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Polska Wschodnia 2021-2027 – obszar interwencji

5 województw Polski Wschodniej

• 5 stolic województw

• 1 ośrodek wzrostu

• 36 miast tracących funkcje społeczno-
gospodarcze pow. 20 tys. mieszkańców

NUTS-2 mazowiecki regionalny

• 2 ośrodki wzrostu

• 4 miasta tracące funkcje społeczno-
gospodarcze pow. 20 tys. mieszkańców



ŚRODOWISKOWE

zwiększone 

zapotrzebowanie na 

energię

negatywne skutki 

zmian  

klimatycznych

w miastach

TRANSPORTOWE

niska dostępność 

transportowa: 

drogowa i kolejowa

słaba integracja

z siecią dróg 

krajowych

i autostrad

SPOŁECZNE

depopulacja

starzejące się 

społeczeństwo

słaby dostęp do 

usług publicznych

GOSPODARCZE

niski poziom 

przedsiębiorczości

niski poziom 

innowacyjności i 

konkurencyjności

Wyzwania dla Polski Wschodniej



Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - cel główny

Utrwalenie warunków 

sprzyjających wzrostowi 

konkurencyjności 

gospodarki

oraz jakości życia

w Polsce Wschodniej



Cele szczegółowe Programu

• Wzmacnianie konkurencyjności

i innowacyjności przedsiębiorstw

• Wzmacnianie atrakcyjności osadniczej miast

i podniesienie jakości życia mieszkańców 

w dobie zmian klimatu 

• Zwiększenie dostępności transportowej Polski 

Wschodniej

• Wzrost wykorzystania potencjału turystyki

dla rozwoju



1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE (CP 1)

2. ENERGIA I KLIMAT (CP 2) 

3. ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ MIEJSKA (CP 2)

4. SPÓJNA SIEĆ TRANSPORTOWA (CP 3)

5. TURYSTYKA (CP 4)

6. POMOC TECHNICZNA

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - priorytety



Gospodarka o 

obiegu zamkniętym

w MŚP

• wprowadzanie 

inteligentnych 

rozwiązań

z zakresu GOZ 
Automatyzacja i 

robotyzacja MŚP

• wprowadzanie  

rozwiązań 

technologicznych

z zakresu 

automatyzacji

i robotyzacji

Wykorzystanie 

procesów 

wzorniczych

w MŚP

• przeprowadzenie 

audytu oraz 

stworzenie

i wdrożenie strategii 

wzorniczej

1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE (CP 1) 

Pożyczki na 

rozwój turystyki

• kapitał dla firm 

branży 

turystycznej

i branż 

pokrewnych

Platformy startowe

• Kompleksowe 

wsparcie dla 

innowacyjnych 

startupów 

• Testowanie

i weryfikowanie 

pomysłów 

Alokacja: 500 mln EUR 



Energia
• rozwój zielonych i inteligentnych systemów dystrybucyjnych

2. ENERGIA I KLIMAT (CP 2) 

Adaptacja do zmian klimatu
• zwiększenie odporności miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu 

• udostępnianie przestrzeni publicznej zachowującej funkcje przyrodnicze

Bioróżnorodność
• ponadregionalne korytarze ekologiczne 

• ograniczenie antropopresji w turystyce (parki narodowe)

• edukacja ekologiczna (infrastruktura i kampanie informacyjno-promocyjne)

Alokacja: 430 mln EUR 



3. ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ MIEJSKA (CP 2) 

Zrównoważona mobilność miejska
kompleksowe projekty obejmujące:

• zakup  bezemisyjnego taboru;

• wsparcie infrastruktury na potrzeby transportu 

zbiorowego i komplementarnych form mobilności 
(ruch pieszy, rowerowy), w tym integracja różnych form 

mobilności – centra przesiadkowe;

• digitalizacja systemu mobilności

(ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży,

powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji

„Mobilność jako usługa”).

Alokacja: 420 mln EUR 



Infrastruktura dróg 

wojewódzkich

• dostęp do sieci TEN-T, przejść 

granicznych oraz innych gałęzi 

zrównoważonego transportu; 

• budowa obwodnic;

• umożliwienie wykonywania 

codziennych przewozów 

publicznego transportu zbiorowego 

o charakterze użyteczności 

publicznej;

• punktowe inwestycje poprawiające 

bezpieczeństwo ruchu drogowego;

• rozwój ITS.

Infrastruktura kolejowa

• rozwój infrastruktury sieci 

kolejowej, włączając w to 

odcinki Wschodniej Magistrali 

Kolejowej;

• priorytet dla odcinków o 

najwyższej częstotliwości 

połączeń kolejowych oraz 

zapewniających multimodalną 

integrację z innymi usługami 

zrównoważonego transportu.

4. SPÓJNA SIEĆ TRANSPORTOWA (CP 3)

Alokacja:1,12 mln EUR 



Produkty turystyczne
• rozwój ponadregionalnych (łączących min. 2 

województwa PW) szlaków turystycznych

• wykorzystanie potencjału wielokulturowego 

dziedzictwa i unikalnych zasobów 

przyrodniczych dla wzmocnienia turystyki  

jako gałęzi gospodarki makroregionu 

• projekty przygotowywane we współpracy

i pod koordynacją urzędów marszałkowskich 

PW 

5. TURYSTYKA (CP 4)

Alokacja: 140,4 mln EUR 



Harmonogram

. Akceptacja 
Programu 

III kw. 2022 r. 

Przygotowanie systemu 

realizacji Programu

III - IV kw. 2022 r. 

Oficjalne negocjacje 
Programu - start

I – II kw. 2022 r. 



Dziękuję za uwagę


