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• Identyfikuje wyzwania rozwojowe kraju w odpowiedzi na zidentyfikowane pułapki 
rozwojowe oraz uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej 

• Określa nowe podejście do rozwoju, wskazuje zasady, jakimi należy kierować się 
realizując Strategię 

• Wyznacza cele rozwojowe (cel główny, trzy cele szczegółowe)  

• Wskazuje główne obszary interwencji 

• Określa obszary kluczowe dla realizacji Strategii, wyznacza cele do osiągnięcia,  ich 
rezultaty, oraz kierunki działań  

• Operacjonalizuje wizję rozwoju przedstawioną w poszczególnych obszarach 
interwencji (propozycje projektów kluczowych) 

• Proponuje sposób podejścia do wyboru branż, na których skoncentrowane będzie 
wsparcie 

• Wskazuje wskaźniki obrazujące stopień realizacji Strategii 

• Identyfikuje możliwe źródła finansowania 

• Określa sposób koordynacji działań Strategii oraz monitorowania realizacji 
wyznaczonych celów 

 

 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  



Państwo  
bardziej efektywne 

Solidne  
finanse publiczne 

fundamentem rozwoju 

Nowoczesna infrastruktura  
służąca potrzebom 

gospodarczym i jakości życia 

Pomnażanie polskiego kapitału 
kluczem do sukcesu 

Najlepsza inwestycja 
to inwestycja w ludzi 

Rozwój odpowiedzialny 
to rozwój włączający  

a nie wykluczający 

Odpowiedzialny rozwój to 
rozwój zrównoważony 

terytorialnie 

Odpowiedzialny 
rozwój  

to rozwój z myślą  
o przyszłych 
pokoleniach 

Nowy model rozwoju -  
zwiększenie odpowiedzialności instytucji państwa za kształtowanie procesów 
gospodarczych, społecznych i terytorialnych  

Trwały wzrost gospodarczy oparty 
na innowacyjnych firmach 

Podstawą  
gospodarki silne przedsiębiorstwa 



Cel główny Strategii  

Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym 
wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym 

Oczekiwane rezultaty 

20-22% 

Zwiększenie dochodu rozporządzalnego 
brutto gospodarstw domowych na  
1 mieszkańca wg PPP w stosunku  
do średniej UE 

Dalsza konwergencja PKB per capita  
Polski i UE28  
 

Zmniejszenie odsetka osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  



Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – cele 
szczegółowe, obszary 



Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 



Cele Obszary 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty  
na dotychczasowych i nowych przewagach 

Wzrost globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu Reindustrializacja 

Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw  
na rynku krajowym i rynkach zagranicznych 

Rozwój innowacyjnych firm 

Nowoczesne instrumenty rozwoju firm 

Zmniejszenie barier rozwojowych dla przedsiębiorczości 
Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci  

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Trwałe zwiększenie stopy inwestycji i ich jakości w dłuższej 
perspektywie, przy większym wykorzystaniu środków 
krajowych 

Kapitał dla rozwoju 

Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki 
Zwiększenie eksportu towarów zaawansowanych 
technologicznie 

Ekspansja zagraniczna 



Koncentracja na branżach/sektorach strategicznych  

Dotychczasowy system – wsparcie 
rozproszone, skierowane do różnych 
grup przedsiębiorstw, różnie 
definiowanych w zależności od rodzaju 
wsparcia (np. promocja eksportu, 
przyciąganie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, wspieranie działalności 
innowacyjnej itp.). 

Nowy model – koncentracja wsparcia 
na branżach/sektorach ważnych dla 
długofalowego rozwoju kraju 
 
 
Branże/sektory mogące stać się 
przyszłymi motorami polskiej 
gospodarki 

Definiując branże przyszłości opieramy się zarówno na potencjale firm 
krajowych, jak i wykorzystujemy wiedzę  

na temat megatrendów w gospodarce światowej  



Obszar Reindustrializacja 

Smart reindustrializacja – odrodzenie 
konkurencyjnego przemysłu w nowych 

warunkach rynkowych  

Więcej wysokomarżowych produktów 

Wzrost globalnej konkurencyjności 
polskiego przemysłu 

Inteligentna  

reindustrializacja 

Impuls do rozwoju nowych,  
wyłaniających się gałęzi przemysłu opartych na technologiach cyfrowych 

Rozwój innowacyjności - obniżenie kosztów produkcji,  
podniesienie jakości produktu, poszerzenie oferty, zmniejszenie zużycia surowców i 

energii, obniżenie emisyjności produkcji, podniesienie bezpieczeństwa pracy 

Produkty przełomowe  
- koło zamachowe dla 

rozwoju gospodarki 

Rozwój tradycyjnych branż – 
nowoczesne technologie 

Przesłanie Cel 



Obszar Rozwój innowacyjnych firm 

Wzrost krajowego popytu  
na innowacje  

Efektywny system 
współdziałania w trójkącie 
biznes-nauka-administracja 

Zwiększenie innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw  

na rynku krajowym  
i rynkach zagranicznych 

Przesłanie Cel 



Oczekiwane efekty 

Obszar Rozwój innowacyjnych firm 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa 

(rok 
bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło 
danych 

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych 
przedsiębiorstw przemysłowych/usługowych w przychodach 
netto ze sprzedaży produktów przedsiębiorstw przemysłowych.  

% 

8,8 – 
przemysł 

3,3 - usługi 
(2014) 

10,0 
4,0 

14,0 
6,0 

GUS 

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych 
przedsiębiorstw przemysłowych na eksport w przychodach netto 
ze sprzedaży produktów przedsiębiorstw przemysłowych  

% 
4,4 

(2014) 
5,0 8,0 GUS 

 [1] Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB [2] Nakłady sektora 
przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB  

% 

[1] 0,94 
[2] 0,44 
(2014) 

[1] 1,7-2,0 
[2] 0,8-1,3 

[1] 3,0 
[2] 2,0 

GUS 

• Zwiększenie stopnia zaawansowania technologicznego produktów 
• Stymulowanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w oparciu o własne zasoby 

przedsiębiorstw  
• Oparcie przewag konkurencyjnych w  handlu zagranicznym w większym stopniu na jakości  

i innowacyjności proponowanych produktów 

Efekty wskazanych działań:  



Stymulowanie 
popytu na 
innowacje   

przez sektor  
publiczny 

Mobilizacja 
kapitału 

prywatnego  
na rzecz B+R+I 

Wzmocnienie 
otoczenia prawno-
instytucjonalngo 

Stymulowanie  
popytu 

zewnętrznego  
na innowacje 

Wzmocnienie 
kapitału ludzkiego 

i społecznego 

Obszar Rozwój innowacyjnych firm – kierunki interwencji 



 
 

• Szkoła dla innowatora 
• Akademia menedżera innowacji 
• Reforma szkolnictwa wyższego 
• „Konstytucja dla biznesu” 
• Nowelizacja ustawy  

o wspieraniu innowacyjności 
• Własność intelektualna dla 

wynalazcy 
• Innovation Test 
• Program „GLOBAL Inno-STARS” 
 

 

Obszar Rozwój innowacyjnych firm 

Projekty strategiczne 

• Reforma instytutów 
badawczych 

• Doktoraty wdrożeniowe 
• Fundusz gwarancyjny dla 

innowacyjnych MŚP 
• Program „Start in Poland” 
• Opracowanie „Narodowej 

Strategii Kosmicznej” 
• Pakiet dla przemysłów 

kreatywnych 
• System Weryfikacji Technologii 

Środowiskowych (ETV) 



Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu 

Cele Obszary 

Uproszczenie prawa zapewniające lepsze warunki  
dla działalności gospodarczej i realizacji potrzeb obywateli 

Prawo w służbie obywatelom  
i gospodarce 

Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne – dostępne i otwarte 
dla obywateli oraz przedsiębiorców. Budowa zintegrowanego 
systemu zarządzania procesami rozwojowymi 

Instytucje prorozwojowe  
i strategiczne zarządzanie 

rozwojem  

 

Cyfrowe państwo usługowe - zapewnienie wysokiej jakości e-usług 
publicznych i możliwości ich wykorzystania przez obywateli, w tym 
przedsiębiorców  
 

E-państwo 

Stabilne, efektywne i zrównoważone finanse publiczne Finanse publiczne 

Wykorzystanie środków z budżetu UE w sposób przekładający się 
na trwałe efekty rozwojowe, zapewniające możliwość dalszego 
dynamicznego i równomiernego wzrostu społeczno-gospodarczego 

Efektywność wykorzystania  
środków UE  



Obszar Efektywność wykorzystania środków UE  – kierunki 
interwencji 

Pakiet zmian w Umowie Partnerstwa 2014-2020 i programach operacyjnych  

Efektywne  
i komplementarne 

projekty 

Spójny system  
instrumentów  

zwrotnych  

Więcej 
innowacyjnych 

projektów 

Uproszczenie 
systemu  realizacji 

projektów  

Spójny model 
planowania 
inwestycji ze 
środków UE 



Obszar Efektywność wykorzystania środków UE  – wyzwania 
w obszarze koordynacji instrumentów wsparcia (1) 

Czynniki utrudniające efektywne korzystanie z funduszy UE: 

 niewystarczający wpływ społeczno-gospodarczy projektów wybieranych 
do dofinansowania 

 niewystarczający udział wsparcia zwrotnego, w tym instrumentów 
finansowych i pomocy zwrotnej 

 ograniczone efekty wsparcia w obszarze innowacyjności 

 skomplikowanie mechanizmów i procedur wdrażania programów i 
projektów 

 niewystarczająca zdolność beneficjentów do planowania i realizacji 
strategicznych przedsięwzięć rozwojowych  

 brak efektywnego mechanizmu koordynacji środków EFSI z innymi 
środkami europejskimi 



Obszar Efektywność wykorzystania środków UE  – wyzwania 
w obszarze koordynacji instrumentów wsparcia (2) 

Brak efektywnego mechanizmu koordynacji środków EFSI z innymi 
środkami  europejskimi – diagnoza 

 Obecny udział polskich podmiotów w programach zarządzanych centralnie przez 
KE (np. Horyzont2020, COSME, LIFE, Erasmus+, EaSI, a także CEF) to ok. 1 %, co 
stawia Polskę na odległym miejscu wśród państw UE 

 Przyczyny to m. in.: większe zainteresowanie wsparciem z EFSI, niską zdolność 
polskich podmiotów do generowania projektów mogących skutecznie ubiegać się  
o środki w warunkach konkurencji europejskiej, niewystarczające wsparcie 
systemowe dla wnioskodawców, brak zdefiniowanego centrum koordynującego 
realizację przez stronę polską przedsięwzięć w ramach wszystkich ww. instrumentów, 
niewystarczający udział polskich ewaluatorów w komisjach oceniających projekty 



Obszar Efektywność wykorzystania środków UE  – cel  
i oczekiwane efekty 

Wykorzystanie 
środków z budżetu 
Unii Europejskiej  

w sposób 
przekładający się 
na trwałe efekty 

rozwojowe, 
zapewniające 

możliwość dalszego 
dynamicznego  

i równomiernego 
wzrostu społeczno-

gospodarczego 

 W krótszym horyzoncie czasowym cel będzie osiągany za 
pomocą zmian w kierunkach interwencji realizowanej  
z udziałem środków UE w ramach polityki spójności i 
powiązanych z nią innych Funduszy 

 Po roku 2020 w perspektywie ograniczania finansowania 
w ramach tradycyjnych instrumentów budżetu UE za 
pomocą zasadniczej zmiany w sposobie programowania 
 i implementacji programów UE 

 Budowanie potencjału polskich podmiotów 
do przechodzenia na nowy model działań prorozwojowych, 
oparty po roku 2020 w coraz większym stopniu na środkach 
krajowych (w tym prywatnych) oraz europejskich 
pochodzących nie tylko z EFSI, ale także z programów 
zarządzanych bezpośrednio przez KE 

 Akcent powinien zostać przeniesiony z pozornie 
łatwych w dostępie środków UE ale generujących 
skomplikowane procedury i koszty administracyjne 
na instrumenty zarządzane na poziomie europejskim 

 Ważne będzie także zharmonizowanie wymogów 
wdrożeniowych między poszczególnymi źródłami 
finansowania tak, aby wyeliminować kontrproduktywną 
konkurencję między nimi. 



Działania: 

 Wzmocnienie zdolności instytucji i beneficjentów do zarządzania procesem 
przygotowania projektów 

 Przygotowanie spójnego planu komplementarnych inwestycji przeznaczonych 
do finansowania z EFSI, EFIS, CEF, Horyzontu 2020 oraz innych programów UE, 
wraz ze wskazaniem najbardziej pożądanej formy wsparcia (wsparcie zwrotne, 
dotacyjne); w szczególności plan będzie dotyczył takich sektorów, jak 
innowacyjność i B+R, transport, środowisko, energetyka, ICT 

 Wypracowanie i wdrożenie procedur nakierowanych na zwiększenie liczby 
polskich podmiotów aplikujących o środki UE zarządzane na poziomie europejskim 

Kierunek - Zwiększenie koordynacji funduszy UE z EFIS i EOG oraz zdolności 
instytucjonalnej do efektywnego wykorzystania przez Polskę środków 
europejskich z programów i instrumentów horyzontalnych KE 



Model koordynacji i komplementarności pomiędzy EFSI, programami 
horyzontalnymi i EFIS: 

 określający zasady zapewnienia komplementarności pomiędzy wsparciem 
udzielanym w ramach EFSI w formie dotacji a wsparciem udzielanym w ramach EFSI  
w postaci instrumentów finansowych i pomocy bezzwrotnej oraz udzielanym z EFIS 

 jednym z elementów tego podejścia będzie spójny plan inwestycji przeznaczonych 
do finansowania z EFSI, EFIS, CEF, Horyzontu 2020 i innych programów 
horyzontalnych UE w kluczowych branżach 

 model zawierać będzie parametry przedsięwzięć, które powinny być finansowane z 
danego i w danej formie oraz wieloletni plan przygotowaniai realizacji tych inwestycji 
(lub kierunków inwestycji w przypadku projektów o krótszym okresie realizacji – np. 
dotyczących wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie B+R w danej branży, w tym np. 
branży przyszłości, w perspektywie np. 10 lat) 
 

Kierunek - Zwiększenie koordynacji funduszy UE z EFIS i EOG… 
Projekty strategiczne (1) 



System koordynacji udziału polskich podmiotów w programach 
horyzontalnych KE 

Celem projektu jest zwiększenie udziału polskich przedsięwzięć w wartości ww. 
programów poprzez:  

 stworzenie systemu koordynacji w zakresie korzystania przez stronę polską z ww. 
programów, zakładającego określenie kompleksowej wizji i planu ubiegania się o ww. 
środki  

oraz wdrożenie systemu wsparcia dla wnioskodawców. 

Kierunek - Zwiększenie koordynacji funduszy UE z EFIS i EOG… 
Projekty strategiczne (2) 



Dziękuję za uwagę 


