POLITYKA SPÓJNOŚCI UE
NA LATA 2014-2020
Ukierunkowanie inwestycji na działania
wspierające wzrost gospodarczy
Nowa polityka spójności oznacza, że regiony i państwa członkowskie muszą ukierunkować
inwestycje ze środków UE na cztery kluczowe obszary sprzyjające wzrostowi gospodarczemu
i tworzeniu miejsc pracy:
•
•
•
•

Badania i innowacje
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Wspieranie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną

Priorytet: wspieranie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Dlaczego UE powinna inwestować w MŚP?
• 99 % firm w UE (około 20 milionów) należy do kategorii MŚP, tzn. zatrudnia mniej niż 250 pracowników.
Przedsiębiorstwa te stanowią główną siłę napędową wzrostu gospodarczego, innowacji, zatrudnienia
i integracji społecznej. To one właśnie tworzą podstawę gospodarki europejskiej.
• MŚP to klucz do ożywienia gospodarki europejskiej – generują one 2 spośród każdych 3 miejsc pracy
w sektorze prywatnym, a tempo wzrostu zatrudnienia jest w nich dwukrotnie wyższe niż w większych
przedsiębiorstwach.
• MŚP potrzebują pomocy w uzyskiwaniu dostępu do środków finansowania oraz w przyciąganiu
wykwalifikowanych pracowników, gdyż są bardziej podatne na zmiany gospodarcze.
• Aby zachować konkurencyjność na rynku światowym, MŚP muszą być bardziej wydajne oraz poprawić
jakość i zwiększyć atrakcyjność swoich produktów, usług i działań marketingowych.

Jak polityka spójności wspierała MŚP w latach 2007-2013?
Ze sprawozdań przekazanych przez państwa członkowskie wynikają następujące wnioski:
• Inwestycje ze środków polityki spójności stanowiły wsparcie dla ponad 73 500 podmiotów rozpoczynających
działalność gospodarczą i przyczyniły się do utworzenia ponad 263 tys. miejsc pracy w MŚP.
• Niemal 70 mld EUR wykorzystano na wspieranie firm – głównie MŚP – w celu zwiększenia ich innowacyjności
oraz zakresu stosowania przez nie technologii TIK, zapewnienia im dostępu do wyższych kwalifikacji, a także
zmodernizowania metod ich pracy.
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Polityka spójności na lata 2014-2020 będzie nadal wspierać MŚP w następujący sposób:
Środki z polityki spójności będą promować przedsiębiorczość i wspierać wzrost MŚP poprzez rozwiązywanie
problemów utrudniających rozwój tych firm. Celem zreformowanej polityki spójności na lata 2014-2020
będzie podwojenie obecnego wsparcia do poziomu około 140 mld EUR, częściowo poprzez zwiększenie
wykorzystania instrumentów finansowych. Te zwiększone inwestycje pomogą MŚP:
• Uzyskać dostęp do środków finansowych w postaci dotacji, pożyczek, gwarancji kredytowych, funduszy
venture capital itd.
• Uzyskać lepszy dostęp do rynków całego świata oraz zmniejszyć ryzyko działalności gospodarczej.
• Wykorzystywać nowe źródła wzrostu, takie jak gospodarka ekologiczna, zrównoważona turystyka,
usługi zdrowotne i socjalne, w tym także „srebrna gospodarka” oraz sektory kulturalny i kreatywny.
• Szkolić przedsiębiorców, kierowników i pracowników w zakresie umiejętności dostosowywania się do
nowych wyzwań.
• Inwestować w kapitał ludzki i w organizacje świadczące usługi w zakresie praktycznego kształcenia
i szkolenia zawodowego.
• Nawiązywać cenne kontakty z centrami badawczymi i uniwersytetami w celu promowania innowacji.
Dostęp do funduszy z polityki spójności na lata 2014-2020 ułatwiają MŚP nowe uproszczone, wspólne
zasady i środki. Obejmują one:
•
•
•
•

składanie online sprawozdań dotyczących wykorzystania funduszy;
jaśniejsze kryteria kwalifikowalności;
bardziej ukierunkowane i rzadsze kontrole małych podmiotów gospodarczych;
szerszy zakres instrumentów finansowych oraz uproszczenie ich tworzenia i dostępu do nich.

Nowe podejście strategiczne
• Każde państwo członkowskie powinno opracować „strategiczną ramową politykę pomocy na uruchomienie
działalności gospodarczej” prezentującą kompleksową wizję wspierania przedsiębiorczości.
• Dokument ten powinien zawierać opis działań mających na celu upowszechnianie wiedzy i rozwijanie
umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, a także specyfikację środków, które mają pomóc nowym
podmiotom gospodarczym w rozpoczęciu działalności oraz w uzyskaniu dostępu do funduszy, zwłaszcza
do mikrofinansowania.
• Program Small Business Act dla Europy to również jedno z działań UE ukierunkowanych na wdrożenie w niej
kompleksowej polityki ramowej na rzecz MŚP w celu intensyfikacji i promowania przedsiębiorczości.

