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POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ
I JEJ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
REGIONU LUBUSKIEGO
Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwój polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz
jej wpływ na zrównoważony rozwój regionu lubuskiego. Rozważania, oparte na dokumentach źródłowych dotyczących polityki regionalnej Unii Europejskiej, koncentrują się na genezie, celach, instrumentach, funduszach strukturalnych oraz wymiarach rozwoju zrównoważonego. Polityka regionalna to kluczowy aspekt funkcjonowania Unii Europejskiej; jej aktualny
kształt jest efektem wspierania przemian strukturalnych i wyrównywania poziomu życia
w państwach członkowskich.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, polityka regionalna, zrównoważony rozwój.

1. Wstęp
Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego i społecznego krajów członkowskich Unii
Europejskiej wywołało potrzebę uszeregowania zasad wspólnej polityki strukturalnej, skierowanej na niwelowanie różnic rozwojowych regionów. Przystąpienie do
Wspólnoty kolejnych państw pogłębiało tylko istniejące dysproporcje, a tworzenie
wspólnego rynku okazało się niemożliwe z uwagi na zbyt silną konkurencję ze strony bogatych regionów.
Wyrazem solidarności krajów rozwiniętych oraz propozycją Komisji w tym zakresie było zwrócenie uwagi na konieczność rozwinięcia polityki regionalnej UE.
Obecnie stanowi ona jedną z ważniejszych dziedzin polityki unijnej i zajmuje znaczące miejsce w ogólnej polityce państw o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Głównym zadaniem polityki regionalnej jest ochrona regionów słabiej rozwiniętych oraz
wspieranie zrównoważonego rozwoju regionalnego i niwelowanie różnic w rozwoju
regionalnym. Obecnie najważniejszym instrumentem wpierającym politykę regionalną jest programowanie, którego celem jest przygotowanie zintegrowanych strategii rozwoju regionalnego, zgodnych z wymogami UE, stanowiącymi podstawę do
tworzenia programów operacyjnych.
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2. Istota i geneza polityki regionalnej
Polityka regionalna jest obecnie kluczowym aspektem działalności unijnej, a jej
kształt jest efektem wspierania strukturalnych przemian gospodarczych państw
członkowskich. Pierwsze wzmianki na temat polityki regionalnej pojawiły się Traktacie Rzymskim w 1957 r., ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą
i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej1. Był to jednak tylko akt woli, aby zjednoczyć gospodarkę narodową i wspierać jej harmonijny rozwój, zmniejszając różnicę pomiędzy poszczególnymi obszarami2. Wówczas działalność Wspólnoty opierała
się na orientowaniu polityki regionalnej w kierunku niwelowania zagrożeń swobodnej konkurencji.
Na mocy Traktatu powołano również pierwsze instrumenty, stanowiące podstawy przyszłej polityki regionalnej: Europejski Bank Inwestycyjny, skierowany na
„promowanie konwergencji i rozwój regionalny”3 oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS), którego celem było kształcenie i przekwalifikowywanie oraz wspieranie
mobilności mieszkańców UE. Głównym celem funduszu było inwestowanie
w rozwój zasobów ludzkich4.
Kolejnym ważnym krokiem dla tworzenia polityki strukturalnej było utworzenie
w strukturach Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej. Celem Dyrekcji jest opracowywanie i realizacja skutecznej polityki strukturalnej, która
przynosi realne korzyści wszystkim obywatelom w Europie i jest dla nich zrozumiała, ma bezpośredni pozytywny wpływ na tworzenie warunków sprzyjających rozszerzeniu Unii Europejskiej i jest zgodna z zasadami racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi5. Ponadto instytucja ta skupia wszystkie dotychczas osobno
funkcjonujące służby, zajmujące się problematyką regionalną, oraz kontroluje przepływy środków finansowych wewnątrz państw członkowskich, również pomoc skierowaną do regionów6. Cztery lata później EFS i EAGGF uzyskały wymiar regionalny, a jednocześnie określone zostały zasady ich kierowania. Trzecim, specjalnym
instrumentem polityki regionalnej jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
powołany w 1975 r. jako odpowiedź na powiększające się różnice w rozwoju regionów państw członkowskich UE. Jego głównym celem jest niwelowanie dysproporcji
w poziomie rozwoju regionów7.
1
J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele – działania
– środki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 43-44.
2
Preambuła Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, 1957 r.
3
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, art. 129,130, 1957 r.
4
J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, wyd. cyt., s. 44.
5
Polityka Regionalna – Inforegio, Komisja Europejska.
6
I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2006, s. 62-69.
7
J. Babiak, Fundusze Unii Europejskiej. Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskiej, Studio Emka, Warszawa 2006, s. 15-17.
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W latach 1989-1993 na finansowanie zreformowanej polityki regionalnej (strukturalnej) przeznaczono ponad 56 mld euro, natomiast w latach 1994-1999 wydatki
stanowiły ponad 30% całego budżetu i osiągnęły 141,5 mld euro. Zadania finansowane w ramach celu 1 uznano za najważniejsze – 70% budżetu funduszy strukturalnych zostało wykorzystane na powyższy cel. Uzupełnieniem finansowania polityki
strukturalnej było bezpośrednio finansowanie z budżetu UE poprzez tzw. inicjatywy
Wspólnoty.
Nie bez znaczenia dla kształtu polityki regionalnej był fakt przystąpienia do
Wspólnoty trzech nowych państw: Hiszpanii, Grecji i Portugalii. Uznano wówczas,
że powiększenie dysproporcji między krajami członkowskimi może stanowić istotną
barierę dalszej integracji europejskiej. Obawy te stały się podstawą do stworzenia
pakietu reform, skumulowanych w tzw. Pierwszym Pakiecie Delorsa, ówczesnego
przewodniczącego Komisji. Dodatkowo państwa zostały zobligowane do tworzenia
i przedstawiania Komisji programów wieloletnich. Musiały się one również odnosić
się do strategii przyjętej przez Wspólnotę8. Opracowano również zasady oceny realizacji programów, tj.: zasadę monitoringu, zasadę kontroli finansowej i zasadę oceny
oceny ex ante9.
Podczas tworzenia Traktatu z Maastricht wykorzystano kolejny pakiet reform –
Drugi Pakiet Delorsa. Wraz z jego podpisaniem nastąpiło ugruntowanie i rozbudowanie zasad polityki regionalnej oraz powołano nowy organ Unii – Komitet Regionów, jako instytucję doradczą Rady UE i Komisji oraz stworzono Fundusz Spójności.
Kolejnym przełomowym wydarzeniem dla kształtowania polityki strukturalnej
UE był szczyt w Berlinie, którego postanowienia uwzględniono w Agendzie 2000.
Komisja Europejska w ramach przygotowań do nowego okresu programowania
przygotowała i opublikowała w 2001 r. Białą Księgę, w której wskazała, iż dotychczasowy sposób funkcjonowania struktur europejskich nie pozwala na pełną realizację wielopoziomowego partnerstwa. Uznano również, że należy włączyć władze
państw członkowskich w realizację polityk regionalnych i lokalnych UE.

3. Cele polityki regionalnej
W ramach reformy funduszy strukturalnych oraz w wyniku przyjęcia zasady koncentracji pomoc strukturalna została oparta na sześciu celach: promowanie regionów
szczególnie opóźnionych w rozwoju (cel 1); pomoc adresowana do regionów,
w których skoncentrowane były tradycyjne, przestarzałe gałęzie przemysłu (cel 2);
zwalczanie długoterminowego bezrobocia wśród osób poniżej 25 lat (cel 3); przygotowanie i włączenie w życie zawodowe ludzi młodych (cel 4); rozwój wsi, rolnicM. Ciepielewska, Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, Warszawa 2000, s. 387-391.
A. Mitela, Polityka regionalna Polski i Unii Europejskiej i kierunki jej rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój regionów w Unii Europejskiej, red. M. Dudek, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy,
Uniwersytet Zielonogórski 2006.
8
9
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twa i rybołówstwa, ochrona środowiska (cel 5a); rozwój przeludnionych obszarów
wiejskich (cel 5b).
Tabela 1. Nakłady na fundusze strukturalne UE w latach 1989-1993
Nr celu
Cel 1 (regionalny)
Cel 2 (regionalny)
Cel 3 i 4 (horyzontalny)
Cel 5a (horyzontalny)
Cel 5b (regionalny)
Ogółem

Środki
w mld euro
34
6,4
7,2
3,5
2,7
53,8

w%
63,2
11,9
13,4
6,5
5
100

Źródło: J. Babiak, Fundusze Unii Europejskiej. Polityka strukturalna jako czynnik
wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskiej, Studio
Emka, Warszawa 2006, s. 18.

W kolejnej perspektywie finansowej ponownie zwiększono środki finansowe
funduszy strukturalnych.
Tabela 2. Nakłady na fundusze strukturalne UE w latach 1994-1999
Nr celu
Cel 1 (regionalny)
Cel 2 (regionalny)
Cel 3 i 4 (horyzontalny)
Cel 5a (horyzontalny)
Cel 5b (regionalny)
Cel 6 (regionalny)
Ogółem

Środki
w mld euro
96,5
15,7
11,5
5,4
7
0,7
136,8

w%
70,5
11,5
8,4
4
5,1
0,5
100

Źródło: J. Babiak, wyd. cyt., s. 20.

Od 2000 roku, w wyniku decyzji podjętych podczas szczytu w Berlinie, zredukowano liczbę celów do trzech: cel 1 – rozwój i dostosowanie strukturalne regionów
słabiej rozwiniętych; cel 2 – wspieranie ekonomicznej i społecznej konwersji regionów; cel 3 – pomoc na rzecz adaptacji i modernizacji systemów oświaty, kształcenia
zawodowego oraz zatrudnienia. Znaczącą zmianą była również redukcja inicjatyw
wspólnotowych w perspektywie 2006-2006; pozostały cztery: Interreg III, URBAN,
Equal i Leader +10.
W obecnym okresie programowania Komisja położyła większy nacisk na problemy społeczne i ekonomiczne oraz dysproporcje w rozwoju regionów. Znalazło to
swoje odzwierciedlenie w raporcie na temat polityki spójności społecznej i gospodarczej UE i decyzji Komisji dotyczącej utrzymania wysokiego budżetu oraz kierun10

J. Babiak, wyd. cyt., s. 20-22.
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ków polityki spójności. Nowe cele powiązane zostały z priorytetami Strategii Lizbońskiej: cel 1 – konwergencja; cel 2 – regionalna konkurencyjność i zatrudnienie;
cel 3 – Europejska Współpraca Terytorialna (EWT). Analizując efekty wdrażania
inicjatyw wspólnotowych w poprzedniej perspektywie finansowej 2000-2006, Komisja dostrzegła potrzebę wyodrębnienia tej strefy interwencji oraz umieszczenia jej
w głównym nurcie finansowania.

4. Zrównoważony rozwój i jego wymiary
Zrównoważony rozwój dotyczy przede wszystkim integracji polityki środowiskowej, gospodarczej i społecznej. Wśród trzech priorytetów Strategii „Europa 2020”
wskazana została rola zrównoważonego rozwoju. Uznano, że Strategia jest zarówno
kontynuacją śmiałej wizji rozwoju nakreślonej przez Strategię Lizbońską, jak i próbą odpowiedzi na słabości, które ze wzmożoną siłą ujawniły się podczas ostatniego
kryzysu, stanowi również nowy, długofalowy program społeczno-gospodarczy UE.
W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną – została zapisana w art. 5 Konstytucji RP, a definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie Prawo ochrony środowiska: jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych
i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń11. Wymiary rozwoju zrównoważonego
to wymiar ekologiczny, ekonomiczny sensu stricto, społeczny, psychologiczny,
demograficzny, przestrzenny i wymiar intertemporalny12.
Najważniejszym instrumentem zrównoważonego rozwoju są regionalne strategie
rozwoju, które w praktyce uwzględniają jednolitą strukturę wewnętrzną, co umożliwia porównanie pozycji poszczególnych województw, oraz opracowane zostały przy
współudziale wielu instytucji, podmiotów gospodarczych i przedstawicieli społeczności lokalnej. Strategia Rozwoju Kraju 2020 to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazująca strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe
(wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia
Rozwoju Kraju 2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Strategia ta będzie również odniesieniem na gruncie krajowym dla nowej generacji dokumentów
strategicznych przygotowywanych w Polsce na potrzeby programowania środków
Unii Europejskiej na lata 2014-2020, tj. umowy partnerstwa i programów operacyj11
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (pol.). Trybunal.gov.pl. (17 stycznia 2013), Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: DzU z 2001, nr 62, poz. 627.
12
D. Kiełczewski, Zrównoważony rozwój – istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wyższa
Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2010, s. 22.
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nych uwzględniających środki z polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne13.

5. Fundusze pomocowe i ich wpływ na zrównoważony rozwój
regionu lubuskiego
W pierwszym okresie w ramach programu Phare CBC w latach 1994-1999 region
lubuski otrzymał 140 809 mln euro na dofinansowanie 71 projektów (z grupy tzw.
dużych projektów). Największa koncentracja środków miała miejsce w pierwszym
roku finansowania – 1994. Wówczas to podjęto decyzje mające istotny wpływ na
podniesienie standardu przejść granicznych na lubusko-brandenburskim odcinku
granicy. Gruntownie zmodernizowane (Świecko, Olszyna) lub całkowicie nowe
(Gubinek) przejścia graniczne z terminalami odpraw były niezbędne w bliskiej perspektywie zwielokrotnienia ruchu towarowego i osobowego. O znaczeniu tych inwestycji świadczy fakt, że przez przejścia na lubuskim odcinku polsko-niemieckiej
granicy przepływało ok. 80% tranzytu towarowego oraz ok. 40% ruchu osobowego.
Niezwykle ważne znaczenie dla regionu, a w szczególności dla integrującego się
zespołu miejskiego Frankfurt/O – Słubice miała podjęta już w pierwszym roku funkcjonowania programu Phare CBC decyzja o stworzeniu na polsko-niemieckiej granicy silnego ośrodka uniwersyteckiego, utworzonego przez dwie bliźniacze uczelnie
– Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie oraz Collegium Polonicum
w Słubicach – będące filią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był
to jednocześnie pierwszy spójny projekt finansowany równolegle z dwóch dostępnych obu krajom źródeł wsparcia UE.
W okresie 1995-1999 szczególny nacisk położony został na rozbudowę infrastruktury technicznej i komunalnej, podnoszącej konkurencyjność regionu oraz poprawiającej warunki życia lokalnych społeczności.
W ramach współpracy transgranicznej od 1994 r. lubuscy beneficjenci pozyskali
ponad 194 mln euro z Programu Przedakcesyjnego Phare CBC, od 2004 r. wydatkowali ponad 30 mln euro w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, a od
2007 r. skutecznie wdrażają Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia i Program Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Polska – Saksonia.
Już na początku 1999 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przygotowywał Strategię Rozwoju Regionu, której przyjęcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego
nastąpiło w marcu 2000 r. Stanowiła ona podstawę do podjęcia prac nad dokumentami operacyjnymi oraz opiniowania projektów zgłaszanych przez podmioty uprawnione do ubiegania się o środki wsparcia zewnętrznego14.
J. Babiak, wyd. cyt., s. 157-166.
W. Sługocki, Lubuskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej, Zielona
Góra 2004, s. 34-35.
13
14
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W ramach ZPORR w Lubuskiem zrealizowano ponad 400 projektów o łącznej
wartości dofinansowania w wysokości 353,02 mln złotych, z czego do beneficjentów
trafiło 321,86 mln, co stanowi 99,44% alokacji dla województwa lubuskiego.
W obecnym okresie programowania w województwie lubuskim wdrażane są nie
tylko programy operacyjne, stanowiące kontynuację ww. programów, tj. Lubuski
Regionalny Program Operacyjny oraz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia oraz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia, ale również Program Operacyjny Kapitał Ludzki, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, i programy
międzyregionalne i transnarodowe Europejskiej Współpracy Terytorialnej, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 jest pokonywanie granicy: redukcja niedogodności spowodowanych położeniem przygranicznym i wspólny rozwój
regionu Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia. Cel Programu realizowany jest w ramach czterech priorytetów:
1. Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska.
2. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki
i nauki.
3. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji.
4. Pomoc techniczna.
Do dofinansowania uprawnieni są następujący wnioskodawcy (po stronie polskiej): jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone w celu zapewnienia usług
publicznych, instytucje edukacyjne i kulturalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe non profit, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu15.
Do marca 2013 r. odbyło się trzynaście posiedzeń Komitetu Monitorującego,
podczas których do dofinansowania zatwierdzono łącznie (Priorytety 1-3) 86 projektów z polsko-brandenburskiego obszaru wsparcia na kwotę 114,8 mln euro.
Drugim programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej, wdrażanym na terenie województwa lubuskiego, jest Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, którego celem jest wspieranie zrównoważonego
rozwoju obszaru wsparcia w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej.
Cel Programu realizowany jest w ramach trzech osi priorytetowych:
–– Rozwój transgraniczny.
–– Transgraniczna integracja społeczna.
–– Pomoc techniczna.
Uprawnione do dofinansowania są, podobnie jak w przypadku programu brandenburskiego, jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla (województwa,
15
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Zielona Góra – Warszawa 2008.
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powiaty, gminy), ich związki i stowarzyszenia, instytucje kultury, muzea, biblioteki,
szkoły wyższe, kościoły i inne związki wyznaniowe, izby16.
Do marca 2013 r. odbyło się piętnaście posiedzeń Komitetu Monitorującego,
podczas których do dofinansowania zatwierdzono łącznie (Priorytety 1-2) 132 projekty z polsko-saksońskiego obszaru wsparcia o wartości prawie 97 mln euro, tj.
58 projektów o wartości około 44 mln euro w osi priorytetowej 1 oraz 74 projekty
o wartości około 53 mln euro w osi priorytetowej 2.
Kluczowym odnośnie do rozwoju polityki regionalnej w województwie lubuskim jest Lubuski Regionalny Program Operacyjny, który stanowi narzędzie do
ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013. Podstawą prawną przygotowania Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
Przedstawione w dokumencie priorytety odpowiadają wyzwaniom i celom postawionym w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do roku 2020 i są zgodne z zakresem interwencji Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Głównym celem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie
regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu
zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa.
Założenia realizacji tak określonego celu głównego, celów szczegółowych oraz
założenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego pozwalają
wyznaczyć priorytetowe obszary realizacji LRPO, tj.:
I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu.
II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego.
III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.
IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej.
V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej.
VI. Pomoc techniczna.
Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest jednym z elementów realizacji wielu strategicznych dokumentów na poziomie regionu, kraju oraz Unii Europejskiej: Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do 2020 roku, Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, Krajowego Programu Reform, Strategii Rozwoju Kraju, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty. Zapisy LRPO w pełni wpisują się w kierunki rozwoju
regionalnego, uwzględniając dotychczasową linię strategicznych działań i politykę
władz krajowych oraz samorządowych17.
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia, Drezno–Warszawa 2008.
Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
„Szczegółowy opis osi priorytetowych”, Zielona Góra 2012.
16
17
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Według danych zamieszczonych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia pula środków UE dostępna dla 16 województw na realizację regionalnych
programów operacyjnych wynosi ok. 16,6 mld euro. Przyjęty w NSRO algorytm
określa dla województwa lubuskiego wskaźnik alokacji środków EFRR w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na poziomie
2,65%, co daje kwotę 439 173 096 euro na realizację celów programu. W roku 2011
IZ LRPO otrzymała dodatkowe środki na realizację Programu ze środków krajowej
rezerwy wykonania w wysokości 51 202 931 euro oraz dostosowania technicznego
w wysokości 3 979 071 euro. Ogółem na realizację LRPO przeznaczone zostanie
654 060 622 euro.
Podział środków LRPO na poszczególne priorytety wynika z założeń strategicznych rozwoju regionu zapisanych w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do roku 2020.
Tabela 6. Podział środków na priorytety

Źródło: Lubuski Regionalny Program Operacyjny, Zielona Góra 2011.
Tabela 7. Wartość projektów realizowanych w ramach LRPO w podziale na priorytety
Priorytet
Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność
regionu.
Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach
i wzmocnienie potencjału innowacyjnego.
Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska
przyrodniczego.
Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej
Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej
Pomoc techniczna
Łącznie

Wartość całkowita
(w PLN)

Wartość
dofinansowania
z EFRR (w PLN)

855 031 088,00

526 619 743,00

810 842 968,00

306 321 770,00

354 988 778,00
500 100 635,00
442 549 896,00
33 400 017,00
2 996 913 382,00

233 642 354,00
272 120 118,00
144 718 929,00
28 390 012,00
1 511 812 926,00

Źródło: opracowanie własne.
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Do marca 2013 r. Instytucja Zarządzająca Programem podpisała z beneficjentami umowy o dofinansowanie 765 projektów na łączną kwotę prawie 3 mld złotych,
z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
ponad 1,5 mld złotych.

6. Podsumowanie
Integracja regionalna w Europie oraz transformacja systemowa są wynikiem demokratyzacji życia publicznego oraz wejścia na drogę gospodarki rynkowej. Polska jest
bez wątpienia liderem w procesie integracji europejskiej, a jej los jest nierozerwalnie
związany z przyszłością zjednoczonej Europy. W procesie tym nie bez znaczenia
pozostaje doświadczenie w wykorzystaniu bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej. Pierwszym instrumentem dostępnym dla polskich beneficjentów był program Phare, następnie fundusz przedakcesyjny, a od 2004 r. programy tworzone w
ramach polityki strukturalnej oraz Funduszu Spójności. Na zdolność absorpcji środków unijnych wpływa jednak szereg czynników o charakterze ustrojowym, instytucjonalnym, organizacyjnym i ludzkim. Tempo przemian zachodzących w naszym
kraju zależeć będzie od skali wykorzystania źródeł finansowania.
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EUROPEAN UNION REGIONAL POLICY AND ITS IMPACT
ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE LUBUSKIE REGION
Summary: The paper presents the development of the EU regional policy and its impact on
the sustainable development of the Lubuskie region. The considerations focus on the origins,
goals, instruments, structural funds and dimension of sustainable development conducted on
the basis of the analysis of resource documents related to EU regional policy. Regional policy
remains the key aspect of the functioning of the European Union and its current shape results
from the support of structural changes and levelling out the differences in the standard of
living in particular EU member countries.
Keywords: European Union, regional policy, sustainable development.
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