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Polityka strukturalna
Wkrótce zostanie przeprowadzone referendum, w którym
wszyscy zadecydujemy o cz∏onkostwie Polski w Unii Europejskiej. Niezwykle wa˝na jest
wiedza, jakie zmiany przyniesie przynale˝noÊç do Unii ca∏emu krajowi oraz jak wp∏ynie na ˝ycie ka˝dego z nas.
iasto Gdaƒsk w∏àcza si´
w proces informowania
mieszkaƒców o cz∏onkostwie Polski
w UE. Przyk∏adem takiej aktywnoÊci sà dzia∏ania podejmowane przez
Referat Integracji Europejskiej
Urz´du Miejskiego. W maju 2002
roku zorganizowa∏ on „Dni Europejskie w Gdaƒsku”. Ró˝norodne
imprezy informacyjne, edukacyjne
i promocyjne spotka∏y si´ z du˝ym
zainteresowaniem ze strony mieszkaƒców. Zach´cony sukcesem ubieg∏orocznych „Dni Europejskich”,
Referat przygotowuje kolejnà tego
typu imprez´ w maju bie˝àcego roku. Ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy do udzia∏u w tym wydarzeniu
(program uka˝e si´ wkrótce na
stronie internetowej Urz´du –
http://www.gdansk.gda.pl).
Referat Integracji Europejskiej
zamierza zamieÊciç na stronie internetowej Urz´du oraz na ∏amach
„Herolda” cykl tekstów informacyjnych. Mamy nadziej´, i˝ zawarte
w nich informacje przybli˝à Paƒstwu tematyk´ unijnà.
DziÊ przedstawiamy Paƒstwu
pierwszà z ulotek (dost´pnà tak˝e
na stronie internetowej).
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Polityka Strukturalna UE
Unia Europejska prowadzi polityk´ strukturalnà, aby zwi´kszyç
spójnoÊç gospodarczà i spo∏ecznà

nale˝àcych do niej paƒstw. Oznacza
to dà˝enie do zmniejszenia ró˝nic
w rozwoju pomi´dzy poszczególnymi regionami w UE. Polityka strukturalna Unii prowadzona jest
wspólnie z krajami cz∏onkowskimi.
Oznacza to w praktyce, ˝e paƒstwa
razem z Komisjà Europejskà opracowujà plany i zakres pomocy
udzielanej przez UE.
Podstawowym êród∏em pomocy
w ramach polityki strukturalnej sà
fundusze strukturalne. Z ich bud˝etów kierowane jest wsparcie na programy krajowe – ok. 94%, oraz inicjatywy wspólnotowe – ok. 6%.
Dodatkowym instrumentem pomocy jest Fundusz SpójnoÊci (Kohezji)
– czasowy instrument, który ma pomóc przy realizacji najwi´kszych inwestycji w najubo˝szych krajach
UE. Oprócz wymienionych funduszy, polityka strukturalna finansowana jest z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego.
Wa˝nym uzupe∏nieniem pomocy
UE sà Êrodki krajowe (bud˝et centralny i samorzàdowy), które stanowià minimum 25% (w wyjàtkowych
sytuacjach 15%) ca∏ej pomocy.
G∏ównym êród∏em finansowania
polityki strukturalnej UE sà cztery
fundusze strukturalne:
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
2. Europejski Fundusz Spo∏eczny,
3. Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnej,
4. Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybo∏ówstwa.
Fundusz SpójnoÊci, mimo i˝ nie
jest funduszem strukturalnym,
pe∏ni bardzo wa˝nà rol´ w samej
polityce strukturalnej. Jest to tymczasowe wsparcie finansowe dla
krajów Unii Europejskiej, których
Produkt Krajowy Brutto nie przekracza 90% Êredniej dla wszystkich krajów cz∏onkowskich. Zakres
dzia∏ania Funduszu SpójnoÊci
obejmuje pomoc o zasi´gu krajowym, a nie regionalnym, jak to ma
miejsce w przypadku funduszy
strukturalnych. Do krajów obj´tych pomocà z Funduszu nale˝à

obecnie Grecja, Irlandia, Portugalia i Hiszpania.

Perspektywy realizacji
Êrodków strukturalnych
w Polsce
Przygotowaniem do wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce zajmuje si´ Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(MGPiPS).
Dzia∏ania o charakterze krajowym b´dà realizowane w ramach
programów opracowywanych przez
w∏aÊciwe ministerstwa (np. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje program „Transport i Gospodarka Morska”). Ministerstwa te
b´dà wybieraç projekty do poszczególnych programów.
Dzia∏ania o charakterze regionalnym obj´te sà innym programem,
który jest przygotowywany przez
MGPiPS, w∏aÊciwe ministerstwa
i samorzàdy województw. W ramach
cz´Êci programu dotyczàcej Województwa Pomorskiego, projekty b´dzie wybieraç Zarzàd Województwa
Pomorskiego.
Poza Êrodkami z funduszy strukturalnych, Polska otrzyma dost´p
do Êrodków z Funduszu SpójnoÊci.
Wszystkich zainteresowanych
aktualnymi informacjami na temat
polityki strukturalnej zapraszamy
do sta∏ej lektury serwisów internetowych:
• Urz´du Komitetu Integracji Europejskiej –
http://fundusze.ukie.gov.pl
• Ministerstwa Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej –
http://www.mgpips.gov.pl
• Krajowego Systemu Przygotowaƒ do Funduszy Strukturalnych – http://www.europa.edu.pl
• Województwa Pomorskiego –
http://www.woj.-pomorskie.pl ■

