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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 W nowej per-
spektywie zasady finansowania wyż-
szych uczelni oraz jednostek na-
ukowych ulegną zmianie. W latach 
2007–2013 łatwiej było pozyskać do-
finansowanie na modernizację infra-
struktury oraz doposażenie uczelni 
w sprzęt, co wynikało przede wszyst-
kim z ogromnych potrzeb moderni-
zacyjnych tych podmiotów.

Nowe podejście

Fundusze na lata 2014–2020 dadzą 
szansę na wykorzystanie powstałej 
w uprzednich latach infrastruktury 
do realizacji celu, który w skrócie mo-
żemy nazwać „inteligentny rozwój”. 
Jest to jedno z założeń, jakie na naj-
bliższe lata stawia sobie Unia Euro-
pejska w Strategii Europa 2020. Ozna-
cza to, że polskie uczelnie będą mogły 
finansować projekty mające na celu 
zwiększenie roli wiedzy i innowacji 
jako podstaw do trwałego i stabilnego 
rozwoju. Preferowane będą przedsię-

wzięcia realizowane wraz z przedsię-
biorcami, którzy zapewnią wdrożenie 
wyników prac badawczo-rozwojowych 
do gospodarki.

POIR i badania naukowe

Głównym źródłem wsparcia dla sek-
tora nauki będzie Program Opera-
cyjny Inteligentny Rozwój, następca 
Programu Innowacyjna Gospodarka. 
Jego budżet wynosi ponad 8,6 mld  
euro. Jednym z trzech obszarów wspar-
cia będzie wzmocnienie jakości badań 
oraz pozycji krajowych jednostek na-
ukowych w ramach Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej. Istotne znaczenie 
będzie miało wspieranie obszarów 
określonych jako „inteligentne spe-
cjalizacje”.
Dofinansowanie zostanie przezna-
czone m.in. na badania naukowe i ich 
późniejszą komercjalizację, staże po-
doktorskie w wiodących ośrodkach za 
granicą dla młodych doktorów, mię-
dzynarodowe studia doktoranckie 

realizowane przez polskie jednostki 
naukowe z udziałem partnera zagra-
nicznego czy przygotowanie jedno-
stek naukowych do udziału w pro-
gramach międzynarodowych, takich 
jak Horyzont 2020.

POWER a rynek pracy

Sfera nauki będzie wspierana również 
w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 
Jest to program o charakterze niein-
westycyjnym, w ramach którego po-
nad 1 mld euro dedykowano polskim 
uczelniom. Będą one mogły realizo-
wać projekty mające na celu dostoso-
wanie uczelni i programów kształce-
nia do potrzeb rynku pracy, poprawę 
jakości i dostępności studiów dokto-
ranckich oraz stwarzanie lepszych wa-
runków do studiowania, inicjowanie 
i wspieranie współpracy międzynaro-
dowej, zarządzanie oraz rozwój kwa-
lifikacji kadry dydaktycznej.

Podstawa prawna:

-

Doradztwa Gospodarczego  

P Y T A N I E 

Z jakich programów i na jakie cele będą mogły skorzystać wyższe uczelnie 

w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014–2020?

Największymi programami operacyjnymi, z których będą mogły korzystać 

wyższe uczelnie w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020 są:  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój.


