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P Y T A N I E 

Co to są projekty systemowe oraz w jakich programach operacyjnych  

w ramach perspektywy finansowej UE 2014–2020 będą one przewidziane?

Projekty systemowe są to inwestycje, które posiadają strategiczne znaczenie 

dla danej branży, regionu czy dziedziny gospodarki. Są one realizowane 

w ramach tzw. trybu pozakonkursowego. Projekty systemowe przewi-

dziane będą w większości programów regionalnych oraz krajowych.

 Głównym celem realizacji projektów systemowych 
jest współtworzenie systemu realizacji zadań publicznych w ramach projek-
tów szkoleniowych, edukacyjnych, internacjonalizacji lub promocji inno-
wacji. Przeważnie projekty tego rodzaju są realizowane przez organizacje 
centralne (np. ministerstwa, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Polską Organizację Turystyczną) lub regionalne (urzędy marszałkowskie 
lub wojewódzkie urzędy pracy). 
Z projektami systemowymi będziemy się mogli spotkać praktycznie w ra-
mach wszystkich programów regionalnych oraz krajowych. Na przykład 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój będą realizowane 
systemowe projekty dotyczące:

zwiększenia eksportu produktów polskich przedsiębiorstw, 
promowania udziału firm i instytucji naukowych w międzynarodowych 
przedsięwzięciach badawczych z wykorzystaniem środków europejskich. 

Projekty szkoleniowe będą realizowane poprzez POWER, a także w ra-
mach regionalnych programów operacyjnych. Projekty systemowe mogą 
stanowić ciekawą formę pomocy dla ostatecznych odbiorców. Otrzymują 
oni przeważnie darmowe usługi oraz szkolenia, które umożliwiają dostęp 
do specjalistycznej wiedzy. 
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