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Załącznik do uchwały nr 354 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój z dnia 22 czerwca 2021 roku. 

 

Uzasadnienie dla zmian wprowadzonych w Programie Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Zmiany wprowadzane do PO WER mają na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii 

COVID-19 z wykorzystaniem dodatkowej alokacji REACT-EU na wzmocnienie 

zasobów kadrowych ochrony zdrowia oraz poprzez realokacje na określone 

działania.  

Najważniejsze proponowane zmiany w PO WER obejmują: 

 

1. Sekcja 1.1 Wkład programu w realizację Strategii Europa 2020 oraz  

w osiągnięcie spójności gospodarczo-społecznej i terytorialnej 
 

Dodano nową jednostkę redakcyjną Opis spodziewanego wpływu programu 

operacyjnego na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście 

pandemii COVID-19, w której wskazano działania niezbędne do podjęcia na rzecz 

kadr ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19.  

Uzasadnienie: Zmiana ma na celu przedstawienie wpływu wsparcia w obszarze 

zdrowia ze środków REACT- EU, które będzie realizowane w związku z pandemią 

COVID-19. 

 

2. Uzasadnienie wyboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych 

W związku z wprowadzeniem do PO WER nowego celu tematycznego i priorytetu 

inwestycyjnego pn. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście 

pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej  

i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność konieczne jest 

uzupełnienie opisu w tej części programu.  

Uzasadnienie: Zmiana ma na celu uzasadnienie wyboru nowego celu tematycznego 

i priorytetu inwestycyjnego dotyczącego REACT-EU.  

 

3. Sekcja 1.2 Rozkład środków finansowych 

W uzasadnieniu podziału środków między cele tematyczne i priorytety inwestycyjne 

uzupełniono zapis, że przyznane poszczególnym celom tematycznym i priorytetom 

inwestycyjnym znaczenie wynika z dążenia do koncentracji wsparcia na tych 

działaniach, które posiadają największą wartość dodaną oraz pozwalają  

w najwyższym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów uruchomienia 

dodatkowych zasobów REACT-EU (wspieranie kryzysowych działań naprawczych  



 

Strona 2 z 4 

w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do 

ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność). 

Uzasadnienie: Opis podziału środków między cele tematyczne i priorytety 

inwestycyjne wymaga uzupełnienia o dodatkowe środki z REACT-EU.  

 

4. Sekcja 3. Plan finansowy programu 
 

W tabelach finansowych PO WER odzwierciedlono fakt włączenia środków 

instrumentu REACT-EU w łącznej kwocie 74 633 816 EUR, w tym 74 356 521 EUR 

wkładu UE.  

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia środków dla bieżących potrzeb wynikających 

m.in. z negatywnych skutków pandemii COVID-19, dokonano także następujących 

realokacji: 

 

Z uwagi na przeniesienie w ramach EFS kwoty 4 719 909 EUR z II osi priorytetowej 

do IV osi priorytetowej, w której udział środków UE jest wyższy – zmianie uległa 

wartość wymaganego wkładu krajowego, a tym samym i wartość całego Programu  

w części poza REACT-EU - zmniejszenie o 594 163 EUR.  

W związku z powyższym, zmianie uległa:  

 Tabela 17: Środki finansowe z poszczególnych funduszy oraz kwoty na 

rezerwę wykonania (EUR) 

 Tabela 18a: Plan finansowy (EUR) 

 Tabela 18c: Plan finansowy w podziale na osie priorytetowe, fundusze, 

kategorie regionów i cele tematyczne (EUR) 

 Tabele 7-11: Tabele przedstawiające zastosowane w osi priorytetowej 

kategorie interwencji dla II i IV osi priorytetowej. 

Opracowano także stosowne tabele 7-11: Tabele przedstawiające zastosowane  

w osi priorytetowej kategorie interwencji dla nowej VIII osi priorytetowej (dla VII osi 

priorytetowej finansowej realizującej CT13 – nie ma takiego wymogu).  

Uzasadnienie:  Opis podziału środków między osie priorytetowe, cele tematyczne  

i kategorie interwencji wymagał uzupełnienia o dodatkowe środki z REACT-EU oraz 

proponowane realokacje.  

 

Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie

8v 2 940 000 792 271 0 147 729

10iii 2 940 000 792 271 147 729 0

11i 2 5 600 000 4 719 909 880 091 0

6 540 000 940 000 5 512 180 792 271 1 027 820 147 729

n/d 4 5 005 837 4 719 909 285 928

0 5 005 837 0 4 719 909 0 285 928

6 540 000 5 945 837 5 512 180 5 512 180 1 027 820 433 657

Razem dla osi priorytetowej II

Razem dla osi priorytetowej IV

Razem dla PO WER:

Alokacja - wkład krajowy [EUR]Alokacja - wkład UE [EUR]Całość alokacji [EUR]Priorytet 

inwestycyjny

Oś 

priorytetowa
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5. Wprowadzenie nowej Osi Priorytetowej VII 

W ramach nowej osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia 

przewidziano szereg działań na rzecz zwiększania kompetencji kadr medycznych 

oraz wsparcie psychologiczne dla kadry medycznej. Określono też wartości 

wskaźników produktu i rezultatu, w tym wskaźnika finansowego związanego  

z epidemią COVID-19.  

Uzasadnienie:  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/2221 z dnia 23 grudnia 

2020 r. dot. REACT-EU państwa członkowskie mogą alokować zasoby REACT-EU 

na jedną lub kilka odrębnych osi priorytetowych w ramach istniejącego programu.  

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie do PO WER odrębnej osi 

priorytetowej obejmującej jeden nowy cel tematyczny i priorytet inwestycyjny pn. 

Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej 

skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 

gospodarki zwiększającej jej odporność.   

 

6. Wprowadzenie nowej Osi Priorytetowej VIII 

W nowej osi priorytetowej VIII przewidziane jest wsparcie wszystkich procesów 

związanych z wdrażaniem REACT-EU w ramach PO WER. Ponadto, alokacja w Osi 

Pomoc Techniczna REACT-EU może być wykorzystana na wsparcie procesów 

wpływających na realizację zadań we wszystkich osiach PO WER, w tym zadań 

ukierunkowanych na zwalczanie negatywnych skutków COVID-19, zgodnie z art. 59 

rozporządzenia ogólnego oraz postanowieniami Programu. Na pomoc techniczną 

przewidziano alokację w wysokości 2% alokacji dostępnej w ramach instrumentu 

REACT-EU. 

Uzasadnienie: Oś priorytetowa Pomoc techniczna REACT-EU ma na celu realizację 

pomocy technicznej, o której mowa w art. 92b(6) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. (rozporządzenie ogólne). Zgodnie z tym przepisem,  

„z inicjatywy państw członkowskich na pomoc techniczną w ramach dowolnego 

istniejącego programu operacyjnego wspieranego z EFRR lub EFS, nowego 

programu operacyjnego, lub programów, o których mowa w ust. 10, można 

przeznaczyć maksymalnie 4 % łącznych zasobów REACT-EU w ramach EFRR  

i EFS”.  

 

7. Sekcja 8. System koordynacji  

Uzupełniono opis komplementarności działań w obszarze zdrowia ze środków 

REACT-EU w PO WER z działaniami, które będą podejmowane również ze środków 

REACT-EU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz  

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W przypadku działań, które będą 

realizowane w RPO podkreślono, że wynikają one z rekomendacji Ministerstwa 

Zdrowia i nie wyczerpują całego możliwego zakresu wsparcia. 
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Uzasadnienie: Działania w obszarze zdrowia w ramach celu tematycznego 13 będą 

podejmowane również w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.    

 

 

  

  


