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CEF - Connecting Europe Facility (pl. „Łącząc Europę„) jest instrumentem finansowym,
który wspiera rozwój trzech dziedzin – sieci transportowej, energetycznej, a także
telekomunikacyjnej. Program ten ma się przyczynić do zrównoważonego wzrostu, który
będzie sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci
transeuropejskich o wysokiej wydajności. Dotyczy to wzrostu konkurencyjności, a także
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Ponadto zostanie utworzone środowisko
sprzyjające inwestycjom prywatnym i publicznym, poprzez połączenia ich środków
finansowych oraz bezpośredniego wsparcia UE.

ZAKRES WSPARCIA PROGRAMU CEF

TECHNOLOGIE 

CYFROWE

Budżet 3,0 mld EUR*

ENERGETYKA

Budżet 8,7 mld EUR*

TRANSPORT
Budżet 30,6 mld EUR*, w tym:

- Pula ogólna: 12,8 mld EUR

- Fundusz Spójności: 11,3 mld EUR

- Mobilność wojskowa: 6,5 mld EUR 

* COM(2018) 438 final 2018/0228 (COD) Wniosek - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające instrument „Łącząc Europę” oraz 

uchylające rozporządzenia (UE) nr1316/2013 i (UE) nr283/2014
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Kalendarium prac CEF 2021-2027

• obecnie końcowy etap negocjacji w zakresie nowego rozporządzenia regulującego 

wdrażanie CEF w latach 2021-2027, 

• trwają prace nad dokumentami wykonawczymi, w szczególności  Wieloletnim 

Programem Prac, który  doprecyzuje zasady wdrażania instrumentu,

• I konkurs planowany jest przez KE na II kwartał bieżącego roku, ale jego realne 

ogłoszenie uzależnione będzie od wejścia w życie w/w dokumentów, 

• szkolenia/spotkania informacyjne odbędą się po wejściu w życie w/w dokumentów, 

tak aby możliwe było przekazanie  możliwie jak najbardziej konkretnych informacji 

niezbędnych do przygotowania projektów (VI.2021)
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KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Wydział Instrumentu Łącząc Europę 2 

Departament Programów Infrastrukturalnych 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

tel. 22 273 87 56, Ewa.Wnukowska@miir.gov.pl

Wydział Inwestycji Telekomunikacyjnych

Departament Telekomunikacji

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

tel. 222455788, CEF@mc.gov.pl

OBSZAR

TECHNOLOGIE CYFROWE

OBSZAR

TRANSPORT I ENERGETYKA

mailto:Ewa.Wnukowska@miir.gov.pl
mailto:CEF@mc.gov.pl
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WAŻNE LINKI:

• Ostatni konkurs CEF z puli środków 2014-2020 (trwa nabór):

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-
cef-transport-map-call

• Strona TENTec – składanie wniosków aplikacyjnych:

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure-ten-t-connecting-europe/tentec-
information-system_en

Uwaga! Zmiana – program w latach 2021-2027 może przenieść się w całości na portal UE 
Funding&Tenders (SEDIA) – należy śledzić

• Strona internetowa KPK KPRM „TECHNOLOGIE CYFROWE”(KRAJOWY PUNKT 
KONTAKTOWY):

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/punkt-kontaktowy-connecting-europe-facilty-telecom-cef-
telecom-

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-map-call
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure-ten-t-connecting-europe/tentec-information-system_en
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/punkt-kontaktowy-connecting-europe-facilty-telecom-cef-telecom-
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WAŻNE LINKI (cd.)

• Strona internetowa Parlamentu Europejskiego - program CEF 2021-2027:

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-
investment/file-mff-cef-2021-2027

• EUR LEX – treść rozporządzenia na lata 2021-2027:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A438%3AFIN

• Regionalna strona internetowa www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu :

https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/home

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-cef-2021-2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A438%3AFIN
https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/home


Dziękuję za uwagę


