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• Na co dzień nie zajmuję się Polską
• Fundusze Strukturalne – Negocjacje dopiero 

się zaczynają
• Fundusze Strukturalne – DG EMPL i DG 

REGIO są wiodące, DG SANTE wspiera

2

Kilka zastrzeżeń



 REAKCJA NA COVID-19 – wsparcie walki z transgranicznymi zagrożeniami 
zdrowotnymi oraz poprawa gotowości na przyszłe kryzysy zdrowotne

 AMBITNA WIZJA – wyjście poza reagowanie na kryzysy, celem wsparcia i 
uzupełnienia polityk krajowych służących ulepszaniu i unowocześnianiu 
systemów zdrowotnych, znoszeniu nierówności w zdrowiu, a także mierzeniu się 
ze wspólnymi wyzwaniami

 NAJWIĘKSZY W HISTORII UE PROGRAM ZDROWOTNY – ponad 5,3 miliarda € (w cenach 
bieżących) zainwestowanych w zdrowie przez 7 lat (2021-27)

EU4Health jasno wskazuje, że dbanie o zdrowie publiczne jest wśród głównych 
priorytetów UE. To także instrument służący budowaniu Europejskiej Unii 
Zdrowotnej

Program EU4Health



5,3 miliarda EUR w cenach bieżących
 Co najmniej 20% zarezerwowanych na działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 

zdrowotnej

 Do 12,5% na zamówienia uzupełniające krajowe zapasy podstawowych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu na poziomie Unii  

 Do 12,5 % na wsparcie globalnych zobowiązań i inicjatyw w dziedzinie zdrowia 

 Do 8 % na koszty administracyjne

Budżet na realizację Programu w latach 2021-2027 winien spełniać 
następujące warunki:

EU4Health – budżet



 poprawa i wspieranie zdrowia w Unii Europejskiej
 ochrona ludności w Unii Europejskiej przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi
 poprawa dostępności produktów leczniczych i wyrobów medycznych 

oraz produktów istotnych w kontekście kryzysu w Unii Europejskiej 
 wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej

EU4Health będzie służył wsparciem dla unijnej polityki zdrowotnej. Program 
zawiera cztery cele ogólne, które określają zakres jego ambicji:

EU4Health – cele ogólne



EU4Health – cele szczegółowe

 profilaktyka chorób 
i promocja zdrowia;

 wspieranie 
globalnych 
zobowiązań i 
inicjatyw w 
dziedzinie zdrowia

 wzmocnienie zdolności Unii 
w zakresie zapobiegania 
transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz 
gotowości i szybkiego 
reagowania na nie zgodnie

 wspieranie działań 
uzupełniających krajowe 
gromadzenie zapasów 
podstawowych produktów 
istotnych w kontekście 
kryzysu na poziomie Unii

 ustanowienie struktury i 
zasobów szkoleniowych na 
potrzeby rezerw personelu 
medycznego, pracowników 
służby zdrowia i personelu 
pomocniczego

 wspieranie działań 
mających na celu 
zwiększenie podaży, 
dostępności i przystępności 
cenowej produktów 
leczniczych, wyrobów 
medycznych oraz produktów 
istotnych w kontekście 
kryzysu

 wzmocnienie wykorzystania i 
ponownego wykorzystywania 
danych dotyczących zdrowia, 
promowanie wykorzystywania 
narzędzi i usług cyfrowych, a 
także transformacji cyfrowej 
systemów opieki zdrowotnej

 zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości, 
skoncentrowanych na 
pacjencie i opartych na 
wynikach usług opieki 
zdrowotnej 

 tworzenie i wdrażanie 
unijnych przepisów, i działań 
związanych z procesem 
decyzyjnym opartym na 
dowodach

 wspieranie zintegrowanych 
działań państw 
członkowskich, w 
szczególności ich systemów 
opieki zdrowotnej

EU4Health będzie realizowany za pomocą 10 celów szczegółowych doprecyzowujących 
główne obszary jego działania



Horyzont Europa: ewolucja, nie rewolucja
Cele szczegółowe Programu

Wspieranie wszystkich form innowacji I 
polepszenie ich przepływu na rynek

Wzmocnienie wpływu B&I na wsparcie 
polityk unijnych

Wsparcie tworzenia i rozpowszechniania
wiedzy o wysokiej jakości

Optymalizacja efektów Programu dzięki ulepszonemu Europejskiemu Obszarowi Badawczemu

Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej

Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań 
naukowych i innowacji

Zapewnianie szerszego uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości

Filar 1
Doskonała baza naukowa

Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Działania „Maria Skłodowska-Curie”

Infrastruktury badawcze

Filar 3
Innowacyjna Europa

Europejska Rada ds. Innowacji

Europejskie ekosystemy innowacji

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Filar 2
Globalne wyzwania i europejska 
konkurencyjność przemysłowa

• Zdrowie
• Kultura, kreatywność i społeczeństwo 

integracyjne
• Bezpieczeństwo cywilne na rzecz 

społeczeństwa
• Technologie cyfrowe, przemysł i 

przestrzeń kosmiczna
• Klimat, energetyka i mobilność
• Żywność, biogospodarka, zasoby 

naturalne, rolnictwo i środowisko

Wspólne Centrum Badawcze
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Horyzont Europa 

6 głównych obszarów działania

Zdrowie przez całe życie Środowiskowe i społeczne 
determinanty zdrowia

Choroby niezakaźne
i rzadkie

Choroby zakaźne Zdrowotne i opiekuńcze 
narzędzia, technologie 
i rozwiązania cyfrowe 

Systemy ochrony zdrowia

+ Działania Przeciwrakowe
+ Partnerstwa



 Program Cyfrowa Europa ma za zadanie wsparcie cyfrowej transformacji 
społeczeństw i gospodarek w Unii Europejskiej. Jego budżet wynosi 7,5 miliarda 
euro.

 Przykłady wsparcia: 
• Sztuczna inteligencja
• Super komputery
• Inwestycje w umiejętności cyfrowe Europejczyków
• Rozwój sieci cyfrowych o wysokim potencjale
• Wspólne przeciwdziałanie cyberatakom

 Powszechne zastosowanie technologii cyfrowych w obszarach ważnych z punktu widzenia 
interesu publicznego, w tym w zdrowiu

 Wsparcie trzech filarów wymienionych w Komunikacie Komisji na temat 
transformacji cyfrowej sektorów zdrowotnego i opiekuńczego

Program Cyfrowa Europa

Source: European Commission



• Główny element instrumentu 
odbudowy Next Generation EU

• Będzie działał do roku 2026

• Skuteczne zastosowanie Next
Generation EU może dać 
dodatkowe 2% PKB w Unii i 
stworzyć 2 miliony miejsc pracy.

Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności (IOZO)

Całkowity budżet to 672.5 miliarda €



• Państwa członkowskie przygotowują i skałdają do KE swoje Krajowe Plany Odbudowy

• KPO prezentują reformy i inwestycje zgodne z wytycznymi IOZO i zaleceniami krajowymi 
Semestru Europejskiego, w szczególności z lat 2019 i 2020

• Nacisk położony na 

– Łagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków kryzysu

– Wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji 

– Inteligentny, trwały i włączający wzrost

– Spójność społeczną i terytorialną

– Wsparcie odporności zdrowotnej, gospodarczej, społecznej

i instytucjonalnej

Krajowe Plany Odbudowy (KPO)

Każdy KPO winien zawierać

• Co najmniej 37% zielonych 
wydatków  

• Co najmniej 20% cyfrowych 
wydatków



50,6 miliarda € na lata 2021-2022 jako dodatek do programów spójności w 
latach 2014-2020 i do budżetu na lata 2021-2027

Nowy cel tematyczny “Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w 
kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”

EFRR: głównie na: 

• produkty i usługi wspierające świadczenia zdrowotne i kapitał 
obrotowy oraz inwestycje w MŚP

• inwestycje na rzecz transformacji ku cyfrowej i zielonej gospodarce 

• inwestycje w infrastrukturę do udzielania podstawowych 
świadczeń publicznych albo prowadzenia działalności 
gospodarczej w regionach i sektorach, które najbardziej ucierpiały

REACT-EU



REACT-EU

 EFS: głównie na:
• podtrzymanie zatrudnienia, w tym krótkookresowego i 

samozatrudnionych

• tworzenie stanowisk pracy (osoby w trudnej sytuacji)

• działania na rzecz zatrudnienia młodzieży

• rozwój umiejętności

• Poprawę dostępu do usług społecznych w 
interesie ogólnym, w tym dla dzieci



Rozwój i spójność regionalna 2021-2027

 Wzmocnione powiązania z Semestrem Europejskim
 Uproszczenia formalne  mniej wymogów biurokratycznych po 

stronie beneficjentów
 Podejście lepiej dostosowane do wymogów rozwoju 

regionalnego

Source: European Commission

Budget of €373 billion



Cele Polityki Spójności na lata 2021-2027

 Cel 1. bardziej konkurencyjna i inteligentna 
Europa…

 Cel 2. bardziej przyjazna dla środowiska 
Europa…

 Cel 3. lepiej połączona Europa...
 Cel 4. Europa o silniejszym wymiarze 

społecznym…
 Cel 5. Europa bliższa obywatelom…

Wszystkie cele szczegółowe EFS+ mieszczą się w celu 4. 
“Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie 
Europejskiego filaru praw socjalnych”

Inwestycje w opiekę zdrowotną i długoterminową mogą być 
przewidziane w ramach celów 1. i 4.



Polityka spójności i zdrowie w latach 2021-2027

 Będzie wspierać systemy i polityki zdrowotne, m.in. :
• podmioty lecznicze, sprzęt i eZdrowie
• poprawę dostępu do opieki zdrowotnej 
• sprawniejsza POZ i integrację opieki 
• promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotna
• aktywne i zdrowe starzenie się
• szkolenia personelu medycznego
• odporniejsze systemy zdrowotne i kluczowe zaopatrzenie

 Decydenci zdrowotni muszą zapewnić, że przedsięwzięcia są częścią 
szerszej strategii inwestycyjnej i współgrają z reformami.

 Instytucje zarządzające w państwach członkowskich odpowiadają za 
określenie priorytetów, programowanie i wdrażanie 
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/managing-authorities/



Program InvestEU

Gwarancja 
InvestEU

Moduł krajowy

Inni
(np. BGK)

Pośrednicy 
finansowi:

Banki, fundusze 
gwarancyjne, mikro 

pożyczkodawcy, 
fundusze inwestycyjne 

itp.. 

Segment 
B,I&C

Segment 
MŚP

Segment 
inwestycje 
społeczne

Zgodnie z 
odpowiednim 
Programem 

Segment 
zrównoważona 
infrastruktura

Bezpośrednie 
pożyczki

Finansowanie 
(pożyczki, gwarancje 
i inne instrumenty) 

Programy
Partnerzy 

wykonawczy Beneficjenci

Partner 
wybrany 

przez 
państwo

fundusze objęte 
zarządzaniem 

dzielonym
(Instytucje 

zarządzające)

Instrumenty 
finansowe 

objęte 
zarządzaniem 

dzielonym

Maksymalny 
transfer to 5%



 Gwarancje unijne powinny przyciągnąć co najmniej 372 miliardy € inwestycji

 Odpowiedzialni za przedsięwzięcia zwracają się bezpośrednio do partnerów
wykonawczych

InvestEU – części budżetów

Segment
Gwarancja 
budżetowa

Zrównoważona infrastruktura 9 900

Badania, Innowacje, Cyfryzacja 6 600

MŚP 6 900

Inwestycje społeczne i umiejętności 2 800

łącznie (miliony EUR w cenach bieżących) 26 200



InvestEU

• Nowe i dostępne produkty zdrowotne, w tym leki, sprzęt medyczny i 
diagnostyczny, zaawansowane terapie lekowe, nowe antybiotyki oraz 
zaawansowane procesy rozwojowe umożliwiające rezygnację z 
testowania na zwierzętach

• Infrastruktura zdrowotna i opieki długoterminowej, w tym w POZ, AOS, 
szpitalach, opiece domowej i środowiskowej

• Innowacyjne rozwiązania zdrowotne, w tym eZdrowotne, dotyczące 
udzielania świadczeń i nowych modeli opieki

Możliwości inwestycji zdrowotnych



InvestEU
Możliwości inwestycji eZdrowotnych

• Rozwój infrastruktury zapewniającej łączność, szczególnie poprzez rozwój sieci o 
wysokiej przepustowości, łączy 5G i poprawę dostępu, przede wszystkim na 
obszarach wiejskich i peryferyjnych

• Rozwój i upowszechnianie technologii i usług cyfrowych, przede wszystkim 
przyczyniających się do realizacji celów programu Europa Cyfrowa, w takich 
obszarach jak:

• Sztuczna inteligencja;

• Cyber bezpieczeństwo i ochrona sieci;

• Internet rzeczy;

• Technologie blockchain;

• Zaawansowane kompetencje cyfrowe;

• Robotyka i automatyzacja;

• Inne zaawansowane technologie i usługi przyczyniające się do cyfryzacji unijnego 
przemysłu



Dziękuję za uwagę

Filip-Michal.Domanski@ec.europa.eu


