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ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1080/2006 PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia 5 lipca 2006 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,  

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 162 ust. 
1 i art. 299 ust. 2 akapit drugi,  

uwzględniając wniosek Komisji,  

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,  

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,  

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu,  

a także mając na uwadze, co następuje:  

(1) Artykuł 160 Traktatu stanowi, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na 
celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie. 

EFRR przyczynia się tym samym do zmniejszania różnic w poziomie rozwoju poszczególnych 

regionów oraz zmniejszania stopnia, w jakim regiony najmniej uprzywilejowane, w tym obszary 
wiejskie i miejskie, upadające regiony przemysłowe, obszary o niekorzystnym położeniu 

geograficznym i warunkach przyrodniczych, takie jak wyspy, obszary górskie, obszary słabo 
zaludnione i regiony przygraniczne, są opóźnione w rozwoju.  

(2) Przepisy wspólne dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności znajdują 

się w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności. Należy ustanowić przepisy szczególne dotyczące rodzajów 
działań, które mogą być finansowane z EFRR w ramach celów określonych w tym rozporządzeniu.  

(3) EFRR powinien udzielać pomocy w ramach ogólnej strategii na rzecz polityki spójności, co 
zapewni większą koncentrację pomocy na priorytetach Wspólnoty.  

(4) Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 stanowi, że zasady kwalifikowalności wydatków należy 

ustalać na poziomie krajowym z pewnymi wyjątkami, dla których niezbędne jest ustanowienie 
przepisów szczególnych. Należy więc ustanowić przepisy szczególne w odniesieniu do wyjątków 

dotyczących EFRR.  



(5) W ramach zintegrowanego planu rozwoju obszarów miejskich za konieczne uznaje się 

wspieranie ograniczonych działań mających na celu renowację mieszkalnictwa na obszarach 

dotkniętych lub zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym w państwach 
członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie.  

(6) Konieczne jest postanowienie, że wkład EFRR przeznaczony na wydatki związane z 
mieszkalnictwem powinien dotyczyć zapewnienia grupom o niższych dochodach mieszkań o dobrym 

standardzie, łącznie z ostatnio sprywatyzowanymi zasobami mieszkaniowymi, jak również 

zapewnienia mieszkań wrażliwym grupom społecznym.  

(7) Sprawne i skuteczne wdrożenie działań wspieranych z EFRR zależy od dobrego zarządzania 

i partnerstwa pomiędzy wszystkimi właściwymi partnerami szczebla terytorialnego i sfery społeczno-
gospodarczej, a zwłaszcza władzami regionalnymi i lokalnymi, jak również wszelkimi innymi 

właściwymi podmiotami na kolejnych etapach wdrażania programów operacyjnych 
współfinansowanych z EFRR.  

(8) Na kolejnych etapach wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych z EFRR 

państwa członkowskie i Komisja powinny zagwarantować niedyskryminację ze względu na płeć, rasę 
lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną.  

(9) Wykorzystując doświadczenie i potencjał związany z inicjatywą wspólnotową URBAN, 

przewidzianą w art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 

r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, należy wzmacniać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez pełną integrację działań w tym obszarze w 

ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFRR, zwracając szczególną uwagę na 
inicjatywy dotyczące rozwoju lokalnego i zatrudnienia wraz z towarzyszącym im potencjałem 

innowacyjnym.  

(10) Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie komplementarności i spójności z 

pozostałymi politykami Wspólnoty, w szczególności z Siódmym programem ramowym w dziedzinie 

badań, rozwoju technologicznego i prezentacji oraz Programem ramowym na rzecz konkurencyjności 
i innowacji. Ponadto powinna istnieć synergia pomiędzy, z jednej strony, wsparciem udzielanym z 

EFRR, z drugiej - wsparciem udzielanym z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności zgodnie z rozporządzeniem Rady 

(WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym Fundusz Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 

1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego 

Funduszu Rybołówstwa.  

(11) Konieczne jest zapewnienie, aby działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, 
wspierane z EFRR, uwzględniały i wspierały wdrażanie Europejskiej karty małych przedsiębiorstw, 

przyjętej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Santa Maria da Feira w dniach 19. i 20. czerwca 
2000 r.  

(12) Szczególną uwagę należy zwrócić na regiony najbardziej oddalone, głównie przez 
rozszerzenie, w drodze wyjątku, zakresu pomocy EFRR na finansowanie pomocy operacyjnej 

związanej z rekompensowaniem dodatkowych kosztów wynikających z ich szczególnej sytuacji 

ekonomicznej i społecznej, która jest spowodowana ich oddaleniem, charakterem wyspiarskim, 
niewielkimi rozmiarami, trudną topografią i klimatem oraz ich zależnością gospodarczą od niewielkiej 

liczby produktów, podczas gdy trwałość i łączne występowanie tych czynników poważnie szkodzą ich 
rozwojowi. Takie działania szczególne wymagają zastosowania jako podstawy prawnej art. 299 ust. 

2 Traktatu.  

(13) EFRR powinien także zająć się problemami związanymi z dostępem obszarów najsłabiej 
zaludnionych do największych rynków oraz ich oddaleniem od tych rynków, o których mowa 



w Protokole nr 6 w sprawie szczegółowych postanowień dotyczących Celu 6 w ramach Funduszy 

Strukturalnych w Finlandii i Szwecji do Aktu przystąpienia z 1994 r. Aby wesprzeć zrównoważony 

rozwój niektórych wysp, obszarów górskich, regionów przygranicznych i obszarów słabo 
zaludnionych, spowolniony ich położeniem geograficznym, EFRR powinien także zająć się 

szczególnymi trudnościami, z jakimi muszą się one zmierzyć.  

(14) Konieczne jest ustanowienie przepisów szczególnych dotyczących programowania, 

zarządzania, monitorowania oraz kontroli programów operacyjnych w ramach celu Europejska 

współpraca terytorialna.  

(15) Należy wspierać skuteczną transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną współpracę 

z państwami sąsiadującymi ze Wspólnotą, w przypadku gdy jest to konieczne dla zapewnienia 
regionom państw członkowskich graniczącym z państwami trzecimi skutecznej pomocy w ich 

rozwoju. Zatem właściwe jest zezwolenie, w drodze wyjątku, na finansowanie z EFRR wsparcia 
projektów realizowanych na terytorium państw trzecich, jeżeli korzyści z takich projektów odnoszą 

regiony Wspólnoty.  

(16) Dla zachowania jasności należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego,  

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:  


