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Narodowy Plan Rozwoju jest kompleksowym dokumentem określającym strategię
społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. 
Dokument został przygotowany na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady
Nr 1260 z 21 czerwca 1999 r. (1260/99/WE) wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące
funduszy strukturalnych. 

Narodowy Plan Rozwoju przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Polski i jej regionów u
progu przystąpienia naszego kraju do UE, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do
osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej z krajami i regionami Wspólnoty,
szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg procesów
rozwojowych, wskazuje kierunki i wielkość planowanego zaangażowania środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych oraz określa sposób koordynacji i
wdrażania pomocy strukturalnej w okresie realizacji NPR. 

Przygotowanie aktualnej redakcji Narodowego Planu Rozwoju poprzedził szeroki proces
konsultacji społecznych na poziomie krajowym i regionalnym z udziałem samorządów,
partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i
ugrupowań przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesowego, środowisk
profesjonalno-akademickich. Projekt dokumentu był również przedmiotem dyskusji Komisji
Sejmowych i Senackich RP. W toku prac wykonano ocenę oddziaływania na środowisko oraz
ocenę przed realizacją programu (ewaluacja ex-ante), w tym ocenę efektów
makroekonomicznych jego realizacji. 

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 będzie służył jako punkt odniesienia dla działań o
charakterze rozwojowym podejmowanych wyłącznie z zasobów środków krajowych, jak również
będzie służył jako podstawa przygotowania Podstaw Wsparcia Wspólnoty (Community Support
Framework) dla Polski czyli dokumentu określającego kierunki i wysokości wsparcia ze strony
funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych. Narodowy Plan Rozwoju pozwoli
określić wysokość interwencji z Funduszu Spójności i Inicjatyw Wspólnotowych: EQUAL i
INTERREG. 

Ze względu na krótki okres programowania, lata 2004-2006, zaproponowany system wdrażania,
w szczególności w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach programu rozwoju
regionalnego ma charakter przejściowy. Zdobyte doświadczenia przez wszystkie podmioty
uczestniczące w realizacji polityki spójności społeczno-gospodarczej pozwolą na poszerzenie
po roku 2006 zakresu proponowanych do współfinansowania ze strony instrumentów
strukturalnych UE działań oraz zwiększenia stopnia decentralizacji zarządzania programami, w
szczególności poprzez realizację przygotowywanych przez samorządy województw 16
odrębnych programów rozwoju regionalnego.
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