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Plan prezentacji

 Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

 Platforma komunikacyjna Sieci

 Możliwe działania Grup Roboczych



ENEA-MA - 2004 rok.

Koordynacja - Dyrekcja Generalna ds. 

Środowiska oraz Dyrekcja Generalna 

ds. Polityki Regionalnej. 

ENEA - MA jest siecią instytucji na poziomie KE,

„parasol” dla krajowych sieci ochrony środowiska, które

zajmują się programami rozwoju

PŚdR - 2010 rok.

Koordynacja – Generalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska. 

Integracja ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach 

polityki regionalnej – programów operacyjnych realizowanych przez kraje 

członkowskie 



Zobowiązanie o utworzeniu sieci ENEA w Polsce zostało podjęte w trakcie 

negocjacji programu POIiŚ, na wyraźne życzenie KE 

3 grudnia 2010 r. zostało podpisane przez:

porozumienie, dotyczące wzajemnej współpracy w ramach tworzenia 

krajowej sieci organów środowiskach i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"



Podmioty zaangażowane w prace Sieci:

Administracja 

publiczna

Ministerstwo 

Infrastruktury 

i Rozwoju



Główne cele utworzenia Sieci w Polsce
opracowywanie wytycznych i metodologii w celu integracji tematyki, dotyczącej

ochrony środowiska w programy i działania współfinansowane z funduszy unijnych;

wymiana informacji i korzystanie z wiedzy państw członkowskich Unii Europejskiej,

w celu wprowadzenia innowacyjnego podejścia do integracji aspektów środowiskowych

w programy i przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych;

rozpowszechnianie wiedzy na temat przepisów unijnych i krajowych dotyczących

ochrony środowiska;

stworzenie forum współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę

środowiska oraz za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach

administracyjnych na rzecz włączania aspektów środowiskowych w przygotowanie,

zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację programów operacyjnych

współfinansowanych z funduszy unijnych;

promowanie polityk Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i zmian

klimatu oraz Polityki Spójności;



W ramach Sieci funkcjonują

Posiedzenia Plenarne

GR ds. Ocen 
Oddziaływania 
na Środowisko

GR ds. 
Gospodarki 
Odpadami

GR ds. 
Gospodarki 

Wodno-
Ściekowej

GR ds. 
Ochrony 

Powietrza i 
Energetyki

GR ds.

Hałasu

GR ds. Nowej 
Perspektywy 
Finansowej 
2014-2020

GR ds. 

Pozwoleń 
Zintegrowanych 

GR ds. Adaptacji do 
Zmian Klimatu



Sieć „Partnerstwo; Środowisko dla Rozwoju” to

 5 lat działalności w Polsce;

 7 Grup Roboczych (ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko, ds. Hałasu,

ds. Gospodarki Odpadami, ds. Pozwoleń Zintegrowanych, ds. Gospodarki

Wodno-Ściekowej, ds. Ochrony Powietrza i Energetyki, ds. Nowej

Perspektywy Finansowej – zakończy działalność w czerwcu 2015);

 Ponad 400 osób zaangażowanych w prace Grup Roboczych

 Ponad 140 spotkań i wizyt studyjnych (w tym 10 wyjazdów

zagranicznych)

 15 ekspertyz i publikacji powstałych w ramach pracy Grup Roboczych



Rola Sekretariatu Sieci

realizujemy postępowania przetargowe;

sporządzanie protokołów i raportów;

 NETLETTER - opracowanie i dystrybucja

wśród członków Sieci;

 i wiele innych 

zapewnienie funkcjonowania Sieci;

koordynacja działań podejmowanych w ramach Sieci;

zapewnienie funkcjonowania grup roboczych;

obsługa logistyczna spotkań realizowanych w ramach GR;

sporządzanie planów i harmonogramów finansowych dla funkcjonowania Sieci;



Tematy NETLETTER-ÓW:

 Polsko-francuskie warsztaty w zakresie 

włączania działań związanych z adaptacją 

do zmian klimatu w realizację projektów 

finansowanych ze środków UE na lata 

2014-2020 

 Polsko-niemiecka wymiana 

doświadczeń w zakresie realizacji 

planów gospodarowania wodami 

(pgw)

 Podziemne składowiska odpadów 

niebezpiecznych i zakłady ich 

utylizacji

 Wymagania BAT w przemyśle 

celulozowo-papierniczym

 „Czajka”- największa i 

najnowocześniejsza oczyszczalnia 

ścieków w Polsce



Platforma komunikacyjna Sieci 

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”



Celem platformy komunikacyjnej jest zapewnienie sprawnej wymiany informacji  

- niezbędne narzędzie komunikacyjne  pomiędzy członkami Sieci 

- usprawnienie pracy Sekretariatu Sieci, który jest odpowiedzialny za koordynowanie 

wszelkich działań podejmowanych w ramach Sieci. 

Platforma komunikacyjna - rozwiązania mające na celu 

usprawnienie działań Sieci - http://pk.gdos.gov.pl

Zarządzanie pracami grup roboczych

Kalendarz

Zadania

Spotkania

Współpraca członków Sieci

Obieg dokumentów

Kontakty

Komunikacja

Chat

Forum dyskusyjne

E-mail

ok. 300 zarejestrowanych użytkowników



Portal internetowy Sieci - rozwiązania mające na celu 

usprawnienie działań Sieci - http://sdr.gdos.gov.pl



http://pk.gdos.gov.pl

Rejestracja na platformie komunikacyjnej 



Dodatkowe materiały merytoryczne

Najnowsze informacje o pracy Grupy 

Kalendarz nadchodzących wydarzeń

Możliwość rejestracji 

online na wydarzenia 

Grupy i Sieci

Platforma komunikacyjna 



Możliwe działania w ramach Grup 

Roboczych 



Grupy robocze powinny składać się z grona ekspertów z zakresu 

działalności danej grupy

Spotkania Grup Roboczych mogą odbywać się w miarę potrzeb, 

jednakże nie rzadziej niż raz w półroczu. 

Grupy Robocze raz w półroczu powinny składać do Sekretariatu Sieci 

sprawozdanie z prowadzonych prac. Sprawozdania są niezbędne dla 

opracowania rocznego raportu działania Sieci.

Do prac w ramach Grupy Roboczej mogą zostać zaproszeni eksperci 

zewnętrzni czy też przedstawiciele innych instytucji lub organizacji 

pozarządowych, jednakże ich udział musi zostać zaakceptowany przez 

Sekretariat Sieci.



Możliwe działania w ramach Grup Roboczych

Tłumaczenia

Wsparcie ekspertów zewnętrznych

Doroczne Posiedzenie Plenarne

 Spotkania stacjonarne w Warszawie

 Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne

 Publikacje i ekspertyzy

 Warsztaty z ekspertami

 Wydarzenia międzysektorowe

 Inne (możliwe np. projekty pilotażowe, badania, konferencje itp.)



Zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie funkcjonowania 

krajowej sieci będącej odpowiednikiem sieci ENEA-MA

Celem utworzenia sieci w Polsce jest uwzględnianie problematyki środowiskowej

w przygotowywaniu, zarządzaniu, realizowaniu, monitorowaniu oraz ocenie 

programów operacyjnych

współfinansowanych z środków finansowych Wspólnoty. 

Taki cel powinien służyć wszystkim grupom roboczym.

Działania grup roboczych powinny skupiać się zatem

na tych aspektach związanych ze środowiskiem, które

są w sposób faktyczny powiązane są z tworzeniem i

wprowadzaniem w życie polityki spójności.

W ten sposób sieć może najkorzystniej wpłynąć na

środowisko i politykę regionalną.

PRIORYTETOWYMI dla funkcjonowania Sieci: 

 jest znalezienie sposobu na zwiększenie finansowania środowiska celem 

uniknięcia przeniesienia lub utraty funduszy unijnych

 zidentyfikowanie „wąskich gardeł” wiążących się z przestrzeganiem 

przepisów dotyczących ochrony środowiska



Cele i harmonogram działań Grupy

Powołanie Zarządu GR 



Sekretariat Sieci

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 860 60 57 

fax. 22 860 60 59 

email : sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Dziękuję za uwagę…

Ewelina Kosela 


