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Cel Polityki 2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa
dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki,
zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym,
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania
ryzykiem

• Cel szczegółowy (iv) Wspieranie działań w zakresie dostosowania do
zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe

• Cel szczegółowy (v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej

• Cel szczegółowy (vii) Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności,
zielonej infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz
redukcja emisji i zanieczyszczeń
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Cel szczegółowy (iv) Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany
klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe

Typy projektów:

• Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych lub usuwania skutków
zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych

• Inwestycje w zakresie ochrony przed pożarami lasów

• Adaptacja miast do zmian klimatu

• Inwestycje w zakresie małej retencji, w tym retencji naturalnej (np.
renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów zalewowych
oraz obszarów wodno-błotnych)
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W perspektywie 2014-2020 zakup sprzętu do prowadzenia akcji
ratowniczych cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem:

• wpłynęło około 90 wniosków o dofinansowanie projektów (10 
dofinansowano, na kolejne 62 projekty, które przeszły pozytywnie ocenę 
brakło środków) 

• limit 10% alokacji na priorytet (narzucony przez KE) nie pozwolił 
dofinansować zbyt wielu inwestycji

• obecnie w ramach renegocjacji programu zgłoszono propozycje 
zwiększenia alokacji do 4 mln EUR

W związku z dużym zainteresowaniem oraz spodziewanym zwiększeniem
częstotliwości zagrożeń związanych ze zmianą klimatu (m.in. powodzie,
pożary, wichury) została podjęta decyzja o uwzględnieniu przedmiotowego
zakresu wsparcia w perspektywie 2021-2027.
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W ramach typu projektu Inwestycje w zakresie ochrony przed pożarami
lasów planuje się dofinansowywać nie tylko systemy obserwacji i łączności
ppoż (maszty, dostrzegalnie, urządzenia telewizji przemysłowej) ale również
drogi pożarowe, zbiorniki wodne do celów ppoż.

W toku konsultacji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi
uzyskaliśmy informacje, iż potrzeby w zakresie dróg pożarowych są bardzo
duże, szacowane na około 700 km, co przekłada się na kwotę około 420 mln
zł. Zgłoszono zapotrzebowanie również na około 20 zbiorników wodnych
na łączną kwotę 0,5 mln zł.
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W ramach typu projektu Adaptacja miast do zmian klimatu rozważa się
rozszerzenie zakresu interwencji na tereny znajdujące się wokół miast jeśli
zasadne będzie, aby projekt wykraczał poza teren miasta. Planuje się
uwzględnienie szerokiego zakresu działań (w tym zagospodarowanie wód
opadowych, zielona infrastruktura).

Ostateczna decyzja o ujęciu typu projektu Inwestycje w zakresie małej
retencji zostanie podjęta po uzyskaniu informacji o dostępnej alokacji oraz
warunkach koniecznych w opinii KE do spełnienia założeń RDW. Jeśli
warunki będą tożsame z tymi w obecnej perspektywie zostanie rozważone
usunięcie przedmiotowego typu projektu.
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Cel szczegółowy (v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej

Typ projektu:

• Wspieranie wydajnego gospodarowania wodą 

W ramach wskazanego typu projektu rozważa się m.in. inwestycje w
instalacje odzysku i ponownego wykorzystania wody (w tym być może
również w procesach przemysłowych), inwestycje w dualne instalacje
kanalizacyjne umożliwiające użycie wody szarej w toaletach, instalacje
umożliwiające spożywanie wody prosto z kranu (m.in. filtry, tzw.
poidełka).
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Cel szczegółowy (vii) Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności,
zielonej infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz
redukcja emisji i zanieczyszczeń

Typ projektu:

• Przedsięwzięcia zmierzające do ochrony różnorodności biologicznej, (np.
ochrona czynna ekosystemów, siedlisk, gatunków, inwestycje w zakresie
zielonej i niebieskiej infrastruktury, korytarze ekologiczne)
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Zarówno zakres przewidzianych do wsparcia typów projektów,
jak i ich lokalizacja w poszczególnych celach szczegółowych
(np. zielonej infrastruktury, ujęć wody) będzie przedmiotem
dalszych prac w toku programowania perspektywy finansowej
2021-2027 i może podlegać zmianom.
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Problemy w programowaniu na obecnym etapie:

• brak informacji w zakresie alokacji dedykowanej poszczególnym
programom operacyjnym oraz celom szczegółowym

• brak Umowy Partnerstwa na przyszłą perspektywę finansową

• konieczność równoległego tworzenia regionalnych programów
operacyjnych oraz innych dokumentów (np. strategii rozwoju
województwa)
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Potencjalne problemy we wdrażaniu działań adapatacyjnych:

• brak świadomości potrzeb oraz najbardziej pro-środowiskowych rozwiązań
w zakresie adaptacji do zmian klimatu w mniejszych ośrodkach miejskich

• możliwość zabezpieczenia wkładu własnego przez potencjalnych
beneficjentów

• „konkurencja” w postaci innych działań np. antysmogowych, a co za tym
idzie ograniczenie wkładu własnego, kadry zajmującej się pozyskiwaniem
dofinansowań
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Szczególny nacisk powinien zostać położony na:

• szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w zakresie rozwiązań
adaptacyjnych

• przeanalizowanie możliwości dofinansowania części wkładu własnego np.
przez WFOŚiGW, zwłaszcza w związku z projektem zwiększenia poziomu
wkładu własnego beneficjenta

• unikanie stosowania tworzyw sztucznych (zwłaszcza w elementach
projektów z zakresu zielonej infrastruktury)

• odpowiedni dobór gatunków roślin oraz unikanie inwazyjnych gatunków
obcych
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Kwestia do dyskusji:

MPA dla miast poniżej 100 tys. mieszkańców
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