AGENDA
Spotkanie Grupy Roboczej Gospodarka Odpadami
9:30-9:40 Powitanie uczestników
9:40-10:00 Określenie zasad pracy Sekretariatu Sieci
10:15-10:30 Zaprezentowanie uwag i sugestii Komisji Europejskiej z zakresu funkcjonowania Sieci i
roli poszczególnych grup roboczych
10:30-11:00 Powołanie przedstawiciela GR oraz sekretarza GR
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-13:00 Obrady - omówienie kluczowych tematów z zakresu działania GR
Zlecanie prac ekspertom zewnętrznym (w szczególności wytycznych itp.);
Zbadanie potrzeb szkoleniowych w ramach grupy roboczej;
Przedstawienie kwestii legislacyjnych podejmowanych przez MŚ w zakresie gospodarki odpadami;
Kwalifikacja projektów dotyczących procesu rekultywacji do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
13:00-13:45 Przerwa
13:45-15:30 Obrady
Kwalifikacja projektów dotyczących procesu rekultywacji do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko – c.d.

Krajowa sieć organów środowiskowych
i
instytucji zarządzających funduszami unijnymi
Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju
Przedstawienie celów grup roboczych

Sieć ENEA-MA
została utworzona w 2004 roku.
Koordynacja - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej.
Sieć została utworzona, aby wspomóc integrację ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju w ramach polityki regionalnej – programów operacyjnych realizowanych przez
kraje członkowskie oraz kraje kandydujące do akcesji.
Sieć umożliwia swoim członkom:
- dyskusje i koordynację stanowisk ds. środowiska i Polityki Spójności;
- naukę na temat nowych inicjatyw i strategii Unii Europejskiej;
- dzielenie się doświadczeniami;
- opracowanie wspólnych raportów, wytycznych, narzędzi itp.

Obecnie ENEA - MA jest siecią instytucji na poziomie KE,
jednak ambicją sieci jest stanie się parasolem dla krajowych
sieci ochrony środowiska, które zajmują się programami
rozwoju
ENEA - MA podejmuje również działania mające na celu
zachęcanie do tworzenia tego typu sieci na poziomie krajowym
Sprawnie funkcjonujące sieci krajowe działają:
we Włoszech
w Hiszpanii
w Wielkiej Brytanii
w Grecji

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:
Ministra Środowiska,
Ministra Rozwoju Regionalnego,
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

porozumienie, dotyczące wzajemnej współpracy w ramach tworzenia krajowej sieci
organów środowiskach i instytucji zarządzających funduszami unijnymi
"Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"

Sieć tworzą:
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca
następującymi programami:
PO Infrastruktura i Środowisko,
PO Innowacyjna Gospodarka,
PO Rozwój Polski Wschodniej,
PO Kapitał Ludzki,
PO Pomoc Techniczna;
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
regionalne dyrekcje ochrony środowiska
Zarządy województw jako instytucji zarządzających regionalnymi
programami operacyjnymi.

Sieć jest również otwarta na
współpracę z:
ekspertami zewnętrznymi,
przedstawicielami wyższych uczelni,
organizacjami pozarządowymi,
administracją publiczną na szczeblach
krajowych i regionalnych
zaangażowanych w kwestie wynikające
z działalności sieci

W dniach 16-17 grudnia 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne sieci
„Partnerstwo : Środowisko dla Rozwoju„
Udział wzięło ponad 60 przedstawicieli tworzących sieć.
W trakcie spotkania omówione zostały główne cele i metody działania sieci.
Przedstawiono również istotne obszary z zakresu działania sieci a w tym:
ocen oddziaływania na środowisko,
nowej perspektywy finansowej,
gospodarki odpadami,
gospodarki wodno- ściekowej.

Decyzją członków posiedzenia plenarnego zostały powołane
następujące grupy robocze, działające w ramach Sieci
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Grupy robocze powinny składać się z grona ekspertów z zakresu działalności
danej grupy, a w celu zapewnienia ich sprawnego działania grupa powinna
składać się z nie większej ilości niż ok. 10-12 przedstawicieli
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.

Sekretariat sieci
Pracą sekretariatu sieci koordynuje GDOŚ lub inny
podmiot wskazany przez GDOŚ w zakresie
objętym stosowną umową.
Każdy z Przedstawicieli Sieci ma obowiązek
wskazać jedną osobę do kontaktów z Sekretariatem
Sieci, a także przedstawiciela danej grupy roboczej
do współpracy z Sekretariatem Sieci.

Do głównych zadań Sekretariatu należy:
zapewnienie funkcjonowania Sieci;
koordynacja działań Sieci;
zapewnienie funkcjonowania grup roboczych;
bieżąca współpraca z przedstawicielami sieci;
sporządzanie planów i harmonogramów finansowych dla
funkcjonowania sieci;
bieżące kontakty robocze z przedstawicielami Sieci, członkami
grup roboczych, ekspertami zewnętrznymi, zaproszonymi
obserwatorami,
zapewnienie działań promocyjnych,
obsługa administracyjna platformy internetowej,
opracowanie i dystrybucja newslettera,

Formy współpracy w ramach działania Sieci
Posiedzenia Plenarna;
Posiedzenia Grup Roboczych
a także:
Interaktywna platforma wymiany wiedzy;
Czat z ekspertami;
Kalendarium wydarzeń;
Newsletter;
Podręczniki, wytyczne, szkolenia on – line

http://www.teamspace.com/

Zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie
funkcjonowania krajowej sieci będącej odpowiednikiem
sieci ENEA-MA
Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska
Dyrektoriat A – Sprawy prawne i Polityka spójności
ENV.A.3 – Polityka Spójności oraz Ocena Oddziaływania na Środowisko
Dyrektor Wydziału Georges KREMLIS

„z radością obserwujemy jak sieć ENEA-MA dobrze funkcjonuje w Polsce
i jak rośnie w siłę.
Pragnę osobiście podziękować za zaangażowanie się w jej tworzenie oraz dbanie
o jej sprawne funkcjonowanie.”

Komisja Europejska podkreśla fakt, iż:
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.

Komisja uważa, że:
nadal występują problemy z przepisami prawnymi z
zakresu ochrony środowiska oraz integracji związanych z
nią zagadnień z zarządzaniem oraz monitorowaniem
programów i projektów.
Grupy robocze mogłyby również skupić się na
rozpowszechnianiu i promowaniu najlepszych praktyk.
Grupy Robocze, funkcjonujące w ramach sieci, powinny:
zająć się identyfikowaniem potrzeb,
uszeregowaniem ich pod względem ważności,
skupieniem się nad rozwiązywaniem najważniejszych kwestii
realizacją spraw wymagających podjęcia natychmiastowych działań.

Skutki uboczne finansowania potrzeb środowiskowych
W jaki sposób finansowanie priorytetowych potrzeb środowiskowych
może przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy i jak może
pobudzić polską gospodarkę?
(mając na uwadze przygotowania do kolejnego okresu programowania).
Finansowanie priorytetowych potrzeb środowiskowych
Jak zwiększyć finansowanie z funduszy unijnych w priorytetowe
potrzeby środowiskowe?
Jakie trudności występują przy przygotowaniu projektów
środowiskowych oraz w jaki sposób im zaradzić?

Kwestie związane z gospodarką odpadami
Jakie są przyczyny wolnego tempa przebiegu realizacji priorytetu II
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ?
W jaki sposób można przyspieszyć realizację projektu i uniknąć przeniesienia
funduszy na inne, bardziej obiecujące priorytety ?
Czy uda się spełnić wymogi dyrektywy dotyczącej składowania odpadów do
końca okresu przejściowego przypadającego na lipiec 2012 roku ?
W jaki sposób fundusze unijne mogą pomóc spełnić potrzeby inwestycyjne ?
Czy ta możliwość jest w pełni wykorzystywana ?

Zdaniem Komisji działaniami
PRIORYTETOWYMI dla funkcjonowania
Sieci
jest znalezienie sposobu na zwiększenie
finansowania środowiska celem uniknięcia
przeniesienia lub utraty funduszy unijnych
a także
zidentyfikowanie „wąskich gardeł”
wiążących się z przestrzeganiem przepisów
dotyczących ochrony środowiska.

www.projekty.gdos.gov.pl

Dane kontaktowe:
Tel. 22 57 92 169
Fax. 22 57 92 112
E-mail: sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

Cele oraz wstępny harmonogram prac dla
GR II Gospodarka Odpadami
1) Stworzenie platformy dyskusji, nt. nowych projektów aktów prawnych
przygotowywanych przez KE i dyskutowanych, m.in. w ramach Rady – niezwłocznie
2) Szkolenia skierowane do administracji samorządowej oraz WIOŚ z zakresu
prawidłowej gospodarki odpadami, a także prawidłowych metod przeprowadzania
badań (np. na składowiskach odpadów pomiar gazu składowiskowego) oraz w
związku z planowanymi zmianami prawnymi (ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ustawa o odpadach) –
do listopada 2011 r. – cyklicznie
3) Wytyczne dotyczące ustalania wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń w
przypadku składowisk odpadów oraz dla decyzji w zakresie gospodarki odpadami –
do końca 2011 r.

Cele oraz wstępny harmonogram prac dla
GR II Gospodarka Odpadami
4) Przegląd poszczególnych typów instalacji, m.in. mechaniczno-biologicznego
i termicznego przetwarzania, spalarni opadów medycznych, instalacji do produkcji
paliw alternatywnych, osadów ściekowych - do końca października 2011 w zakresie
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
5) Opracowanie wytycznych technicznych jako wskazówek dla administracji
i przedsiębiorców – do końca października 2011 2012 r. w zakresie instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Cele oraz wstępny harmonogram prac dla
GR II Gospodarka Odpadami
6) Opracowanie wytycznych technicznych jako wskazówek dla administracji
i przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami – do końca 2012 r. w
odniesieniu do instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania
7) Aktualizacja poradników/podręczników po wejściu w życie nowych przepisów
prawnych w zakresie gospodarki odpadami np. ustawy o odpadach (np.
aktualizacja poradnik, nt. wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami) –
aktualizacja poradnika w zakresie wydawania decyzji administracyjnych – do końca
2012 r.

