10 LAT FUNCJONOWANIA SIECI
Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju

GRUPA ROBOCZA DS. NOWEJ
PERSPEKTYWY FINANSOWEJ
2021- 2027

16-12-2020

Jarosław Dembek
Przewodniczący Grupy
Departament Funduszy Europejskich
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Agenda spotkania
12.30 – 12.40 Rozpoczęcie spotkania
12.40 – 13.20 Klastry energii z uwzględnieniem potrzeb
finansowania - przedstawiciel Krajowej Agencji Poszanowania
Energii S.A.

13.20 – 13.30 Przerwa kawowa
13.30 – 13.45 VI aKPOŚK - stan prac - przedstawiciel KZGW
13.45 – 14.00 aPGW - stan prac - przedstawiciel KZGW
14.00 – 14.30 Omówienie koncepcji projektu zintegrowanego
LIFE Natura bez barier. Wsparcie instytucji i integracja wiedzy
dla efektywnej ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 przedstawiciel GDOŚ
14.30 – 15.00 Dyskusja i zakończenie spotkania

Programowanie perspektywy 2021-2027
Harmonogram dalszych prac


Zakończyły się negocjacje międzyinstytucjonalne (trilogi)
pakietu rozporządzeń (m.in. Rozporządzenie ogólne oraz
Rozporządzenie dotyczące FS/EFRR). Uzgodniono m.in.
zwiększenie poziomów współfinansowania oraz możliwość
ograniczonego wsparcia inwestycji gazowych;



Umowa Partnerstwa:

-

konsultacje projektu – konferencja otwierająca 29.12,
konsultacje w regionach 11.01 – 4.02.2021;

-

przedłożenie projektu Radzie Ministrów I – II kw. 2021r.

Programowanie perspektywy 2021-2027
Harmonogram dalszych prac



Programy Operacyjne

-

konsultacje projektów programów, w I połowie 2021r.

-

zatwierdzenie przez Radę Ministrów w II połowie 2021r.

-

negocjacje z KE w II połowie 2021r.

-

przyjęcie programów do końca 2021r.



Trwają prace nad kształtem Krajowego Planu Odbudowy,
terminy konsultacji takie jak w przypadku UP

Plan Prac Grupy Roboczej ds. NPF 2021-27


Kwestie do poruszenia na najbliższych spotkaniach zgłaszane
przez członków Grupy:


Omówienie stanu prac nad założeniami/projektami RPO;



SOOŚ dla programów operacyjnych;



Linia demarkacyjna pomiędzy programem krajowym,
programami regionalnymi, KPO, FST i innymi instrumentami;



Formy wsparcia (zarówno projektów środowiskowych jak
i energetycznych): dotacja, instrumenty zwrotne;



Zielone zamówienia publiczne;



Gospodarka o obiegu zamkniętym;

Plan Prac Grupy Roboczej ds. NPF 2021-27


Kwestie do poruszenia na najbliższych spotkaniach
zgłaszane przez członków Grupy:


Adaptacja do zmian klimatu w miastach;



Stan wypełnienia warunkowości podstawowej w obszarze
działań środowiskowych;



Omówienie zagadnień środowiskowych w przepisach
rozporządzeń proponowanych dla nowej perspektywy;



Realizacja zasady horyzontalnej dot. zrównoważonego rozwoju
w nowej perspektywie - spełnienie jej w programach oraz w
projektach;



Propozycje tzw. "zielonych" kryteriów wyboru projektów w
nowej perspektywie;



Propozycje tzw. "zielonych" wskaźników monitorowania w
projektach realizowanych w nowej perspektywie finansowej.

Plan Prac Grupy Roboczej ds. NPF 2021-27


W miarę możliwości organizacja wizyt studyjnych
pierwotnie planowanych na 2020 r., które nie odbyły
się ze względu na ograniczenia związane z COVID-19


Hiszpania – Murcja: zagadnienie związane z adaptacją do
zmian klimatu i gospodarką wodną;



Wizyta w pierwszej samowystarczalnej energetycznie
gminie w Polsce.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Departament Funduszy Europejskich
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
9-12-2020

