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Projekty dokumentów opublikowane w I połowie 2018 roku 

przez Komisję Europejską. 

Pakiet zawierał m.in.:

Rozporządzenia dotyczące kwestii finansowych i budżetowych;

Rozporządzenia określające zasady polityki spójności;

Rozporządzenia określające zasady wspólnej polityki rolnej;

Akty prawne dotyczące instrumentów zarządzanych centralnie 

(LIFE, HORYZONT).

Wieloletnie Ramy Finansowe

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

PROGRAMOWANIE
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Polityka spójności – 273 mld €, 

W tym: EFRR – 200 mld €; FS – 41 mld €, 



➢ Tzw. Rozporządzenie Ogólne (CPR) ustanawiające wspólne przepisy dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na

potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz;

➢ Tzw. Rozporządzenie EFRR/FS tj. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego i Funduszu Spójności.

Rozporządzenia określające zasady polityki spójności  -

projekty
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➢ Negocjacje rozpoczęte przez prezydencję AT, następnie kontynuowane przez 

prezydencję RO. Obecnie prowadzone przez prezydencję FI. W przypadku 

przedłużenia procesu negocjacji od stycznia 2020 prezydencja HR.

➢ W przypadku rozporządzenia CPR oraz EFRR/FS obecnie trwa proces negocjacji z PE.

➢ Zwykła procedura ustawodawcza dla rozporządzeń polityki spójności oraz zasada 

jednomyślności dla przepisów określających ramy finansowe WRF. 

➢ Nic nie jest uzgodnione dopóki wszystko nie jest uzgodnione.

➢ Negocjacje ze strony Polski prowadzą głównie przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji 

i Rozwoju oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, natomiast w przypadku WPR 

również Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zastrzeżenia natury ogólnej

4



➢ CP2: a greener, low-carbon and resilient Europe by promoting clean and fair energy 

transition, green and blue investment, the circular economy, climate adaptation and 

risk prevention and management

➢ (i) promoting energy efficiency measures and reducing greenhouse gas 

emissions;

➢ (ii) promoting renewable energy;

➢ (iii) developing smart energy systems, grids and storage outside TEN-E;

➢ (iv) promoting climate change adaptation, risk prevention and disaster 

resilience;

➢ (v) promoting sustainable water management;

➢ (vi) promoting the transition to a circular economy;

➢ (vii) enhancing nature protection, and biodiversity, green infrastructure, in 

particular in the urban environment, and reducing pollution;

➢ (viii) promoting sustainable multimodal urban mobility;

Co będzie można finansować – negocjacje wciąż trwają. (1/2)
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➢ The ERDF shall support the following:

➢ (a) investments in infrastructure;

➢ (b) investments in access to services;

➢ (c) productive investments in SMEs 4

➢ (d) equipment, software and intangible assets;

➢ (d)bis networking, cooperation, exchange of experience and activities 

involving clusters;

➢ (e) information, communication and studies;

➢ (f) technical assistance.

➢ The Cohesion Fund shall support the following:

➢ (a) investments in the environment, including investments related to 

sustainable development and energy presenting environmental benefits;

➢ (b) investments in TEN-T;

➢ (c) technical assistance.

Co będzie można finansować – negocjacje wciąż trwają. (2/2)
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➢ investment to achieve the reduction of greenhouse gas emissions from activities 

listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the 

Council;

➢ investments increasing the capacities for disposal of waste in landfill;

➢ investments increasing the capacities in facilities for the treatment of residual waste;

➢ investment related to production, processing, distribution, storage or combustion of 

fossil fuels, with the exception of:

➢ the replacement of coal-based heating systems by gas-based heating systems 

for climate mitigation purposes;

➢ investment in the distribution and transport of natural gas substituting coal;

Wyłączenia - przykłady
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➢ Określone wydatki na cele klimatyczne:

➢ Budżet UE 25% (obecnie 20%)

➢ EFRR 30%, FS 37%, WPR 40% (było: 19%, 28%, 25%)

➢ Markery klimatyczne: 0% dla działań w zakresie odpadów i wody pitnej.

➢ Warunkowość (już nie ex-ante).

➢ Zasada n+2 zamiast n+3.

➢ Instrumenty zwrotne/instrumenty finansowe.

➢ Niższy poziom wspófinansowania (70% FS, 70% regiony słabiej rozwinięte, 55%

w okresie przejściowym).

➢ Nowy podział regionów (75-100%).

➢ CP 2 – 30% alokacji EFRR.

Zasady - wybrane
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➢ Prace koordynuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

W przypadku CP 2 Departament Programów Infrastrukturalnych;

➢ Trwają prace dotyczące przygotowania umowy partnerstwa: Departament 

Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju;

➢ Uruchomiono prace grup roboczych;

➢ Kalendarz prac jest bardzo ambitny:

➢ Krótkie terminy na przygotowanie dokumentów;

➢ Równoległość procesów;

➢ Kwestie niezależne od programujących. 

Prace – poziom krajowy

9



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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