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 Maj 2018 r. – publikacja pakietu rozporządzeń dotyczących Polityki Spójności 2021-

2027;

 Lipiec 2018 r. - stanowisko rządu RP odnośnie do pakietu polityki spójności;

 Marzec 2019 r. – stanowisko PE;

 Czerwiec 2019 r. - stanowisko Rady odnośnie do stanowiska PE;

 Wrzesień 2019 r. – powołanie nowej KE;

 Od października 2019 r. – trilogi

Zaproponowana alokacja dla Polski 64 mld € w cenach z 2018 roku

Harmonogram prac
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 Tzw. Rozporządzenie Ogólne (CPR) ustanawiające wspólne przepisy

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Morskiego

i Rybackiego;

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

Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;

Rozporządzenia określające zasady polityki spójności  -

projekty
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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 (Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna

Europa…):

 (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 (Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmian klimatu, 

zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe);

 (v) promoting sustainable water management (Wspieranie zrównoważonej 

gospodarki wodnej);

 (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.
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 Określone wydatki na cele klimatyczne:

 Budżet UE 25% (obecnie 20%), 30% EFRR i 37% FS;

 Markery klimatyczne: 0% dla działań w zakresie odbierania

i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody pitnej, 40%

ograniczenie strat wody, 100% energia odnawialna z biomasy.

 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).

Zasady - wybrane
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Mimo poczynionych postępów ścieki komunalne nadal nie są odprowadzane

i oczyszczane w odpowiednim stopniu. Niniejsze potrzeby inwestycyjne określono

jako priorytetowe, aby promować zrównoważoną gospodarkę wodną,

w szczególności poprzez:

 dalszy rozwój systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych

w aglomeracjach powyżej 10 000 mieszkańców, z myślą o przyczynieniu się do

realizacji strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, a także inwestycje

w efektywność wykorzystania wody.

Stanowisko KE – dialog nieformalny, Sprawozdanie Krajowe

- Polska
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 Pomimo osiągniętego postępu ciągle ponad 1000 aglomeracji nie osiągnęło

zgodności z wymogami tzw. dyrektywy ściekowej;

 Szacowane koszty osiągnięcia zgodności z dyrektywą wynoszą ok. 6 mld EUR;

 Formalne postępowanie ws. nie osiągnięcia zgodności z Dyrektywą w toku.

Stanowisko KE – dialog nieformalny, Sprawozdanie Krajowe

- Polska
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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;

Prace – poziom krajowy
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Cel szczegółowy IV: wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmian

klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe

 Zaopatrzenie w wodę pitną (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, 

magazynowania i dystrybucji);

Cel szczegółowy V: wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej

 Gospodarka ściekowa – wyłącznie dla projektów, których realizacja przyczyni się do 

wypełnienia przez daną aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG;

 Zagospodarowanie osadów ściekowych.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Departament Funduszy Ekologicznych, 

Warszawa, 17 lipca 2019 r.


