
 

 

Agenda1 

 
Spotkanie Grupy Roboczej ds. Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 

w ramach działania krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 
funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

Temat spotkania: wsparcie ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności 

16 października 2019 r. 
Ministerstwo Środowiska,  

ul. Wawelska 52/54, sala 324B 
10:00 – 14:40 

 
 

10:00 - 10:20 Powitanie gości, omówienie harmonogramu spotkania 

10:20 - 12:30 Przedstawienie zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych w zakresie 

ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności 

- Wystąpienie przedstawiciela GDOŚ prezentujące najbardziej priorytetowe 

działania z PAF wraz z szerszym omówieniem kwestii gatunków inwazyjnych; 

- Wystąpienie przedstawiciela MŚ dot. obszarów wsparcia w przyszłym POIiŚ  

(w tym kwestia komplementarności z LIFE), 

- Wystąpienie przedstawicieli MGMiŻŚ/WP dot. stanu negocjacji, potrzeb 

inwestycyjnych i planowanego wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego w RP, 

- Wystąpienie przedstawiciela MRiRW dot. programów wspierających zachowanie 

różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury w ramach Europejskiego 

Funduszu na Rzecz Obszarów Wiejskich w RP  

Dyskusja podsumowująca. 

12:30 - 12:45 Przerwa kawowa  

12:45 - 14:40 Wystąpienie przedstawicieli Beneficjentów: przedstawienie doświadczeń  

z realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach działania 2.4 

POIiŚ przez GDOŚ, RDOŚ i GIOŚ wraz ze wskazaniem wniosków oraz 

przybliżeniem nowych obszarów wymagających wsparcia ze środków UE, 

Wystąpienie przedstawiciela jednego z Urzędów Marszałkowskich: doświadczenia 

z wdrażania działań ukierunkowanych na ochronę przyrody w ramach RPO oraz 

wizja wsparcia tego obszaru w nowej perspektywie, 

                                                 
1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy 



 

 

Moderowana przez przedstawiciela MŚ dyskusja na następujące tematy: 

- planowany zakres wsparcia w zakresie celu (vii) Sprzyjanie bioróżnorodności i 

rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie 

zanieczyszczenia - zakres i zasady finansowanie zadań oraz beneficjenci w 

kontekście realizacji projektów środowiskowych np. dot. małej retencji w ramach 

pozostałych celów polityki, 

- demarkacja pomiędzy poszczególnymi programami i komplementarność 

projektów, 

- identyfikacja i możliwości wypracowania horyzontalnego podejścia do 

wybranych środowiskowych kwestii horyzontalnych np. wyeliminowania 

nasadzeń gatunków inwazyjnych w projektach finansowanych ze środków UE; 

- zagadnienie wsparcia na rzecz ciągłości korytarzy ekologicznych (potrzeby, 

zamierzenia, skala projektów i potencjalni beneficjenci). 

14:40 Zakończenie spotkania 

Obiad – sala 261 N 

  

  

  

 


