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Struktura FEdKP a poziom oceny

PRIORYTETY

Cele szczegółowe

Zakresy wsparcia Poziom oceny DNSH  

Wynikające z celów polityki 
(CP)

Realizujące poszczególne 
cele polityki, 

przypisane do priorytetów



Struktura projektu dokumentu Fundusze Europejskie 
dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

PRIORYTET 1 Innowacyjność i konkurencyjność regionu

Cel szczegółowy 1(i) 
Cel szczegółowy 1(ii)
Cel szczegółowy 1(iii)
Cel szczegółowy 1(iv)

PRIORYTET 2 Czysta energia dla regionu

Cel szczegółowy 2(i) 
Cel szczegółowy 2(ii) 
Cel szczegółowy 2(viii)

PRIORYTET 3 Ochrona zasobów środowiska regionu

Cel szczegółowy 2(iv)
Cel szczegółowy 2(v) 
Cel szczegółowy 2(vi)
Cel szczegółowy 2(vii)

PRIORYTET 4 Spójny i dostępny region

Cel szczegółowy 3(ii)

PRIORYTET 5 Potencjały endogeniczne regionu

Cel szczegółowy 5(i) 
Cel szczegółowy 5(ii)

PRIORYTET 6 Społeczny wymiar regionu

Cel szczegółowy 4(v)
Cel szczegółowy 4(ii)
Cel szczegółowy 4(iii)
Cel szczegółowy 4(vi)

PRIORYTET 7 Rozwój lokalny regionu

Cel szczegółowy 5(ii)

PRIORYTET 8 Region bliski mieszkańcom

Cel szczegółowy 4(a) Cel szczegółowy 4(d)
Cel szczegółowy 4(f) Cel szczegółowy 4(g)
Cel szczegółowy 4(h) Cel szczegółowy 4(k)

PRIORYTET 9 Pomoc techniczna (EFRR) PRIORYTET 10 Pomoc techniczna (EFS+)



Struktura projektu dokumentu Fundusze Europejskie 
dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

PRIORYTET 2 Czysta energia dla regionu

Cel szczegółowy 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Cel szczegółowy 2(ii) Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

Cel szczegółowy 2(viii) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, 
a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Zakresy wsparcia:
• Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej wraz z audytem
• Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z elementami instalacji grzewczej i źródłami ciepła wraz z audytem
• Efektywne sieci ciepłownicze (budowa i modernizacja) 
• Ciepłownie lokalne 
• Oświetlenie uliczne
• Projekty w zakresie efektywności energetycznej  w MŚP wraz z audytem

Zakresy wsparcia:
• Rozwój małych instalacji OZE (jednostki wraz z przyłączeniem do sieci)
• Projekty z zakresu energii rozproszonej (np. klastry energetyczne, mikroinstalacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej)
• Projekty z zakresu realizacji instalacji OZE na potrzeby własne w przedsiębiorstwach 

Zakresy wsparcia:
• Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego, w tym węzły zintegrowane i infrastruktura przystankowa
• Infrastruktura paliw alternatywnych
• Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej 



Czy w wyniku Strategicznej Oceny Oddziaływania na 
Środowisko stwierdzono, że dane rodzaje działań mogą 
mieć znaczący negatywny wpływ na cele środowiskowe 
objęte rozporządzeniem w sprawie systematyki?

Czy dane rodzaje działań są wyłączone w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności
ze względu na ich niezgodność z zasadą „nie czyń 
poważnych szkód”

Czy te rodzaje działań zostały już ocenione jako zgodne w 
ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia 
Odporności?

Jeżeli działania są proponowane wyłącznie w programach 
polityki spójności, czy zostały one poddane ocenie zgodnie 
z wytycznymi Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększenia Odporności, z wynikiem pozytywnym?

Czy działania zostały poddane innej ocenie, która 
jest zgodna z podejściem przedstawionym w 
wytycznych Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększenia Odporności z wynikiem pozytywnym?

Nie włączać działań do 
programu

Działania są zgodne z zasadą 
„nie czyń poważnych szkód”

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Ścieżka postępowania (1)

Źródło: Nota wyjaśniająca Komisji, EGESIF_21-0025-00, Stosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” w ramach polityki spójności, 27 września 2021 r. 

(1)



Analiza, które zakresy wsparcia FEdKP
pokrywają się z inwestycjami zawartymi w KPO 

(Departament Funduszy Europejskich)

Czy te rodzaje działań zostały już ocenione jako zgodne w 
ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia 
Odporności?

(1)

Ścieżka postępowania (1)

BRAK ZAKRESU W KPO ZAKRES KPO STANOWI CZĘŚĆ 
ZAKRESU FEdKP

ZAKRES FEdKP POKRYWA SIĘ 
Z ZAKRESEM KPO
LUB JEST WĘŻSZY 

OD TEGO ZAKRESU

wymaga oceny DNSH nie wymaga oceny DNSH



Struktura projektu dokumentu Fundusze Europejskie 
dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

PRIORYTET 2 Czysta energia dla regionu

Cel szczegółowy 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Cel szczegółowy 2(ii) Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

Cel szczegółowy 2(viii) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, 
a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Zakresy wsparcia:
• Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej wraz z audytem
• Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z elementami instalacji grzewczej i źródłami ciepła wraz z audytem
• Efektywne sieci ciepłownicze (budowa i modernizacja) 
• Ciepłownie lokalne 
• Oświetlenie uliczne
• Projekty w zakresie efektywności energetycznej  w MŚP wraz z audytem

Zakresy wsparcia:
• Rozwój małych instalacji OZE (jednostki wraz z przyłączeniem do sieci)
• Projekty z zakresu energii rozproszonej (np. klastry energetyczne, mikroinstalacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej)
• Projekty z zakresu realizacji instalacji OZE na potrzeby własne w przedsiębiorstwach 

Zakresy wsparcia:
• Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego, w tym węzły zintegrowane i infrastruktura przystankowa
• Infrastruktura paliw alternatywnych
• Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej 



Ścieżka postępowania (2)

ZAKRES FEdKP POKRYWA SIĘ 
Z ZAKRESEM KPO
LUB JEST WĘŻSZY 

OD TEGO ZAKRESU

nie wymaga oceny DNSH

Tab. 1_2.2i.1.

Priorytet 2. Czysta energia dla regionu

Cel szczegółowy 2(i): Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Zakres wsparcia: Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej wraz z 
audytem

Ww. zakres wsparcia FEdKP jest zbieżny pod względem charakteru podejmowanych działań z zakresem
inwestycji zawartych w KPO, dotyczących: (B1.1.3) wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności
energetycznej szkół, (B1.1.4) wsparcia dla zwiększenia efektywności energetycznej obiektów lokalnej
aktywności społecznej, a także (B1.1.2) wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w
budynkach mieszkalnych.

Dla tych zawartych w KPO inwestycji dokonano oceny DNSH zgodnie z wytycznymi instrumentu na
rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, której wynik był pozytywny – wykazano zgodność z zasadą „nie
czyń poważnych szkód” w odniesieniu do wszystkich celów środowiskowych.

W związku z tym uznaje się, że zakres wsparcia FEdKP obejmujący kompleksową modernizację
energetyczną obiektów użyteczności publicznej wraz z audytem jest również zgodny z zasadą „nie czyń
poważnych szkód”.



Ścieżka postępowania (3a)

BRAK ZAKRESU W KPO
ZAKRES KPO STANOWI 
CZĘŚĆ ZAKRESU FEdKP wymaga oceny DNSH

Lista kontrolna

Źródło: Zawiadomienie Komisji, 2021/C 58/01, Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” 
na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, 2021

lub

nie ma żadnego albo nie ma znaczącego przewidywanego 
wpływu na cel środowiskowy 

jest monitorowany jako wspierający cel związany ze 
zmianą klimatu lub cel środowiskowy o współczynniku 

100%

NIE, jeśli wspierany zakres:

wnosi „istotny wkład” w realizację celu środowiskowego 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie systematyki  

X
X
X

X

X
X

w związku z tym uznaje się go za zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód” 
w odniesieniu do odpowiedniego celu środowiskowego



Ścieżka postępowania (3a)

nie ma żadnego albo nie ma znaczącego 
przewidywanego wpływu na cel środowiskowy 

jest monitorowany jako wspierający cel związany 
ze zmianą klimatu lub cel środowiskowy 

o współczynniku 100%

ze względu na charakter wsparcia

wnosi „istotny wkład” w realizację celu 
środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem 

w sprawie systematyki  

zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 

z dnia 24 czerwca 2021 r.

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.  

Art. 10 Istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu
Art. 11 Istotny wkład w adaptację do zmian klimatu
Art. 12 Istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich
Art. 13 Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
Art. 14 Istotny wkład w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę
Art. 15 Istotny wkład w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów



Ścieżka postępowania (3a)
Tab. 2.2viii.1_a 

Priorytet 2. Czysta energia dla regionu

Cel szczegółowy 2(viii): Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 
jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
Zakres wsparcia: Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego,
w tym węzły zintegrowane i infrastruktura przystankowa

Łagodzenie zmian klimatu Wspierany zakres działań będzie pośrednio wpływał na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, co 
przyczyni się do łagodzenia zmian klimatu. Planowany zakres interwencji (081) jest monitorowany jako 
wspierający cel związany ze zmianą klimatu o współczynniku 100% i jako taki uznaje się go za zgodny z zasadą 
„nie czyń poważnych szkód”.

Adaptacja do zmian klimatu Zakres wspieranych działań nie ma znaczącego przewidywanego wpływu na adaptację do zmian klimatu. 
Niemniej jednak planowane działania będą zawierać elementy obejmujące zieloną infrastrukturę (zielone 
torowiska, zielone przystanki), która sprzyja adaptacji przestrzeni do zmian klimatu. Ze tego względu działania na 
rzecz rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego, w tym tworzenie zintegrowanych węzłów i 
infrastruktury przystankowej, uznaje się za zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód” w odniesieniu do 
ocenianego celu.  

Zrównoważone wykorzystywanie 
i ochrona zasobów wodnych i morskich

Zakres wspieranych działań nie ma znaczącego przewidywanego wpływu na zrównoważone wykorzystywanie i 
ochronę zasobów wodnych i morskich, z tego względu uznaje się go za zgodny z zasadą „nie czyń poważnych 
szkód” w odniesieniu do ocenianego celu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, 
w tym zapobieganie powstawaniu odpadów 
i recykling

Zakres wspieranych działań nie ma znaczącego przewidywanego wpływu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w 
tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recyklingu, z tego względu uznaje się g za zgodny z zasadą „nie czyń 
poważnych szkód” w odniesieniu do ocenianego celu.

Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, 
wody lub gleby i jego kontrola

Zakres wspieranych działań nie ma znaczącego przewidywanego wpływu na zwiększenie poziomu emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gleby. Proponowane projekty mają służyć stworzeniu sprawnego, 
wyposażonego m.in. w infrastrukturę przesiadkową, systemu transportu miejskiego. W efekcie podjęte działania 
przyczynią się przede wszystkim do ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza. Z tego 
względu planowany zakres wsparcia uznaje się za zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód” w odniesieniu do 
ocenianego celu.

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i 
ekosystemów

Zakres wspieranych działań nie ma znaczącego przewidywanego wpływu na ochronę i odbudowę 
bioróżnorodności oraz ekosystemów. Charakter proponowanych działań w minimalnym stopniu może przyczynić 
się do zwiększenia bioróżnorodności w miastach poprzez realizację infrastruktury z udziałem elementów zieleni 
miejskiej.  Zakres wsparcia uznaje się za zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód” w odniesieniu do ocenianego 
celu.



Ścieżka postępowania (3b) Uzasadnienie merytoryczne

Źródło: Zawiadomienie Komisji, 2021/C 58/01, Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” 
na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, 2021



Ścieżka postępowania (3b)
Tab. 2.2ii.1_a 

Priorytet 2. Czysta energia dla regionu

Cel szczegółowy 2(ii): Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 
2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
Zakres wsparcia: Rozwój małych instalacji OZE (jednostki wraz z przyłączeniem do sieci)

Lista kontrolna



Ścieżka postępowania (3b)
Tab.2.2ii.1_b

Priorytet 2. Czysta energia dla regionu

Cel szczegółowy 2(ii): Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 
2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
Zakres wsparcia: Rozwój małych instalacji OZE (jednostki wraz z przyłączeniem do sieci)

Uzasadnienie 
merytoryczne



Ścieżka postępowania (3b)
Tab.2.2ii.1_b

Priorytet 2. Czysta energia dla regionu

Cel szczegółowy 2(ii): Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 
2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
Zakres wsparcia: Rozwój małych instalacji OZE (jednostki wraz z przyłączeniem do sieci)

Uzasadnienie 
merytoryczne



Ścieżka postępowania (3b)
Tab.2.2ii.1_b

Priorytet 2. Czysta energia dla regionu

Cel szczegółowy 2(ii): Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 
2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
Zakres wsparcia: Rozwój małych instalacji OZE (jednostki wraz z przyłączeniem do sieci)

Uzasadnienie 
merytoryczne



Podsumowanie

Czy przyjęte założenia odnośnie odstąpienia od uzasadnienia merytorycznego są słuszne?

Kiedy można uznać, że zakres wsparcia nie ma znaczącego przewidywanego wpływu na cel 
środowiskowy? Jest to pojęcie bardzo subiektywne, a pozostawienie oceny na poziomie 

listy kontrolnej czy uzasadnienia merytorycznego stanowi istotną różnicę.

Jaki powinien być stopień szczegółowości uzasadnienia merytorycznego?
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