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Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska (Institute for European Environmental Policy - IEEP)  

 

I. Cele ogólne: 

• Przybliżenie roli przyszłej Polityki Spójności w promowaniu gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu i efektywnie korzystającej             
z zasobów; 

• Zrozumienie, co oznacza i niesie ze sobą włączanie w różne aspekty  problematyki zmiany/kontroli klimatu; 

• Zapoznanie z propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi przyszłej Polityki Spójności ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów 
odnoszących się do zmian klimatu; 

• Przybliżenie strategii, podejść i narzędzi służących włączaniu problematyki zmian klimatu do Umów Partnerskich, programów operacyjnych i procesu 
opracowywania, wyboru i oceny projektów; 

• Przybliżenie wyzwań i szans płynących z wdrażania problematyki związanej ze zmianami klimatu w danych krajach/regionach;  

• Przeszkolenie pracowników ministerstw oraz innych ekspertów biorących udział w planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu planów i programów 
związanych z Polityką Spójności. 

II. Metody szkoleniowe: 

• Prezentacje Power Point, po których następuje otwarta dyskusja; 

• Prezentacja i omówienie studiów przypadków prezentujących Dobre Praktyki ; 

• Ćwiczenia w grupach na temat opracowywania strategii wdrażania, dopasowanej do celów, potrzeb i warunków danego kraju/regionu; 

• Materiały szkoleniowe zawierające podstawowe informacje. 

III. Efekty kształcenia: 

1) Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą wystarczające wiadomości i materiały dotyczące problematyki zmian klimatu w świetle Polityki Spójności , 
oraz zapoznają się z odpowiednimi przykładami w tym zakresie, jak również zdobędą praktyczną wiedzę i informacje; 

2) Po zakończeniu warsztatów osoby biorące w nich udział zdobędą podstawowe umiejętności związane z włączaniem problematyki zmian klimatu do 
programów operacyjnych i projektów. 
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IV. Konspekt programu szkolenia jednodniowego 

Sesja Temat i poruszane zagadnienia 

9.00-9.30 Rejestracja uczestników  

9.30-9.45 

Powitanie uczestników  
Joanna Kopczyńska – p.o. Przewodniczącej GR Nowa Perspektywa Finansowa, Departament Funduszy Europejskich MŚ   

 Wydatki poniesione na zmiany klimatyczne w perspektywie finansowej 2007-2013 

Sesja I - Ramy polityczne 

9:45-11:00 

Kontekst polityczny: ramy włączania problematyki środowiska/zmiany klimatu do przyszłej Polityki Spójności 

• Unijne cele i zobowiązania dotyczące zmian klimatu, oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie; 

• Elementy dotyczące środowiska/klimatu w Wieloletnich Ramach Finansowych UE i Polityce Spójności; 

• Aktualny stan negocjacji politycznych; 

• Konsekwencje dla Umów Partnerskich i programów operacyjnych. 

Krótka dyskusja: pytania i odpowiedzi 

11:00-11:30 Przerwa kawowa 

Sesja II - Ramy wdrażania 

11:30-13:00 

Operacjonalizacja: Praktyczne włączanie problematyki zmian i kontroli klimatu   
•    Jakie mamy opcje inwestycyjne; 

• Jakie instrumenty i narzędzia można zastosować na potrzeby lepszej integracji i uzyskiwania lepszych wyników; 

• Przykłady dobrych praktyk z czołowych regionów UE (w tym prezentacje przykładów stosowania procedur w programach 

ochrony klimatu, oceny redukcji emisji węgla w systemie NECATER; systemy kryteriów doboru projektów przyjaznych 

dla klimatu; menedżerowie zrównoważonego rozwoju; bieżąca SOOŚ  i wskaźniki). 

Dyskusja: pytania i odpowiedzi 

13:00-14:00 Przerwa na lunch 

Sesja III - Rozwój umiejętności praktycznych 

14:00-15:30 

W kierunku strategii wdrażania 

• Ćwiczenia w grupach związane z opracowaniem strategii włączania problematyki zmian klimatu do Umów Partnerskich, 

programów operacyjnych i procesu opracowywania projektów; 

• Dyskusja na temat wspólnych wyzwań i przeszkód z uwzględnieniem konkretnych wyzwań dla Polski; 

• Prezentacja strategii przygotowanych przez uczestników, ocena i dyskusja. 

Sesja IV - Wnioski i kolejne kroki 
15:30-16:00 

• Informacje podsumowujące wraz z próbą odpowiedzi na pytanie ”I co dalej”? 
• Ocena szkolenia. 

 


