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Nowa perspektywa finansowa 

2014-2020
- w Wieloletnich Ramach Finansowych (budżet na lata 2014-

2020) przyjęto, że co najmniej 20 % wydatków będzie

związanych z działaniami klimatycznymi;

- w ramach celów dla polityki spójności wskazano cel

tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu,

zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

- w ramach założeń do Umowy Partnerstwa zostało przyjęte,

że w ramach tego celu będą realizowane działania

związane z:

- wspieraniem wyspecjalizowanych inwestycji służących

dostosowaniu do zmiany klimatu;

- promowaniem inwestycji ukierunkowanych na

konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporności

na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów

zarządzania klęskami żywiołowymi.



Klimat w NSRO 2007-2013

W programach na lata 2007-2013 kwestie klimatyczne nie były

brane pod uwagę – co nie oznacza, że nie realizowano projektów

zawierających komponenty związane z tym obszarem;

W 2012 roku Ministerstwo Środowiska zleciło badanie ewaluacyjne

dotyczące komplementarności działań realizowanych w ramach

osi I – V PO Infrastruktura i Środowisko z innymi działaniami

w ramach NSRO, w zakresie badania znalazły się również

odniesienia do kwestii klimatu;

Metodologią wskazaną do obliczenia wielkości nakładów były tzw.

wskaźniki z RIO (OECD) czyli wskaźniki opracowane po konwencji

w Rio (Szczyt w 1992 r.)



Klimat w NSRO 2007-2013

Wskaźniki te dzielą się na 3 typy:

- Wsparcie dla projekty związane z różnorodnością biologiczną ;

- wsparcie dla projektów związanych ze zmianami klimatycznymi;

- wsparcie dla projektów związanych z przeciwdziałaniem

pustynnieniu



WARTOŚĆ ŚRODKÓW UE PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ 

PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ADAPTACJI DO ZMIAN 

KLIMATYCZNYCH (W MLN PLN)

Rodzaje wspieranych działań POIiŚ

(FS, EFRR)
RPO

(EFRR)

POIG

(EFRR)

PROW

(EFRR

OW)

PO 

RYBY

(EFR)

LIFE

Adaptacja do niekorzystnych skutków zmian klimatycznych stanowi główny 

element projektu (RIO MARKER = 2)

Rozwój infrastruktury 

przeciwpowodziowej 

1209,7

(FS)
199,5 345,6

Zapobieganie zagrożeniom 

naturalnym (rozwój systemu 

ratownictwa ekologicznego, 

wyposażenie w specjalistyczny sprzęt, 

rozwój systemów monitorowania 

zagrożeń i wczesnego ostrzegania, 

budowa zaplecza dla prowadzenia 

działań ratowniczych)

116,9

(FS)
456,3

Ochrona brzegów morskich
388,5

(FS)



WARTOŚĆ ŚRODKÓW UE PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ 

PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ADAPTACJI DO ZMIAN 

KLIMATYCZNYCH (W MLN PLN)

Rodzaje wspieranych działań POIiŚ

(FS, EFRR) RPO

(EFRR)

POIG

(EFRR)

PROW

(EFRR

OW)

PO 

RYBY

(EFR)

LIFE

Adaptacja do niekorzystnych skutków zmian klimatycznych stanowi główny 

element projektu (RIO MARKER = 2)

Rozwój systemów odprowadzenia 

wód opadowych i roztopowych

51,1

(FS)
58,2

Tworzenie oraz udrażnianie korytarzy 

ekologicznych

29,2

(EFRR)
33,8 8,3

Wsparcie analiz i prac studialnych 

oraz wymiany informacji na rzecz 

adaptacji do zmian klimatycznych

0,05 22,9

Stabilizacja osuwisk 6,5

Analizy zagrożenia powodziowego 4,0



WARTOŚĆ ŚRODKÓW UE PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ 

PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ADAPTACJI DO ZMIAN 

KLIMATYCZNYCH (W MLN PLN)

Rodzaje wspieranych działań POIiŚ

(FS, EFRR)
RPO

(EFRR)

POIG

(EFRR)

PROW

(EFRR

OW)

PO 

RYBY

(EFR)

LIFE

Adaptacja do niekorzystnych skutków zmian klimatycznych stanowi 

dodatkowy element projektu (RIO MARKER = 1)

Przeciwdziałanie stagnacji wód i 

podtopieniom użytków rolnych 

(melioracje w rolnictwie)

412,4

Retencjonowanie wód
255,0

(FS)
122,6 0,2

Działania na rzecz wzmocnienia 

populacji gatunków zagrożonych oraz 

poprawa jakości siedlisk kluczowych 

dla ich rozwoju

147,0

(EFRR)
5,9 0,02 81,2



WARTOŚĆ ŚRODKÓW UE PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ 

PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ADAPTACJI DO ZMIAN 

KLIMATYCZNYCH (W MLN PLN)

Rodzaje wspieranych działań POIiŚ

(FS, EFRR)
RPO

(EFRR)

POIG

(EFRR)

PROW

(EFRR

OW)

PO 

RYBY

(EFR)

LIFE

Adaptacja do niekorzystnych skutków zmian klimatycznych stanowi 

dodatkowy element projektu (RIO MARKER = 1)

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej 

zniszczonego przez katastrofy oraz 

wprowadzanie instrumentów 

zapobiegawczych

230,3

Plany i programy ochrony na rzecz 

gatunków i siedlisk zagrożonych

56,5

(EFRR)

Kampanie informacyjne obejmujące 

zagadnienia adaptacji do zmian 

klimatycznych

3,4

(EFRR)
0,3 10,2



Klimat w NSRO 2007-2013

WARTOŚĆ ŚRODKÓW UE PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW 

DOTYCZĄCYCH ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH
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