Zespół ds. Programowania i Ewaluacji
Departament Programu Operacyjnego
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DLACZEGO REFORMA?
Kontekst reformy

Wyzwania ekonomiczne,
społeczne oraz
terytorialne – potrzeba
reformy polityki
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Geograficzny obszar wsparcia:
Nowa architektura Polityki Spójności

•

Trzy kategorie regionów
– Słabiej rozwinięte
(PKB per capita < 75% średniej w UE)
– Regiony przejściowe
(PKB per capita pomiędzy75% a 90%)
– Regiony bardziej rozwinięte
(PKB per capita > 90%)

•

Fundusz Spójności dla krajów członkowskich
z DNB per capita <90%
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Budżet Polityki Spójności po 2013
Mld EUR (ceny z 2011 r.)
Fundusz Spójności

68.7

Regiony słabiej rozwinięte

162.6

Regiony przejściowe

39.0

Regiony bardziej rozwinięte

53.1

Współpraca terytorialna

11.7

Dodatkowa alokacja dla regionów północnych
i odległych

0.9

Razem

336.0

Connecting Europe facility for transport, energy
and ICT (CEF)

40.0

RAZEM

376.0

* Fundusz Spójności będzie miał wydzielone 10 mld Euro na projekty w ramach CEF
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Udział środków na regiony słabiej rozwinięte
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Część budżetu

2007-2013

2014-2020

- EU15

49%

43%

- EU12

51%

57%

Intensywność wsparcia
(EUR/cap/rok)

2007-2013

2014-2020

- EU15

65

52

- EU12

249

264
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Wzmocnienie roli Europejskiego Funduszu Społecznego
(ESF)
• Minimalny udział ESF dla każdej z kategorii
regionów:
• 25% słabiej rozwinięte regiony
• 40% regiony przejściowe
• 52% regiony bardziej rozwinięte

• Wzrost udziału ESF w budżecie spójności: na 25%
w porównaniu do 22% w 2007-2013
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Connecting Europe Facility
•40 mld EUR będzie
alokowane do CEF
• Dodatkowo, 10 mld
EUR zostanie
wydzielone z FS na
inwestycje dla
najważniejszych
korytarzy
transportowych UE
finansowanych w CEF.
• CEF będzie
zarządzany centralnie
przez agencję
wykonawczą

Podniesienie poziomu absorpcji środków spójności
•Propozycje wzmocnienia absorpcji środków:

– Fix 2.5% DNB, capping dla alokacji
spójnościowych;
– Możliwość czasowego zwiększenia stopnia
dofinansowania o 5-10 % dla krajów
członkowskich otrzymujących wsparcie
finansowe na podstawie Art 136 oraz 143 TFUE;
– Zawarcie warunków w kontraktach partnerskich
dotyczących zdolności administracyjnych.

Wzmocnienie planowania strategicznego

•

Menu tematyczne – powiązane z zintegrowanymi wytycznymi, celami
głównymi oraz priorytetowymi (flagships);

•

Wspólne Ramy Finansowe – obejmują spójność, rozwój obszarów
wiejskich oraz politykę rybacką, a także koordynację
z innymi instrumentami UE;

•

Kontrakt partnerski – zawiera cele tematyczne, priorytety inwestycyjne,
warunkowość, ramy wdrażania (performance framework).

Menu tematyczne- EFRR, FS
1. Wzmocnienie badań, rozwoju technologii oraz innowacji;
2. Wspieranie dostępu do oraz jakości informacji, a także technologii
komunikacji;
3. Wspieranie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora
rybackiego i akwakultury;
4. Wspieranie przejścia do gospodarki niskowęglowej we wszystkich
sektorach;
5. Promocja adaptacji do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom;
6. Ochrona środowiska oraz promocja zrównoważonego wykorzystania
zasobów;
7. Promocja zrównoważonego transportu oraz usunięcie wąskich gardeł
w najważniejszych sieciach infrastruktury;
8. Promocja zatrudnienia oraz mobilności zawodowej;
9. Promocja włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa;
10. Inwestycje w umiejętności, edukację i naukę przez całe życie;
11. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej i efektywności administracji
publicznej.

Menu tematyczne- środowisko

1. Wspieranie przejścia do gospodarki niskowęglowej we wszystkich
sektorach:
a) promocja produkcji i dystrybucji oze;

b) promocja efektywności energetycznej oraz stosowania energii odnawialnej przez mśp;
c) wspieranie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej
oraz mieszkalnictwie;
d) rozwijanie inteligentnych systemów dystrybucji na liniach niskiego napięcia
e) promocja strategii niskowęglowych dla obszarów miejskich.

2. Promocja adaptacji do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom:

a) wspieranie inwestycji związanych z adaptacją do zmian klimatu
b) promowanie inwestycji odpowiadających konkretnym zagrożeniom, zapewniającym
odporność na katastrofy oraz rozwijanie systemów zarządzania katastrofami
(disaster management)

3. Ochrona środowiska oraz promocja zrównoważonego wykorzystania
zasobów:

Menu tematyczne- środowisko
3. Ochrona środowiska oraz promocja zrównoważonego wykorzystania
zasobów:
a) wparcie dla znacznych potrzeb inwestycyjnych w sektorze odpadów, celem spełnienia
acquis środowiskowego;
b) wsparcie dla znacznych potrzeb inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym, celem
spełnienia acquis środowiskowego;
c) ochrona, promocja oraz rozwój dziedzictwa kulturowego;
d) ochrona różnorodności biologicznej, ochrona gleby oraz promocja usług
ekosystemowych, włączając w to sieć Natura 2000 oraz zieloną infrastrukturę
e) działania podejmowane dla środowiska miejskiego, włączając w to rekultywację
terenów poprzemysłowych (brownfield) oraz redukcję zanieczyszczenia powietrza.

Wyłączenia
Fundusz Spójności:
a)
b)

c)

Rozbiórka instalacji w elektrowniach atomowych;
Redukcja gazów cieplarnianych w instalacjach podlegających dyrektywie
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia13 października
2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych
we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE;
Mieszkalnictwo.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
a)
b)

c)
d)

Rozbiórka instalacji w elektrowniach atomowych;
Redukcja gazów cieplarnianych w instalacjach podlegających dyrektywie
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia13 października 2003 r.
ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych
we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE;
Produkcja, przetwarzanie oraz marketing tytoniu oraz produktów tytoniowych;
Undertakings in difficulties zgodnie z zasadami pomocy publicznej w UE.

Wzrost koncentracji tematycznej zasobów
Państwa Członkowskie oraz regiony będą musiały skoncentrować
środki UE oraz środki krajowe na limitowanej liczbie priorytetów
tematycznych, związanych ze strategią Europe 2020.
Kraje przejściowe oraz kraje najbardziej rozwinięte będą musiały przeznaczyć
całość alokacji EFRR przede wszystkim na:
– Efektywność energetyczną;
– Energetykę odnawialną;
– MŚP konkurencyjność i innowacje.

60-80 %

Mniej rozwinięte regiony będą mogły wybrać więcej priorytetów tematycznych,
które będą odzwierciedlały ich większe potrzeby rozwojowe.
Polska będzie musiała przeznaczyć 50% alokacji na ww. działania, przy czym
na oze będzie to kwota 6%.

Wzmacnianie wdrażania oraz koncentracji na rezultatach:
WARUNKOWOŚĆ

Koncentracja na rezultatach: Monitoring
•
•

•

Mniej obowiązków dot. raportowania wdrażania, mocniejsze
raporty strategiczne
Oddziaływanie
– Obowiązkowe, wspólne wskaźniki oddziaływania z określonymi
celami;
– Wskaźniki szyte na miarę, tam gdzie to potrzebne;
– Raporty roczne.
Rezultaty
– Decyzja (Policy decision) na poziomie krajowym/regionalnym
dot. zamierzonej zmiany dla celów szczegółowych;
– Wskaźniki rezultatu dla konkretnych celów, odzwierciedlające
zamierzone zmiany, (rola wskaźników bazowych);
– Regularne monitorowanie ewolucji wskaźników rezultatu.

Koncentracja na rezultatach: Ewaluacja

Zmiana wskaźników rezultatu = efekt interwencji + efekt innych
wskaźników
•

•

•

Ewaluacja Ex-ante:
– Uzasadnienie wybranych priorytetów tematycznych, przyczyniających
się do realizacji wskaźników strategii i spójność, celów oraz alokacji
finansowej;
– Podstawa dla późniejszej ewaluacji wpływu.
Ewaluacja podczas okresu programowania - Plan ewaluacji:
– Więcej ewaluacji dot. efektów interwencji ( wpływ);
– Ewaluacja wdrażania o ile zajdzie taka potrzeba;
– Ewaluacja – synteza do końca okresu programowania.
Ewaluacja ex-post KE

Programowanie zintegrowane
•

•

•

Podejście zintegrowane do programowania
– Państwa członkowskie będą miały możliwość przygotowania
i wdrażania programów wielofunduszowych, składających
się ze środków EFRR, EFS i Funduszu Spójności.
Wprowadzenie Joint Action Plans
– rozszerzenie obecnego systemu uproszczonych kosztów;
– zakłada generowanie oszczędności w zarządzaniu oraz kontrolę
kosztów, pozwala na koncentrację beneficjenta na uzyskiwaniu
rezultatów.
Wprowadzenie zharmonizowanego podejścia do community- led local
development
– Ułatwia prowadzenie inwestycji zintegrowanych przez małe
społeczności.

Instrumenty Finansowe – Uproszczenie
•
•

Instrumenty finansowe będą podobne do instrumentów
w okresie 2007-2013
Nowości w latach 2014-2020:
– Wyjaśnienie zasad wdrażania;
– Wzmocnienie pewności prawnej;
– Rozszerzenie zakresu stosowania IF;
– Wprowadzenie gotowych rozwiązań poprzez dostęp do instrumentów
zarządzanych z poziomu UE oraz modeli dla krajowych oraz
regionalnych fundusz, na podstawie standardowych warunków oraz
zasad, określonych przez KE.

Dziękuję za uwagę.
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