
 
 

 

 

 

 

Priorytetowe Ramy Działań (PAF) 



 
 

 

Rola PAF 
• PAF to narzędzia planowania służące do wzmocnienia integracji 

 Nacisk strategiczny na najważniejsze priorytety 

 Opis działań w ramach sieci Natura 2000 do finansowania 

 Kompleksowa prezentacja metod realizacji z uwzględnieniem instrumentów 

finansowania 

• Celem tych działań jest wsparcie państw członkowskich w ramach umów partnerskich oraz 

PO w ramach środków uwzględnionych we Wspólnych Ramach Strategicznych 

• Państwa członkowskie nadal muszą określić swoje zapotrzebowanie na finansowanie w 

ramach sieci Natura 2000 w ramach odpowiednich planów lub programów. 

• Celem jest zagwarantowanie komplementarności i spójności finansowania sieci Natura 

2000 w ramach programów z PAF 



 
 

 

Proponowany format Priorytetowych Ram Działań 

(PAF) 
A. Wprowadzający przegląd sieci Natura 2000 na danym terytorium; 

B. Stan siedlisk i gatunków wspólnotowych; 

C. Prawne i administracyjne przepisy w zakresie ochrony i zarządzania obszarami Natura 2000; 

D. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie wykorzystania instrumentów finansowych UE; 

E. Aktualne oszacowanie potrzeb finansowych na zarządzanie siecią Natura 2000 na danym terytorium; 

F. Strategiczne priorytety ochrony dla obszarów Natura 2000 na lata 2014-2020; 

G. Opis kluczowych działań dla osiągnięcia priorytetów; 

H. Monitoring, ocena i aktualizacja. 

 



 
 

 

PAF i projekty zintegrowane w ramach prorgamu LIFE 
• PAF to ważne narzędzie na potrzeby przyszłych projektów zintegrowanych w 

ramach LIFE 

• Koncepcja projektów zintegrowanych powstała początkowo na potrzeby sieci 

Natura 2000 jako naturalne uzupełnienie PAF 

• Wsparcie strategiczne LIFE na rzecz rozwoju PAF i rozpoczęcia ich wdrażania 

• Projekty zintegrowane w ramach prorgramu LIFE są kluczowym narzędziem 

umożliwiającym realizację PAF i sprawdzenei metod wzmacniających integrację 



 
 

 

Dalsze działania 
• Państwo członkowskie opracowuje Krajowe/Regionalne PAF 

• Komisja przesyła oficjalne pismo do państwa członkowskiego żądając oficjalnego 

przedłożenia pierwszego PAF do Komisji do końca 2012 r. 

• W razie potrzeby, prowadzone będą rozmowy dwustronne pomiędzy Komisją a 

państwem członkowskim 

• Komisja wykorzystuje PAF przy ocenie PO 

• Brak formalnego przyjęcia PAF jako takich – zasadniczego zatwierdzenia dokonuje 

się za pośrednictwem odpowiednich programów operacyjnych 

• Możliwość aktualizacji PAF w świetle uzyskanej nowej wiedzy itp. 

 

 


