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 II. Oś Priorytetowa „Ochrona środowiska, 

w tym adaptacja do zmian klimatu”

Cel Tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, 

zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 

Priorytet Inwestycyjny 5.2 wspieranie inwestycji 

ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy 

jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i 

rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.



Adaptacja do zmian klimatu

2257,3 mln PLN*w ramach POIiŚ 2007-2013:

w ramach POIiŚ 2014-2020 (PI 5.2):

Fundusze UE przeznaczone na adaptacje do niekorzystnych skutków 

zmian klimatycznych wynoszą:

ok. 2947,0 mln PLN
(700 mln EURO)

* Zgodnie z RIO MARKER 1 i 2
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Priorytet Inwestycyjny 5.2

Adaptacja do zmian klimatu ma znaczenie horyzontalne, 

przyczyniając się do osiągnięcia celów ogólnorozwojowych kraju, 

zgodnie z dokumentami strategicznymi 

na poziomie UE (Europa 2020) 

i krajowym (SRK, KPZK, BEiŚ, SPA 2020).

CEL

Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu 

oraz zwiększenia możliwości zapobiegania 

zagrożeniom naturalnym (głównie powodziom i suszom) 

i reagowaniu na nie

Adaptacja do zmian klimatu – POIiŚ 

2014-2020



5

Priorytet Inwestycyjny 5.2

Adaptacja do zmian klimatu – POIiŚ 

2014-2020

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów:

 opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych wymaganych 

prawem unijnym lub krajowym lub przewidzianych w Strategicznym planie 

adaptacji dla obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020;

 poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy;

 projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji;

 projekty z zakresu małej retencji;

 budowa lub modernizacja urządzeń wodnych

Wybór projektów: procedura konkursowa lub pozakonkursowa

Wsparcie finansowe: dotacja



6

Priorytet Inwestycyjny 5.2

Adaptacja do zmian klimatu – POIiŚ 

2014-2020

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów:

 zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie 

wrażliwych:

 zagospodarowanie wód opadowych 

 ochrona brzegów morskich w szczególności przy zastosowaniu 

metod przyrodniczych lub metod hydrotechnicznych wspartych 

metodami przyrodniczymi

 działania wspierające:

 rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania 

zagrożeń oraz wsparcie systemu ratownictwa;

 wsparcie systemu monitorowania środowiska; 

 działania informacyjno-edukacyjne na temat zmian klimatu i 

adaptacji do nich
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Priorytet Inwestycyjny 5.2

Adaptacja do zmian klimatu – POIiŚ 

2014-2020

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

 organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz 

nadzorowanych lub podległych jej organów jednostek organizacyjnych,

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działających w ich 

imieniu jednostki organizacyjne, 

 organizacje pozarządowe, 

 jednostki naukowe 

 przedsiębiorcy, 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków 

własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących 

przedsiębiorcami.

Główną grupą docelową są indywidualni użytkownicy korzystający z 

zasobów środowiska.



Dziękuję za uwagę.
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