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Umowa Partnerstwa 
i okres programowania 2014-2020 

Umowa Partnerstwa - określa strategię Polski, priorytety oraz kierunki interwencji 
funduszy europejskich w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej 

i Wspólnej Polityki Rybołówstwa w latach 2014-2020, 
zgodnie z realizacją Strategii Europa 2020

Kwestia adaptacji do zmian klimatu w procesie programowania 2014-2020:

 ocena potrzeb inwestycyjnych oraz wrażliwości sektorów i regionów,

 opracowanie Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020,

 przygotowanie programów operacyjnych: wyznaczenie celów, osi 
priorytetowych, priorytetów inwestycyjnych, oczekiwanych rezultatów, 
typów projektów i wskaźników w odniesieniu do interwencji związanych 
z adaptacją do zmian klimatu,

 zaplanowanie odpowiedniego podziału finansowania dla poszczególnych 
kategorii interwencji na cele tematyczne powiązane z działaniami 
dotyczącymi adaptacji do zmian klimatu,

 uwzględnienie kwestii adaptacji do zmian klimatu w ocenie ex-ante,

 określenie zasad horyzontalnych i zasad wdrażania.



Umowa Partnerstwa
CT 5 – Promowanie dostosowania do zmian klimatu, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

Cel szczegółowy: poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu 
oraz rozwój systemów zarządzania zagrożeniami 

PI: Zmniejszenie wrażliwości obszarów 
i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu

PII: Rozwój systemów zarządzania 
zagrożeniami

 opracowanie i aktualizacja dokumentów 

wymaganych prawem unijnym lub 

krajowym,

 rozwój infrastruktury przy zapewnieniu 

pełnej zgodności z wymogami prawa UE,

 wsparcie na rzecz bezpieczeństwa 

powodziowego i przeciwdziałania suszy,

 rozwój systemów monitoringu i 

ostrzegania, prognozowania zagrożeń i 

reagowania na nie,

 wyposażenie i wzmocnienie służb 

ratowniczych.

 efektywne i oszczędne gospodarowanie 

wodą,

 zabezpieczenie obszarów miejskich 

i wiejskich przed niekorzystnymi 

zjawiskami pogodowymi i ich 

następstwami,

 ochrona wybrzeża Morza Bałtyckiego,

 zapobieganie katastrofom naturalnym, 

reagowanie na nie, likwidowanie ich 

skutków, 

 działania informacyjno-edukacyjne 

dotyczące adaptacji do zmian klimatu.



 Horyzontalne podejście – ujęcie tematyki adaptacji do zmian klimatu we wszystkich sektorach, 
celach tematycznych i programach operacyjnych.

 Połączenie działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

 Usprawnienie koordynacji, zwiększenie skuteczności i wydajności działań w dziedzinie 
zapobiegania zagrożeniom, wzmocnienie zdolności systemowych i potencjału instytucjonalnego.

 Zgodność z obowiązującym prawem unijnym i krajowym (wdrożenie wymogów dyrektyw), w tym 
m.in. ujęcie projektów przeciwpowodziowych w  Masterplanach dla obszarów dorzeczy Wisły 
i Odry.

 Wybór metod odpowiadających rzeczywistym potrzebom i zróżnicowanym warunkom obszarów 
Polski („tailor-made”).

 Uwzględnienie mechanizmu climate proofing.

 Koordynacja z działaniami realizowanymi w ramach instrumentów transgranicznych i 
makroregionalnych.

 Włączenie działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze zmian klimatu.

 Demarkacja – podział obszarów wsparcia funduszy europejskich.

 Zapewnienie monitorowania i raportowania wydatków związanych z realizacją celów dotyczących 
zmian klimatu.

Adaptacja do zmian klimatu 
- ujęcie w programach operacyjnych



Wydatki związane z celami 
klimatycznymi

Zgodnie z propozycją KE, co 

najmniej 20% budżetu WRF 2014 –

2020 ma być przeznaczone na 

działania związane z mitygacją i 

adaptacją do zmian klimatu.

Dla Polski została oszacowana 

kwota w wysokości 16,3 mld euro.

Wydatki te szacowane są na podstawie metodologii zawartej w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady Nr 1292/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

100%: dla działań bezpośrednio realizujących cele klimatyczne,

40%: dla działań pośrednio związanych z klimatem,

0%: dla pozostałych działań niezwiązanych z celami klimatycznymi.



Wydatki związane z celami 
klimatycznymi – szacowana alokacja

Cele tematyczne
Marker (wartość średnia dla 
priorytetu inwestycyjnego)

Alokacja klimatyczna 
w MLNEUR, ceny 

bieżące

1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 10 % - PI 1.2 715

3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury

10 % - PI 3.4 74

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach

100 % - PI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7
60 % - PI 4.5 6 442

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem

100 % - PI 5.2 1 079 

6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami

40 % - PI 6.1, 6.2, 6.5
100 % - PI 6.4 2 115 

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych

20 % - PI 7.1, 7.2
40 % - PI 7.3, 7.4 5 569

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników

10 % - PI 8.5, 8.9 165

10. Inwestowanie w kształcenie, w szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie

10 % - PI 10.3 87 

Łącznie 16 356 
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