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Zakres prezentacji

� JASPERS

� Rola ooś we wnioskach o dofinasowanie

� „ocenowe” problemy podnoszone przez 
Komisję Europejską przy analizie 
wniosków o dofinansowanie

� Wnioski (z analizy wniosków ☺)
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Wspólna inicjatywa Komisji (DG Regio), EIB, EBRD i KfW

�Pomoc dla 12 krajów członkowskich UE:  

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK

�Wsparcie w przygotowaniu (dużych) projektów do 
uzyskania współfinansowania z Funduszy Strukturalnych 
oraz Funduszu Spójności 

�Celem jest  przyspieszenie absorpcji dostępnych 
funduszy UE

�Pomoc JASPERS jest świadczona nieodpłatnie

Source: http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/134_JASPERS%202010%20ANNUAL%20REPORT.pdf

Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów
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Rola JASPERS 

http://www.jaspers-europa-info.org

Wedle stanu na 21 listopada 2011:

� 96 zakończonych projektów 
od 1stycznia 2011

� 495 zakończonych projektów
od rozpoczęcia działalności (2006)

� 239 wnioski objęte pomocą 
JASPERS złożone od 2006

� 161 wniosków zatwierdzonych 
przez Komisję  od 2006
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Projekty Jaspers
stan na koniec 2010

Source: http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/134_JASPERS%202010%20ANNUAL%20REPORT.pdf
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Struktura organizacyjna JASPERS



Projekty Jaspers
stan na koniec 2010
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Source: http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/134_JASPERS%202010%20ANNUAL%20REPORT.pdf
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„polskie statystyki”
koniec września 2011

� W 2011 JASPERS zakończył 15 projektów 
(łącznie112 );

� 57 projektów ze wsparciem JASPERS  zostało 
złożonych do DG REGIO;

� 46 dużych projektów zostało zatwierdzonych,
z czego 29 objętych było wsparciem JASPERS.
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Rola ooś we wnioskach o dofinasowanie

� Ramy prawne
� “obieg”
� Wykorzystywane dokumenty
� Cele i kryteria
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Ramy prawne
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności… ( z późniejszymi zmianami): 

� Artykuł 9 (5) (zasady pomocy):  “Operacje finansowane z 
funduszy są zgodne z postanowieniami Traktatu i aktów 
przyjętych na jego podstawie”

� Artykuł 17 (zrównoważony rozwój): “Cele funduszy osiągane są 
w ramach zrównoważonego rozwoju oraz propagowania na 
poziomie Wspólnoty celu, jakim jest ochrona i poprawa jakości 
środowiska naturalnego określonego w art. 6 Traktatu.”

� Artykuł 41 (duże projekty – decyzja Komisji): “Komisja dokonuje 
oceny dużego projektu, (…), w świetle informacji, o (…) jego 
spójności z (…) z innymi politykami Unii..”

� ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 20 06 r. ustanawiaj ące szczegółowe zasady wykonania 
rozporz ądzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiaj ącego przepisy ogólne dotycz ące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno ści oraz rozporz ądzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejsk iego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( z późniejszymi zmianami)

NB – rozporządzenia obowiązują bezpośrednio
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Ogólne zasady

� Projekty współfinasowane z Funduszu Spójności muszą 
być zgodne z wymaganiami unijnych i krajowych przepisów 
i polityk środowiskowych.

� Odpowiedzialność za dopełnienie tego warunku spoczywa 
na Kraju Członkowskim
� dotyczy zarówno dużych jak i małych projektów

� Komisja analizuje dużej projekty w oparciu o informacje 
zawarte we Wniosku wraz z załącznikami
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“Obieg” wniosków w Komisji

DG EMPLOYMENT

DG REGIO

DG AGRI DG ENV

Water Unit

Cohesion Policy and EIA Unit

…

Nature UnitWaste Unit IPPC Unit …
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Ocena wniosku - ooś

Dokumenty wymagane przez Komisję przy ocenie wniosków:

� Wniosek o dofinasowanie (Annex XXI)
� Część F;

� załączniki:
� dotyczące stosowania dyrektywy oos

� streszczenie raportu
� stosowanie art. 9.1
� informacje i konsultacje

� dotyczące stosowania dyrektywy siedliskowej

� deklaracja lub wnioski w właściwej oceny
� informacja dotycząca kompensacji (art. 6.4)

� inne
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Cele działań JASPERS

� Cel: skuteczny wniosek o dofinasowanie

� zapobiegać powstawaniu problemów
� wskazywać problemy
� proponować rozwiązania
� doradzać w sprawie ryzyka
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Projekty
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Szybki przegląd specyfiki projektów

� Drogi:
� projekty „z historią”
� wariantowanie
� Natura2000
� prezentacja projektu we wniosku

� Kolej
� modernizacja / rewitalizacja
� projekty „z historią”
� ogólnikowe raporty i decyzje
� prezentacja projektu we wniosku

� Transport publiczny/ woda i ścieki
� podział projektów/ oddziaływanie skumulowane
� uzasadnienie negatywnego screeningu
� prezentacja projektu we wniosku – wiele (ponad 40…) zadań 

i procedur
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Szybki przegląd specyfiko projektów

� Przeciwpowodziowe:
� oddziaływania skumulowane
� Natura2000
� zgodność z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (w tym spełnienie 

wymogów związanych z derogacją)

� Odpady i energetyka:
� robocze wersje raportów oos
� zgodność z wymaganiami dyrektyw IED i wysypiskowej
� Natura2000

� Lotniska:
� robocze wersje raportów oos
� obszary ograniczonego użytkowania
� kontrola ruchu / wzrost natężenia ruchu
� Natura2000
� sposób uwzględniania uwag / stanowisko organu
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Praktyka

� doradztwo
� procedury
� dokumenty
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Czym się zajmujemy

� do dyspozycji Beneficjenta – rola doradcza, nie decyzyjna,
w zakresie merytorycznym
� sposób podejścia do zagadnienia (w tym doradztwo w 

zakresie np. SIWZ, zakresu prac)
� analiza roboczej wersji raportów

� doradztwo w zakresie potrzebnych uzupełnień
� wskazanie ryzyka

� analiza procedur
� analiza dokumentów z postepowań administracyjnych (decyzji, 

raportów)
� doradztwo w zakresie sposobu prezentowanie projektu
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Analiza wniosku

� Wniosek (z załącznikami)
� spójny
� pełny/ kompletny (wymagania formalne)
� sposób prezentacji

� Cel analizy:
� Skuteczny wniosek:

� zgodność z wymaganiami formalnymi (UE i 
polskimi)

� ooś + Natura2000

� inne: IED, RDW, wysypiskowa, etc

� racjonalne i trwałe przedsięwzięcie
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Podstawowe zagadnienia dotyczące ooś

� Zgodność z wymaganiami dyrektywy oos – zagadnienia 
proceduralne:
� etapy postępowania (klasyfikacja, screening, scoping, 

weryfikacja);
� „zezwolenie na inwestycję” i wymogi artykułu 

9.1dyrektywy oos
Kiedy decyzja o przyznaniu lub odmowie wydania zezwolenia na inwestycję zostaje podjęta, właściwa władza lub władze informują o niej 

społeczeństwo zgodnie z odpowiednimi procedurami, podając do wiadomości społeczeństwa następujące informacje:
� — treść decyzji i związane z nią warunki,
� — przebadawszy troski i opinie wyrażone przez zainteresowaną społeczność, główne przyczyny i przemyślenia, na których oparta 

jest decyzja, włączając informacje dotyczące udziału społeczeństwa,
� — w miarę potrzeby, opis podstawowych środków, jakie mają być podjęte w celu uniknięcia, ograniczenia i jeżeli jest to możliwe,

skompensowania znaczących niekorzystnych skutków.

� konsultacje ze społeczeństwem i władzami właściwymi w 
sprawach ochrony środowiska (w tym transgraniczne)
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Podstawowe zagadnienia dotyczące ooś

� Analiza raportów (streszczenia w języku 
nietechnicznym):
� charakterystyka projektu (wszystkie fazy)
� ocena wariantów
� analiza oddziaływań oraz analiza ryzyka 

(niepewności)
� środki łagodzące i zarządzanie ryzykiem 

(np.Environmental Management Plan – podający 
role, harmonogram, odpowiedzialność)

� oddziaływania skumulowane 
� odpowiednia ocena (etapy i efekty)
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Podstawowe zagadnienia dotyczące 
odpowiedniej oceny

� Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie 
odpowiedniej (właściwej) oceny w rozumieniu 
art.6(3) i, o ile to konieczne, 6(4) dyrektywy 
siedliskowej;

� etapy postępowania, 
� sposób udokumentowania,
� uwzględnienie w procesie decyzyjnym.
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Inne zagadnienia

� wymagania dyrektywy o ocenach strategicznych;

� wymagania dyrektyw „sektorowych”(wodnej, 
odpadowych, IED, LCP, etc.).

� zagadnienia horyzontalne, wskazanie 
napotykanych problemów i próba ich rozwiazania 
(zapobiegania)



Kwestie podnoszone przez KE

� zgodność z wymogami dyrektywy oos dla 
wieloetapowego postepowania „zezwolenia 
na realizacje inwestycji” (interpretacja pojęcia 
„zezwolenia na inwestycję”)

� przeprowadzenie odpowiedniej oceny  
(zgodnie z wymaganiami dyrektywy 
siedliskowej)

� modyfikacje projektu bez analizy/screeningu

� zgodność z wymogami innych dyrektyw – w 
tym o ocenach strategicznych oraz RDW
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Wieloetapowe zezwolenie na realizacje inwestycji

� Decyzje środowiskowe, ale także (o ile już zostały wydane) 

� decyzje lokalizacyjne , 

� pozwolenia na budowę

� inne: pozwolenia wodno prawne, koncesje 
geologiczne, etc

� dotyczą ich wymogi artykułu 9.1 dyrektywy oos
� decyzja środowiskowa (także negatywny screening) jest 

„obowiązkowym” załącznikiem do wniosku
� zmiana zezwolenia na inwestycję wymaga (jako minimum) analizy 

stanowiącej screening

� negatywny screening: w oparciu o kryteria z załącznika III 
dyrektywy oos
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Ocena „naturowa”

� ocena oddziaływania na środowisko „nie zawsze=„ odpowiedniej 
ocenie („stare” postępowania) 

� decyzje środowiskowe udzielające zezwolenia, ale nie 
przesądzające o braku oddziaływania

� wnioski niepoparte faktami (brak inwentaryzacji lub logicznego 
ciągu analizy i proponowanych środków łagodzących)  

� nieuwzględnianie gatunków i siedlisk chronionych poza 
obszarami chronionymi, nieuwzględnianie szlaków migracji

� aspekty transgraniczne (w przypadku populacji migrujących, 
zimujących, rozrodczych) 

� oddziaływanie proponowanych środków łagodzących
� słabo uzasadniona deklaracja o braku oddziaływania lub 

nieprzekonywująca prezentacja wniosków z odpowiedniej oceny
� kompensacja – czy środek łagodzący (6.4 – czy nie?) ?

27



Wybrane uwagi dotyczące jakości raportów i decyzji

• dzielenie przedsięwzięć (i analizy dotyczącej oddziaływania) 
• niedostateczne uzasadnienie negatywnego screeningu
• słabo uwzględnione oddziaływania skumulowane (brak lub 

niewykorzystana ocena strategiczna) 
• słabo zdefiniowany cel przedsięwzięcia (trudności w określeniu 

alternatywnych sposobów realizacji celu)
• nieuwzględnienie oddziaływań pośrednich (np. zmian w systemie 

transportowym/komunikacyjnym spowodowanych 
budową/funkcjonowaniem)

• brak analizy oddziaływania środków łagodzących (a czasem 
także wskazania spodziewanych oddziaływań po zastosowaniu 
środków łagodzących)

• brak uzasadnienia nieuwzględnienia w decyzji zaleceń z raportu
• zmiany w trakcie procesu projektowego, nie objęte analizą
• nieudokumentowane konsultacje społeczne lub z właściwymi 

władzami

28



„trendy” ;)

� zgodność z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 
(dla „nowych” zezwoleń oczekuje się uwzględniania 
wymogów dyrektywy także w trakcie oceny 
oddziaływania na środowisko!)

� oddziaływanie na zmiany klimatu (oraz adaptacja do 
zmian klimatu)

� wyraźnie „poważniej” traktowane zagadnienia (m.in.):

� oceny strategicznej
� oceny „naturowej”

29
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Humor z raportów ☺

� „Na analizowanym obszarze nie występuje flora i fauna”

� „Oddziaływania skumulowane analizowane są osobno 
dla każdego przedsięwzięcia, bo łącznie nie występują.”

� „Występowanie owadów w środowisku przyrodniczym 
zarówno pod względem liczebności populacji , a także 
ilości gatunków, przechodzi wszelkie wyobrażenia. Do 
najbardziej pięknych owadów, w odbiorze wizualnym, 
należą motyle, których na terenie zlewni […] spotyka się 
wiele gatunków. Oprócz motyli występują też owady 
bardzo pożyteczne jak np. zapylające.”
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Niektóre problemy –
i potencjalne środki łagodzące (?)

� słabe „przełożenie” pomiędzy 
ocenami strategicznymi a ocenami 
dla przedsięwzięć

� brak  skutecznego nawiązania do 
wymogów odrębnych przepisów (np. 
dyrektyw IED, CAFE, FWD, LCP)

� „nadmiar” ocen dla przedsięwzięć z II 
gr. (i nie tylko….)
� „pochopna” kwalifikacja
� „uboga” KIP

� „popularność” umorzeń

� odniesienia się do 
zapisów/wymogów/wniosków z ocen 
strategicznych (warianty!!!)

� odniesienie się do „odrębnych” 
przepisów i wymogów

� analiza celowości (po co?) 
wykonywania oceny
� „skuteczne określenie zakresu”„
� konsultacje (z organem i nie tylko..)

� kontrola jakości zapisów KIP 
� analiza treści i formy decyzji / 

postanowienia (kryteria z art. 63 ustawy_oos
/ aneksu III dyrektywy_oos)

� „pierwszeństwo” negatywnego  screeningu przed 
umorzeniem, stosowanie kryteriów z załącznika 
III dyrektywy oos
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� dzielenie przedsięwzięć

� słaba jakość raportu:
� inwentaryzacja
� niespójność informacji
� „nadmiar danych” i „niedobór 

analizy i wniosków”
� słabe odniesienie do 

oddziaływań skumulowanych
� ogólnikowe wnioski i zalecenia
� kontrola jakości typu „czy jest 

rozdział pt….”

� odniesienie do ocen strategicznych
� określanie zakresu
� analiza harmonogramu /dojrzałości projektu

� kontrola jakości RAPORTU to etap dla którego 
najłatwiej znaleźć literaturę (wytyczne, listy 
sprawdzające etc). 

� istotne jest „dobry wybór” (dobry SIWZ):
� doświadczenie zespołu
� proponowana metodyka
� zadaniowe podejście do realizacji celu
� realny harmonogram
� gotowość do współpracy (wszystkie strony!)
� odpowiedzialność (udział /dostępność w całym 

procesie – w tym konsultacji, procesu 
decyzyjnego, wdrażania)

� „wewnętrzne określenie zakresu” (i ryzyka) 

� wskazanie wariantów (analizowanych/ do analizy) 

� merytoryczna (nie tylko formalna) kontrola 
treści

� gotowość do racjonalnych modyfikacji projektu

Niektóre problemy –
i potencjalne środki łagodzące (?)
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� ogólnikowe zapisy decyzji
� brak odniesienia w decyzji do 

zaleceń w raporcie

� brak jasnego stanowiska lub 
słabe uzasadnienie 
potrzeby/braku potrzeby 
ponownej oceny

� skargi, odwołania, rygor 
natychmiastowej 
wykonalności

� wczesna i efektywna współpraca z 
organem

� rzetelny raport
� klarowne odpowiedzi /uzupełnienia
� „naciski często szkodzą”
� analiza zapisów decyzji (sprostowanie, 

odwołanie) 

� jasne i klarownie uzasadnione stanowisko

� konsultacje i informacje (także 
wykraczające poza „obowiązkowe”) 

� prawidłowy proces i dobry raport
� proces oos zaplanowany/ uwzględniony w 

harmonogramie projektu
� dostępne, logiczne wyjaśnienia
� jasne stanowisko organu (nie tylko 

przytoczenie odpowiedzi inwestora)

Niektóre problemy –
i potencjalne środki łagodzące (?)
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� niejasna informacja czy 
przeprowadzono odpowiednią 
ocenę 

� brak odniesienia do etapów 
odpowiedniej oceny

� różnice w proponowanych w 
raporcie i decyzji środkach 
łagodzących

� ogólnikowa deklaracja 
dotycząca braku potrzeby 
przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny

Niektóre problemy –
i potencjalne środki łagodzące (?)

� jednoznaczne odniesienie się do potrzeby i 
zakresu przeprowadzenia odpowiedniej 
oceny w decyzji  

� uzasadnienie odejścia od rozwiązań 
proponowanych w raporcie (lub opinii/ 
uzgodnieniu)

� logiczne i oparte na faktach (krótkie) 
uzasadnienie



Podsumowanie

� JASPERS to inicjatywa mająca na celu 
usprawnienie przygotowania projektów ubiegających 
się o finansowanie z funduszy unijnych i pomoc 
państwom członkowskim w wykorzystaniu dotacji UE 
szybciej i w bardziej efektywny sposób.

� Spełnienie wymogów przepisów i polityk unijnych (w 
tym dotyczących środowiska) jest warunkiem 
koniecznym uzyskania dofinasowania
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Podsumowanie

� „standardową” częścią wniosku o dofinasowanie jest 
odniesienie się do postepowań oos oraz właściwej 
oceny i ocen strategicznych 

� w przypadku projektów, które podlegały postępowaniu 
w sprawie oceny oddziaływania niezbędnymi 
załącznikami są:
� streszczenie w języku nietechnicznym
� decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
� dowody spełnienia wymogów art. 9.1 dyrektywy oos
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Podsumowanie

� zawsze wymagane jest:
� przedstawienie deklaracji organu 

odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów Natura 2000 – o braku potrzeby 
przeprowadzenia odpowiedniej oceny

lub
� wnioski z odpowiedniej oceny (oraz, o ile wskazana była 

kompensacja w rozumieniu art. 6.4 dyrektywy siedliskowej, formularz 
informacji na temat kompensacji)

� w zależności od specyfiki projektu: zgodność 
z wymaganiami innych dyrektyw i polityk (np. 
wodnych, odpadaowych)
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Podsumowanie

� w ocenach oddziaływania na środowisko 
kwestie (często) budzące wątpliwości to:
� procedura ( screening, scoping, 

informowanie społeczeństwa)
� jakość informacji (ogólnikowość, podatność 

na interpretację)
� pełne uwzględnienie wymogów m.in. 

dyrektywy habitowej,  ramowej dyrektywy 
wodnej, etc.
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Podsumowanie

� jakość raportów i decyzji się poprawia –
lecz rosną też oczekiwania 

� w przyszłej perspektywie finansowej 
oczekiwać można  ostrzejszych wymogów 
jakościowych, w tym w odniesieniu do 
zagadnień związanych np. ze zmianami 
klimatu, ramową dyrektywą wodną etc.

� rola RDOS jest kluczowa jeśli chodzi o 
kształtowanie praktyki oos
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Dziękuję za uwagę!

Urszula Rzeszot
ekspert ds. ocen oddziaływania na środowisko

Europejski Bank Inwestycyjny
Jaspers 

Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa

tel. +48-22-3100518
fax +48-22-3100501

u.rzeszot@eib.org


