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Agenda prezentacji

1. Funkcjonowanie  Sekretariatu Sieci „Partnerstwo : 

Środowisko dla Rozwoju”

2. Przedstawienie informacji ze spotkania plenarnego 

ENEA-MA, które odbyło się 12-13 kwietnia 2011 r. 

w Budapeszcie



1. Funkcjonowanie 

Sekretariatu Sieci

„Partnerstwo : Środowisko dla Rozwoju”



zapewnienie funkcjonowania Sieci,

zapewnienie funkcjonowania grup roboczych,

bieżąca współpraca z przedstawicielami sieci,

sporządzanie planów i harmonogramów finansowych,

bieżące kontakty robocze z przedstawicielami Sieci, 

członkami grup roboczych, ekspertami zewnętrznymi, obserwatorami,

organizacja logistyczna posiedzeń plenarnych i spotkań GR,

realizacja zamówień publicznych, 

kontakt z IZ POPT, 

kontakty z Komisją Europejską na temat działań podejmowanych przez Sieci, 

udział w spotkaniach plenarnych na szczeblu Komisji Europejskiej.

Do głównych zadań Sekretariatu należy:



Liczebność GR funkcjonujących w ramach Sieci:

GR Oceny Oddziaływania na środowisko- 41

GR Gospodarka Wodno- Ściekowa – 57 

GR Gospodarka Odpadami - 32

GR Nowa Perspektywa Finansowa - 36

GR Ochrona Powietrza i Energetyka - 45

GR Problemy IZ - 31



LP
DATA 

SPOTKANIA

Harmonogram spotkań Grup Roboczych funkcjonujących w ramach

Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego: 

"Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" 

Gr. ds. Ocen 

Oddziaływania na 

Środowisko

Gr. ds. 

GOSPODARKI 

WODNO-

ŚCIEKOWEJ

Gr. ds. ODPADÓW

Gr. ds. OCHRONY 

POWIETRZA oraz 

ENERGETYKI

Gr. ds. Problemów 

Wdrażania 

Programów 

Operacyjnych

Gr. ds. Nowej 

Perspektywy 

Finansowej 2014 -

2020

1 07.02.2011 x

2 08.02.2011 x

3 09.02.2011 x

4 10.02.2011

x

5 11.02.2011 x

6 14.02.2011

x

7 04.03.2011 x

8 05.04.2011 x

9 14.04.2011 x

10 18.04.2011 x

11 5.05-6.05.2011 x Bydgoszcz

12 02.06.2011 x

13 15.06.2011 x

14 15-16.07.2012 x Uniejów



Dystrybucja wszelkich materiałów 

po spotkaniach GR, prezentacji i protokołów

Zaakceptowane protokoły przesyłane są do 

Przewodniczących GR, by byli informowani co 

dzieje się w innych GR funkcjonujących w sieci

Interaktywna platforma wymiany wiedzy;

Czat z ekspertami;

Kalendarium wydarzeń;

Podręczniki, wytyczne, szkolenia on – line

Konkurs na LOGO sieci



Logo sieci – konkurs 



przygotowany dla Państwa i przez 

Państwa…

otwarte forum wymiany wiedzy między 

uczestnikami sieci więc jeśli mają Państwo:

ciekawe projekty i działania 

współfinansowanymi z funduszy UE,

materiały dotyczące interpretacji 

przepisów unijnych i krajowych związanych 

z ochroną środowiska,

wyniki prac, a także ciekawe osiągnięcia 

danej grupy roboczej,

informacje o wszelkie wydarzeniach, 

wyjazdach, seminariach, w których brali 

Państwo udział w ramach prac danej grupy,

ciekawe rozwiązania, najlepsze praktyki, 

metodologie z zakresu funkcjonowania 

danej GR

wersja elektroniczna

NETLETTER raz na kwartał



W kolejnych edycjach NETLETTERA dowiedzą się Państwo o:

- funkcjonowanie włoskiej sieci organów zarządzania środowiskiem RETE;

- produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 

- japońskie technologie związane z energetyką wiatrową;

- pozyskiwanie energii elektrycznej z odpadów

iiiiiii... 

wszystkim, czym zechcą się Państwo podzielić z uczestnikami Sieci



 Rozdawany dla uczestników spotkań 

plenarnych, w których udział bierze 

najwyższego kierownictwo: 

UM, RDOŚ, GDOŚ, MRR, MS, KE i NGO’s  

Biuletyn posiada skomasowane informacje na 

temat: 

- wyniki prac GR, funkcjonujących w ramach Sieci,

- ustalenia ze spotkań GR,

- dalsze działania przewidziane w ramach danej GR 

Wersja papierowa

BIULETYN INFORMACYJNY raz na pół roku



W tej edycji NETLETERA zaprezentowaliśmy Państwu hiszpańską Sieć, w ramach 

której funkcjonują następujące Grupy Robocze:

Grupa Robocza Nowe Technologie dla Zrównoważonego Rozwoju i jego Ram 

Finansowania,

Grupa Robocza Zmian Klimatu i Fundusze Wspólnotowe,

Grupa Robocza Wskaźniki Włączenia Problematyki Ochrony Środowiska oraz Funduszy 

Wspólnotowych,

Grupa Robocza Strategiczna Ocena Tematyczna Ochrony Środowiska EFRR, FS i EFS.

Już teraz zachęcam Państwa do zapoznawania się z naszym NETLETTERM gdzie 

zostanie zaprezentowana włoska sieć RETE.



Istnieje możliwość nawiązania współpracy z już

funkcjonującymi GR i możliwość zorganizowania

wyjazdów studyjnych

Co jest kwalifikowane w ramach projektu POPT??

Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO

tj. wsparcie zadań:

 posiedzenia komitetów i podkomitetów, spotkań, konferencji, seminariów

 koszty delegacji, koszty organizacji, 

 umowy zlecenia dla prowadzących i ekspertów, niezbędne tłumaczenia, 

 wsparcie wdrażania i zarządzania instrumentami strukturalnych

 zakup przedmiotów i urządzeń wyposażenia biurowego sprzęt biurowy, materiały, wyposażenie,

 meble, koszty eksploatacji, koszty remontów, wynajem powierzchni

 analizy, ekspertyzy, studia dystrybucja, powielenie, przygotowanie, koszt opracowania

Wydatki bezpośrednio związane z realizacją priorytetów NSRO lub Programów

Operacyjnych



Plany na kolejne półrocze funkcjonowania Sieci
 Bieżąca współpraca z członkami sieci

 Organizacja kolejnych spotkań grup roboczych 

(najbliższe - GR OOŚ 14-15.07 br. Uniejewie)

 Wsparcie w realizacji ekspertyz na potrzeby GR

 Stworzenie platformy komunikacyjnej

 Opracowanie i dystrybucja NETLETTER

 Organizacja kolejnego posiedzenia planarnego listopad - grudzień br.

 Kolejne posiedzenie plenarne  - sesja wyjazdowa

http://gryzownia.pl/wp-content/uploads/2011/01/losowanie2.jpg


2. Przedstawienie informacji ze spotkania

Plenarnego Sieci ENEA-MA,  

które odbyło się 12 - 13 kwietnia 2011 r. 

w Budapeszcie



W trakcie spotkania plenarnego członków Sieci przedstawiono:

- wyniki prac grup roboczych funkcjonujących w ramach sieci :

- WG Future Cohesion Policy,

- WG Biodiversity and Cohesion Policy, 

- stan przygotowań do nowej perspektywy finansowej wraz 

z harmonogramem pracy Komisji. 

Zaprezentowano również wstępne wyniki badania ewaluacyjnego, 

prowadzonego przez DG Środowisko dotyczącego potrzeb finansowych 

w sektorze środowiska na latach 2014-2020 w zakresie implementacji tzw. 

dużych dyrektyw (wodno-ściekowa, odpadowa) oraz obszary Natura 2000.



Harmonogramem pracy Komisji prezentujący stan przygotowań 

do nowej perspektywy finansowej

19 października 2010: Przegląd budżetu (COM(2010)700) 

10 listopada 2010: V Raport Kohezyjny

11 listopada 2010 – 31 stycznia 2011: konsultacje społeczne

31 stycznia / 1 lutego 2011: Forum Kohezyjne

Kwiecień 2011: Publikacja wyników konsultacji społecznych

Lato 2011: Propozycja Wspólnych Ram Finansowych

Lato 2011: pakiet propozycji legislacyjnych

Listopad 2011: projekt rozporządzenia Life +

2012: Wspólnotowe Ramy Strategiczne (dla EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFR, 

EFROW)

Koniec 2012: Przyjęcie nowych rozporządzeń i prawdopodobna zgoda 

co do wielkości budżetu na lata po 2013 r.

2013: Zakończenie prac nad nowymi dokumentami programowymi 

2014: Wejście w życie
Stan aktualny na kwiecień 2011 r.



Obecnie prace KE koncentrują się:

na warunkowości strukturalnej, 

kierunkach koncentracji tematycznej powiązaniu treści rozporządzeń z 

celami strategicznymi, nakreślonym w Strategii Europa 2020 oraz 

następujących komunikatach KE:

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów Wkład polityki regionalnej 

w zrównoważony wzrost w ramach strategii „Europa 2020”.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów Europa efektywnie korzystająca 

z zasobów.



Wstępne wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego potrzeb finansowych w 
nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

Na podstawie badania KE, pomimo kończenia się okresów przejściowych dla 
wdrożenia dyrektyw, nadal widzi konieczność ponoszenia znacznych nakładów 
finansowych na realizację inwestycji związanych z wdrożeniem tzw. dużych dyrektyw 
jak:

Dyrektywa dotycząca ścieków komunalnych 

(Dyrektywa 91/271/EWG z dn. 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych, Dz. Urz. WE, L 135 z dn. 30 maja 1991 r. z późn. zm.) 

oraz

Dyrektywy opadowej 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 r. nr L 
312/3).



Wyniki prac grupy roboczej dot. przyszłości polityki spójności 

(WG  Future Cohesion Policy) 

Zalecenia dotyczące przyszłej perspektywy dotyczyły przede wszystkim: 

-uwzględnienia działań związanych ze zrównoważonym rozwojem,

- finansowaniem zrównoważonych form transportu zbiorowego, 

-szerokiego uwzględniania zasad partnerstwa oraz 

-konieczności kontynuowania inwestycji związanych z podstawową infrastrukturą 
środowiska. 

Sugestie dotyczące integracji aspektów środowiskowych w przyszłą Politykę Spójności  

(Ideas Paper on integrating environmental aspects into new cohesion policy)

http://ec.europa.eu/environment/integration/cohesion_policy_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/integration/cohesion_policy_en.htm


Wyniki prac grupy roboczej dot. Bioróżnorodności i Polityka Spójności

(WG Biodiversity and Cohesion Policy)

Poprawa integracji celów Europejskiej Polityki Spójności w zakresie

różnorodności biologicznej – Analiza strategiczna i 10 zaleceń odnośnie

planowania obecnej polityki spójności i na okres po 2013 roku. 

Po spotkaniu ENEA - MA w dniu 3 maja br.  KE 

opublikowała komunikat: 

„Nasza polisa na życie, nasze dziedzictwo przyrodnicze: strategia

różnorodności biologicznej UE do 2020 r.”, który został rozesłany 

członkom sieci.



Podsumowanie

W trakcie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych przez 
stronę polską należy ściśle współpracować z Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego oraz wziąć czynny udział w dyskusji na 
temat zasad warunkowości dla przyszłej umowy o partnerstwie 
w dziedzinie rozwoju i inwestycji pomiędzy Polską a Komisją 
Europejską.

Resort środowiska powinien brać aktywny udział w czasie 
przygotowywania polskiego stanowiska do projektów 
rozporządzeń dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020, tak 
aby możliwe było jak najszersze finansowanie potrzeb 
środowiskowych ze środków UE. 



Dziękuję za uwagę...

Agnieszka Zdanowska

Sekretariat Sieci

tel. 22 57 92 169

email : sekretariat_sieci@gdos.gov.pl


