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Cele Grupy

Baczne śledzenie procesu legislacyjnego w UE dotyczącego obszaru 

ochrony środowiska, w tym:

wypracowywanie stanowisk odnośnie dokumentów dot. ochrony 

środowiska;

uwzględnienie doświadczenia i opinii eksperckich instytucji zarządzających 

programami operacyjnymi, w tym przede wszystkim instytucji 

regionalnych;

Opracowywane stanowiska mają charakter ekspercki i nie prezentują 

oficjalnych poglądów wyrażanych przez poszczególne instytucje

ZALETY 

 swobodna dyskusja, 

 gromadzenie wielu doświadczeń,

 dzielenie się najlepszymi praktykami.



Przebieg dotychczasowych spotkań (1/2)

10 lutego 2011 roku.

Określono zasady pracy Sekretariatu Sieci, zaprezentowanie  uwag i sugestii 

Komisji Europejskiej  z zakresu funkcjonowania Sieci i roli poszczególnych grup 

roboczych;

COM(2010) 642/3 ( V Raport Kohezyjny) wraz ze stanowiskiem RP;

COM (2011) Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach 

strategii Europa 2020;

Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa flagowa Strategii 

Europa 2020;

COM(2010) 516, Przegląd śródookresowy Rozporządzenia Life +



Przebieg dotychczasowych spotkań (2/2)
18 kwietnia 2011 roku.

 Strategie: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Średniookresowa 
Strategia Rozwoju Kraju, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju oraz strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko;

 Prezentacja priorytetów i programu Polskiej Prezydencji w Radzie Unii 
Europejskiej, w tym również inicjatywie związanej z Zieloną Prezydencją;

 Omówienie wyników przeprowadzonego badania pośród instytucji 
zarządzających: Stopnień uwzględnienia kwestii ochrony środowiska  
w programach operacyjnych NSRO 2007-2013;



Dalsze prace grupy (1/3)

Analiza powstających właśnie dokumentów strategicznych – zarówno polskich jak

i publikowanych przez Komisję Europejską, tak aby lepiej przygotować się do

programowania perspektywy 2014-2020;

Opracowanie praktycznego dokumentu, w jaki sposób cele środowiskowe

zapisane z dokumentach UE, w tym również strategiach, będą mogły przełożyć się

na realizację celów w przyszłych programach operacyjnych;

Przygotowanie propozycji kryteriów uwzględniających nowe wyzwania

środowiskowe związane z promocją zielonych zamówień publicznych,

uwzględnieniem działań dotyczących adaptacji do zmian klimatu wraz

z odpowiednią i możliwą do zastosowania metodologią.



Dalsze prace grupy (2/3)

Przygotuje opracowanie nt. standardu minimum dla menadżera ds.

środowiskowych, w którym zawarte byłby nie tylko obowiązki związane ze

sprawdzeniem poprawności dokumentacji ale także związane z inicjowaniem

innych działań, podnoszących jakość „środowiskową” programów.

Harmonogram prac grupy jest uzależniony od daty publikacji przez KE projektów 

rozporządzeń dla polityki spójności po roku 2013. Obecnie data publikacji została 

określona na koniec września 2011 r.



Dalsze prace grupy (3/3)

W roku 2011 grupa planuje zająć się następującymi komunikatami KE:

„Nasza polisa na życie, nasze dziedzictwo przyrodnicze: strategia

różnorodności biologicznej UE do 2020 r.”;

Pakiet rozporządzeń dla Wspólnych Ram Finansowych, w tym również dla

WPR oraz WPRyb;

Projekt rozporządzenia dla instrumentu Life + po roku 2013;

Podsumowaniem przez KE 6 Planu na rzecz środowiska wraz

rekomendacjami dla 7 Planu.
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