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Plan prezentacji  

GR Nowa Perspektywa Finansowa 

Lp. Zakres tematyczny 

Polityka Spójności UE w latach 2014-2020 – najważniejsze wydarzenia 

związane z procesem programowania. 

 

Prace GR Nowa Perspektywa Finansowa w bieżącym roku.  

Omówienie  wyników prac oraz osiągnięć. 
 

 

Przedstawienie planów prac Grupy w przyszłości. 
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Wstęp 



Programowanie polityki spójności –  

najważniejsze wydarzenia (negocjacje) 

Data Kompromis w zakresie: 

20.11.2012 Zarządzania finansowego Wspólnych Ram Strategicznych (WRS). 

 

 

16.10.2012 

Zarządzania i kontroli  Informacji i promocji 

Pomocy technicznej  Instrumentów terytorialnych oraz EWT 

Rekomendacji Rady dla poszczególnych 

państw członkowskich. 

Wskaźników oraz kwestii finansowych 

poza WFR  

 

26.06.2012 

Instrumentów finansowych oraz  

partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

Projektów generujących dochód  

Ram i ocen wykonania Koncentracji tematycznej 

 

24.04.2011 

Dużych projektów Warunkowości ex-ante 

Systemów zarządzania i kontroli Monitoringu i ewaluacji 

Programowania strategicznego Kwalifikowalności i trwałości 
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Należy pamiętać, że kompromisy stanowią tzw. częściowe podejście ogólne Rady i zostały 

przyjęte zgodnie z zasadą, że nic nie jest ustalone dopóki wszystko nie jest ustalone. 



Programowanie polityki spójności –  

struktura prac nad założeniami UP 
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NEGOCJACJE WRF Źródło grafiki: MRR 



Posiedzenia i Spotkania  

GR Nowa Perspektywa Finansowa 
LP. Termin  Miejsce 

spotkania 

Tematyka spotkania 

1. 17-20 kwietnia Hel, 

Jastrzębia 

Góra 

Wizyta studyjna dotycząca najlepszych praktyk dla 

projektów z obszaru różnorodności biologicznej wraz  

z warsztatami poświęconymi programowaniu.  

2. 9 lipca Warszawa Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – 

uwarunkowania prawne i praktyczne w Polsce i UE. 

3. 12 września Warszawa Warsztaty IEEP w zakresie budowania potencjału dla IZ 

na temat włączania problematyki zmian klimatu  

w świetle Polityki Spójności.  

4. 8-9 listopada Warszawa Warsztaty dotyczące finansowania różnorodności 

biologicznej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 
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Spotkanie – Hel (17-20 kwietnia) 

• Negocjacje – stan zaawansowania. 

• Warsztaty dotyczące finansowania różnorodności 
biologicznej w nowej perspektywie finansowej. 

Nowa Perspektywa 
Finansowa 

• Fokarium, Park Wydmowy oraz Cypel Helski. 

• Ochrona podkowca małego w Polsce. 

• Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000  
w Puszczy Sandomierskiej. 

Przykłady najlepszych 
praktyk 

• Ocena środowiskowa projektów w ramach RPO woj. 
Pomorskiego. 

• Komplementarne współistnienie projektów dotyczących 
ochrony przyrody. 

• Ochrona siedlisk morskich (+ EFMR). 
 

Ochrona różnorodności 
biologicznej 
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Szkolenie dot. strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko (9 lipca) 

• Prawo międzynarodowe oraz UE. 

• Kluczowe akty prawa krajowego. 
Uwarunkowania Prawne 

• Przedmiot i rola Oceny Strategicznej. 

• Odstąpienia od przeprowadzania SOOŚ. 

• Prognoza oddziaływania na środowisko. 

SOOŚ 

• Przygotowanie SIWZ 

• Organizacja procesu (konsultacje społeczne,raport) 

• Relacja z ewaluacją ex-ante 

Aspekty praktyczne 
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Warsztaty IEEP – zmiany klimatu (12 września) 

• Przybliżenie roli przyszłej polityki spójności w promowaniu 
gospodarki niskoemisyjnej. 

• Zapoznanie uczestników z propozycjami KE dot. nowych 
przepisów odnoszących się do zmian klimatu. 

Cele ogólne 

• Opcje inwestycyjne. 

• Potencjalne narzędzia oraz instrumenty realizacji polityki. 

• Przykłady najlepszych praktyk. 
Operacjonalizacja 

• Opracowanie strategii włączenia problematyki zmian klimatu  
do programów operacyjnych oraz procesu przygotowywania  
i wdrażania projektów. 

Zajęcia praktyczne 
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Warsztaty dot. różnorodności biologicznej  

(8-9 listopada) 

• Przedstawienie głównych dokumentów strategicznych. 

• PAF (Priority Action Framework). 

• Ekonomiczne aspekty projektów. 

Różnorodność 
biologiczna 

• V oś priorytetowa PO IiŚ. 

• Instrument LIFE. 

Finansowanie 
różnorodności 

biologicznej  
w ramach środków UE  

• Doświadczenia Węgier oraz Bułgarii we wdrażaniu 
projektów dotyczących różnorodności biologicznej.  

Przykłady najlepszych 
praktyk w państwach 
Grupy Wyszehradzkiej 
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Plany na przyszłość 

Wykonanie ekspertyzy: Analiza problematycznych obszarów wdrażania funduszy strukturalnych 
w kontekście przygotowania Nowej Perspektywy Finansowej.  

• III kwartał 2013 roku 

Wizyta studyjna dotycząca realizacji projektu wspierającego poprawę stanu ochrony 
środowiska na obszarach miejskich/zurbanizowanych 

• IV kwartał 2013 roku 

Bieżące śledzenie oraz prezentowanie członkom grupy roboczej wyników prac związanych  
z programowaniem polityki spójności po 2013 roku w obszarze - środowisko.  

Źródło zdjęcia: http://office.microsoft.com – galeria Clipart 
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Dziękuję za uwagę 

10 grudnia 2012 


