
 

 
Omówienie wyników spotkania plenarnego  

ENEA-MA  

Europejskiej Sieci Organów Środowiskowych i Instytucji Zarządzających  

organizowane przez  

Italian “Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità di 

Gestione”  

Rzym, 18-19 Październik 2012 

 

 

 

 

 



Spotkanie miało na celu podsumowanie aktualnego stanu przygotowań do kolejnej 

perspektywy finansowej 2014-2020 ze szczególnym zwróceniem uwagi na integracje 

aspektów ochrony środowiska w przyszłej Polityce Spójności.  

 

Dodatkowo w ramach spotkania zostały zaprezentowane doświadczenia funkcjonujących 

i nowo powstałych sieci zarządzania środowiskiem, a w tym prezentacja osiągnięć 

polskiej krajowej sieci organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo :Środowisko dla Rozwoju”. 

Zachęcamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Bankwatch na temat 

środków wydatkowanych w Polityce Spójności w latach 2007-2013. 

Film dostępny pod linkiem http://www.wellspent.eu/. 
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Alokacja środków ma środowisko, zrównoważoną energię i transport 



 

 

Alokacja środków na środowisko 2007-2013 



 

 

Przygotowania do Polityki Spójności 2014-2020 

 

"Smart and sustainable are two sides of  the same coin"  

Inteligentny i zrównoważony - to są dwie strony tej samej monety –  

pogląd KE do realizacji projektów środowiskowych w przyszłej perspektywie 

finansowej. 

Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za środowisko i innowacje 

 

"Nothing is agreed until everything is agreed"  

Nic nie jest zaakceptowane do póki wszystko nie jest zaakceptowane  

Dotyczy trwającego Trilogu pomiędzy Parlamentem, Radą a Komisją co do 

propozycji regulacji.  

Komisja zachęcała do udostępniania Position Paper przedstawicieli krajów 

członkowskich jak najszerszemu gronu zainteresowanych. 

 

 



Wsparcie innowacji w 

ramach Polityki Spójności 

 

 

4% w latach 89’-93’ 

7 % w latach 94’-99’ 

11 % w latach 00’-06’ 

25 % w latach 07’-13’ 

Innowacje dla zrównoważonego rozwoju z 

uwzględnieniem środowiska, energii, i zmian 

klimatu w Innowacyjnych 

Strategiach/Programach 



Efektywność wykorzystania wody, recyklingu 

wody 

Opracowanie i wdrożenie systemów 

monitoringu w: 
 Różnorodność biologiczna (bio-wskaźniki ...) 

 jakość powietrza ... 

 usług ekosystemowych, płatności dla usług 

ekosystemowych, ... 

 Systemy informacji przestrzennej o środowisku 

(GIS - dyrektywa INSPIRE) 

Efektywne wykorzystanie zasobów 

Eko-innowacje w przedsiębiorstwach / MSP  

 

Innowacje w inwestycjach dla: 

 



 

 

Przygotowania krajów członkowskich do Przyszłej Perspektywy Finansowej  

 

W trakcie panelu dyskutowano na temat: 

 

Struktury programów operacyjnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020 

Priorytetów i działań w programach 

Uwzględnianie tematyki zmian klimatu w Programach Operacyjnych 

Metody współpracy przy podpisywaniu Umów Partnerskich 

Uwzględnienie innowacyjności w Przyszłej Perspektywie 

 

 

 

 



 

 

Doświadczenia w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko w przyszłej perspektywie finansowej 

 
 

 

Informacje i wskazówki dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla programów operacyjnych są dostępne w wytycznych 

opracowanych przez KE  

Wytyczne „Guidance document on ex-ante evaluation (the programming period 

2014-2020)”. Wytyczne dotyczące stricte sooś na końcowym etapie prac. 

 

Wytyczne są dostępne na stronach Komisji Europejskiej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex

_ante_en.pdf 
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Doświadczenia w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 

przyszłej perspektywie finansowej 

 

Warsztaty dla GR NPF strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

programów operacyjnych 2014-2020  

 

Ustalenie wewnętrznie harmonogram dla całej procedury przy uwzględnieniu 

harmonogramu powstawania programu, ewaluacji ex-ante dla programu.  

Procesy przygotowania tych dokumentów powinny odbywać się równolegle.  

Opracowanie wspólnego harmonogramu prowadzenia konsultacji dla wszystkich tych 

dokumentów.   

Współpraca przy opracowywaniu SIWZ z komórką w Instytucjach zlecającą badania 

ewaluacyjne.  

W projekcie umowy w załączniku warto wskazać listę dokumentów jakie powinien 

wziąć pod uwagę wykonawca opracowując raport. 

 Powołanie grupy roboczej do przygotowania sooś i zaproszenie do niej przedstawicieli 

organizacji pozarządowych  

 

 

 
 



 

 

 

. 

Wykonawca, przygotowujący raport z prognozy powinien: 

 

 przekazać prawa autorskie na Instytucję, by umożliwić korzystanie z tekstu, 

publikacje, cytowanie i modyfikację  

brać aktywny udział w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych  

 zapewnić linię telefoniczną, czynną przez okres konsultacji dokumentu i udział 

eksperta, który odpowiadałby na pytania do dokumentu składane przez 

uczestników postępowania;  

 umieścić ogłoszenia w prasie lokalnej  o rozpoczęciu konsultacji dokumentu 

prognozy  

 przygotować materiały informacyjne/ ulotki na temat dokumentu,  

 

Od jakości tego dokumentu będzie zależało tempo negocjacji programu z KE, 

zły raport nie będzie możliwy do poprawienia bez konieczności ponownego 

wszczęcia całej procedury.  



 

 

Doświadczenia z już istniejących i nowo powstałych Sieci 

 

Doświadczenia prezentowane były przez : 

Włoską Sieć RETE 

Hiszpańską Sieci 

Polska Sieć 

Sieć JASPERS 

Poruszane kwestie : 

Struktura i cele funkcjonowania sieci 

Korzyściach z funkcjonowania krajowych sieci 

Przykłady  jak sieci są pomocne w rozwiązywaniu konkretnego problemu środowiskowego w 

ramach Polityki Spójności 

Wskazówki dla pozostałych krajów UE o utworzeniu podobnych sieci krajowych 

 

Grecji złożyła deklaracje o tworzeniu sieci    



 

 

Uwzględnianie zmian klimatu w następnym okresie programowania 2014-2020 

Proponowany Budżet 2014-2020 

włączanie celów polityki 

dotyczącej zmian klimatu w 

główny nurt PS 

śledzenie wydatków na zmiany 

klimatu 

Strategia EUROPA 2020 

(inteligentny, zrównoważony, 

intensywny rozwój) 

Zmniejszenie emisji o 20% 

Zwiększenie efektywność 

energetycznej o 20% 

Energia odnawialna 20%   

Proponowany pakiet rozwiązań  

4 cel tematyczny „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

5 cel tematyczna „Promowanie dostosowywania do zmian klimatycznych, zapobieganie i zarządzanie 

ryzykiem 

Przepisy szczególne dla funduszy, np. EFRR i FS dla priorytetów inwestycyjnych, wspólne ramy 

strategiczne (CSF) dla kluczowych działań  



 

 

Wyniki prac GR Bioróżnorodności w przyszłej Perspektywie Finansowej 2014-2020 

Grupa zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi  możliwości finansowania zadań związanych 

z różnorodnością biologiczną i siecią Natura 2000 w ramach funduszy z Polityki Spójności 

i innych środków unijnych dostępnych w CSF (Wspólnych Ramach Strategicznych), 

sposobów w jaki potencjalne środki na bioróżnorodność są ujęte w propozycjach KE, 

wagi bioróżnorodności  i sieci Natura 2000 w kontekście strategii rozwoju regionalnego 

oraz możliwości jak najlepszego włączenia zagadnień związanych z bioróżnorodnością do 

kontraktów z państwami członkowskimi, wraz rekomendacjami co do sposobu włączenia 

bioróżnorodności do Programów Operacyjnych (pamiętając o PAF).  

 

 



 

 

Wyniki prac GR Bioróżnorodności w przyszłej Perspektywie Finansowej 2014-2020 

 

Na ostatnim spotkaniu dyskutowano zmiany i poprawki w przygotowanych dokumentach : 

„Finansowanie celów różnorodności biologicznej na okres programowania 2014-2020” 

mającym być konkretnym przewodnikiem dla państw członkowskich odnośnie do 

możliwości wykorzystania poszczególnych funduszy do realizacji zadań związanych z 

zachowaniem różnorodności biologicznej  

oraz  

 „Bioróżnorodność i Natura 2000 znaczenie w kontekście strategii rozwoju regionalnego 

i integracji bioróżnorodności w umowach partnerskich i programach operacyjnych oraz 

zakres i kształt zadań prowadzonych w przyszłości.  

 



 

 

Kolejne posiedzenie plenarne sieci ENEA-MA odbędzie się w marcu 2013 r.  

. 

Tematy do omówienia: 

 

Zaproszenie do udziału DG AGRI, celem uzyskania informacji na temat 

możliwości finansowania projektów ze środków rolniczych 

 

Propozycje utworzenia nowych grup roboczych na poziomie KE  

GR Efektywnego korzystania z zasobów z uwzględnieniem tematyki 

innowacyjności.  

Kraje maja zbadać możliwości utworzenia takiej grupy i określić mandat działania 

takich GR 

 

Wszystkie materiały i prezentacje  ze spotkania dostępne są na stronie  

Włoskiej Stronie sieci RETE 

 

http://reteambientale.minambiente.it/ 

http://reteambientale.minambiente.it/


Dziękuję za uwagę 
 


