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Struktura prezentacji: 
 

• Wprowadzenie, informacje podstawowe 

• Uwarunkowania ex ante 

• Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

• Harmonogram przygotowań do okresu programowania 
2014-2020; aktualny stan prac 

 



Polityka spójności 2014-2020– propozycje 
ustawodawcze 

• Rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFRM), a także inne 
zasady ogólne dot. EFRR, EFS i FS 

 

• 3 rozporządzenia szczegółowe dot. EFRR, EFS i FS 

 

• 2 rozporządzenia dotyczące celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
(EWT) oraz Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) 

 

      



Polityka spójności w latach 2014-2020:  
misja i cele  

Misja: 

• wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju różnych 
regionów i państw członkowskich UE 

• Wkład w osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu 

 

Cele: 

• Wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 

• Europejska Współpraca Terytorialna 

 



Proponowany budżet UE na lata 2014–2020 

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (czerwiec 2011) 

 

Polityka spójności 

33% (336 mld EUR) 

Instrument 
„Łącząc Europę” -  

4% (40 mld EUR) 

Inne polityki 

(rolnictwo, badania, 
zewnętrzne itd.) 

63% (649 mld EUR) 



Wzmocnienie planowania strategicznego  

• Wspólne Ramy Strategiczne obejmujące 5 funduszy: EFRR, EFS, FS, 
EFRROW, EFMR; określają kluczowe działania niezbędne do osiągnięcia 
priorytetów UE   

 

• Umowa parnerska (partnership agreement) – przygotowana przez Pczł.; 
określa wkład ogólny Pczł. w realizację celów tematycznych oraz 
zaangażowanie w konkretne działania prowadzące do osiągnięcia celów 
strategii Europa 2020  

 

• Cele tematyczne (thematic objectives) - zgodne ze Strategią Europa 2020; 
są przedkładane na priorytety specyficzne dla każdego funduszu  
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Cohesion 
Policy 

Cele tematyczne 

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 
3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 

 
 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
5. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie i zarządzanie ryzykiem 
6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 
7. Zrównoważony transport 

 
 

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 
11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności 

administracji publicznej 



Skoncentrowanie środków w celu maksymalnego 
zwiększenia ich wpływu – skoncentrowanie 

inwestycji w ramach EFRR 

 

W regionach mniej rozwiniętych (w tym w Polsce): 

 

• Przynajmniej 50% środków na cele tematyczne: 1, 3 i 4 (badania, 
innowacje, rozwój MSP, wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną); z czego min. 6% na gospodarkę niskoemisyjną 

 

• => inwestycje w sektorze środowiska (cel tematyczny 6) – 
konkurencja z innymi sektorami o pozostałe 50% środków 

 



EFRR (art. 4) – Koncentracja tematyczna w mniej 
rozwiniętych regionach  

TO 1: research 
and innovation 

 
AND  

 
TO 3: 
competitiveness 
of SMEs 
 

AND 
 
 
 

TO 4: low carbon 
economy 
 
 

50% 

6% 

Commission proposal 

TO 1: research and 
innovation 
 

AND  
 

TO 3: 
competitiveness of 
SMEs 
 

AND 
 

Any other TO 
 

TO 4: low carbon 
economy 
 
 

EP 

12% 

 
TO 1: research and 
innovation 

 
AND/OR 

 
TO 2: ICT 
 

AND/OR 
 

TO 3: 
competitiveness of 
SMEs 

TO 4: low carbon 
economy 
 
 10% 

Council 



EFRR (art. 4) – Koncentracja tematyczna w 
regionach przejściowych  

TO 1: research 
and innovation 

 
AND  

 
TO 3: 

competitiveness 
of SMEs 

 
 

AND 
 
 
 
 
 

TO 4: low carbon 
economy 
 
 
 

80% 

20% 

Commission proposal 
(same as more 
developed regions) 

TO 1: research 
and innovation 
 

AND  
TO 3: 

competitiveness 
of SMEs 

 
AND 

Any other TO 

TO 4: low carbon 
economy 
 
 

EP 

22% 

 
TO 1: research 
and innovation 

 
AND/OR 

 
TO 2: ICT 
 

AND/OR 
 

TO 3: 
competitiveness 

of SMEs 

TO 4: low carbon 
economy 
 
 
 

20% 

Council 
Status of transition regions is to 

be reviewed at a later stage 
depending on the outcome of the 

MFF negotiating box 

60% 



Uwarunkowania ex ante 2014+ 



 
Uwarunkowania ex ante 2014+ 

Projekt rozporządzenia ogólnego (11/09/2012): art. 17 i Aneks V; 
art. 14 (Umowa partnerska) i art. 87 (Program operacyjny) 

Aneks V: Uwarunkowania ex ante 

 

Ogólne uwarunkowania ex ante: 

 Prawodawstwo w zakresie ocen oddziaływania na środowisko 
(EIA) oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
(SEA) (6) 

Uwarunkowania tematyczne ex ante: 

Cel tematyczny 6:  

 Gospodarka wodna (6.1) 

 Gospodarka odpadami(6.2) 

+ Cel tematyczny 7: 

 SEA dla planu transportowego 



Ocena wypełnienia warunków ex ante 

Samoocena przez Pczł. 

Ocena KE 

Możliwość zawieszenia 

płatności przez KE 



Prawodawstwo w zakresie EIA i SEA 

Istnienie mechanizmu, który zapewnia skuteczne wdrożenie i stosowanie 
unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie  
EIA i SEA 

 

 
Kryteria, które należy spełnić  

Uregulowania dotyczące wdrażania, stosowania i kontroli dyrektyw 

EIA i SEA 

  

Strategię w zakresie szkoleń i rozpowszechniania informacji wśród 

pracowników zaangażowanych we wdrażanie dyrektyw EIA i SEA 

  

Środki mające na celu zapewnienie odpowiedniego potencjału 

administracyjnego 

  

  



Gospodarka wodna 

Istnienie: a) polityki w zakresie cen wody, przewidującej odpowiednie 
zachęty dla użytkowników, aby efektywnie korzystali z zasobów 
wodnych oraz b) odpowiedniego wkładu różnych użytkowników wody w 
zwrot kosztów za usługi wodne, zgodnie z art. 9 Dyrektywy 2000/60/EC 
(Ramowa Dyrektywa Wodna, RDW) 

 

 

 

 

Kryteria, które należy spełnić  

Państwo członkowskie zapewniło wkład różnych użytkowników 

wody w zwrot kosztów za usługi wodne w podziale na sektory, 

zgodnie z art. 9 RDW 

  

Przyjęcie planu gospodarowania wodami w dorzeczach, gdzie 

inwestycje dokonywane są zgodnie z art. 13 RDW 

  



Gospodarka odpadami 

Implementacja dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz 
uchylającej niektóre dyrektywy (Ramowa Dyrektywa Odpadowa, RDO), w 
szczególności opracowanie planów gospodarki odpadami, zgodnie z tą 
dyrektywą i hierarchią odpadów 

 

 

 

 

Kryteria, które należy spełnić  

Przekazano sprawozdanie dotyczące postępów w osiąganiu celów 

określonych w art. 11 RDO, powodów niedociągnięć oraz zamierzonych 

działań prowadzących do osiągnięcia celów 

  

Istnienie jednego lub więcej planów gospodarki odpadami zgodnego z 

art. 28 RDO 
  

Sporządzono plany zapobiegania powstawania odpadów (nie później 

niż do 12/12/2013), zgodnie z wymogami art. 29 RDO 
  

Podjęto niezbędne środki w celu osiągnięcia celu na rok 2020 w 

zakresie ponownego wykorzystania i recyclingu zgodnie z art. 11 RDO) 
  



Strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko – integralna część procesu 

programowania 



 Programy współfinansowane ze środków UE są objęte 
zakresem Dyrektywy 2001/42/EC (Dyrektywa SEA); 

 W praktyce większość programów operacyjnych będzie 
wymagała przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko; 

 Strategiczna ocena jest integralną częścią procesu 
programowania i musi być zakończona przed jego 
przyjęciem i dostarczeniem do KE; 

 Dobra praktyka: ocena powinna być rozpoczęta na 
wczesnym etapie programowania; prowadzona 
równolegle do przygotowywania programu; 

 

 



Ważne źródła informacji 

 Guidance document on ex ante evaluation explains SEA 
procedure (DG REGIO website) 

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

 

 EIA / SEA Homepage (Guidance on the implementation 
of the SEA Directive) 

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 

 

 GRDP Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_f
oreword.pdf 

 

 
 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_foreword.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_foreword.pdf


Harmonogram przygotowań do okresu 
programowania 2014-2020; aktualny stan 

prac 



   

HHarmonogram 

  

X 
2011 2013 

 

2014 

 

2013 

 

IX - XI 
2012 

 

III 
2012 

VI  
2011 

Propozycje  
dotyczące polityki 

spójności 
2014-2020 

Wejście 
w życie  

i wdrażanie 
programów 

Osiągnięcie zgody  
w kwestii Wieloletnich 

Ram Finansowych 
i przyjęcie nowego pakietu  

rozporządzeń/ 
potencjalnie do lata 2013 

'Position papers'  
przygotowane 

przez Komisję Europejską 
i skierowane do  

Pczł. 

Ogłoszenie przez 
Komisję  

Wspólnych 
Ram  

Strategicznych 
  

Zaproponowanie 
przez Komisję  
Wieloletnich 

Ram 
Finansowych 

  Przesłanie do 
KE umów 

partnerskich i 
programów 

operacyjnych/ 

II połowa 2013  

uwarunkowania ex ante 
+ SEA 



 

 

Dziękuję za uwagę! 


