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Podsumowanie 2013

15 stycznia 2013 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do Umowy

Partnerstwa i rozpoczęły się intensywne prace nad przygotowaniem

nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

W roku 2013 prace w grupie były poświęcone przygotowaniu

do programowania , w zakresie:

- włączenia do nowych programów operacyjnych priorytetów oraz

kryteriów środowiskowych;

- włączeniu działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu;

- zazielenieniu polityki miejskiej.



Podsumowanie 2013

4 kwietnia posiedzenie grupy poświęcone programowaniu

w posiedzeniu wzięła również udział Pani Minister Aneta Wilmańska

- krajowe priorytety w polityce ochrony środowiska;

- kryteria środowiskowe oceny projektów;

- uwarunkowania prawne i proceduralne dla strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko;

- linia demarkacyjna pomiędzy krajowymi a regionalnymi

programami operacyjnymi.



Podsumowanie 2013

Dzięki współpracy z Ambasadą Francuską oraz francuskim

Ministerstwem Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energetyki

zostały zorganizowane dwie sesje warsztatów poświęconych:

 Adaptacji do zmian klimatu

 Zazielenieniu polityki miejskiej

Wizyta studyjna we Francji – przykłady realizacji „ zielonych

projektów” w miastach (Paryż, Lille, Lyon, St. Etienne, St.

Chamond)



Adaptacja do zmian klimatu

• Krajowa polityka oraz SPA 2020

• Eksperci francuscy: 

- dokumenty programowe;

- system instytucjonalny oraz prawny;

- narzędzia informatyczne;

- praktyczne przykłady realizacji projektów.

Wyniki prac grupy:

- Opracowanie praktycznych wskazówek dla uwzględniania działań 

adaptacyjnych w nowych programach operacyjnych;



Zazielenienie polityki miejskiej

- Prezentacja działań MRR z obszaru polityki miejskiej – (planowanie 

przestrzenne oraz polityki UE);

Eksperci francuscy (Ministerstwo Równości/Spójności Terytorialnej  i Mieszkalnictwa ),

- uwarunkowania prawne i instytucjonalne;

- projekty eko-miast i eko-dzielnic;

- praktyczne przykłady:

• Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’Union  - Lille Métropole;

• projekt rekultywacji terenów poprzemysłowych Novacieries w Saint-

Chamond.

Wyniki warsztatów: opracowanie zielonych założeń do ZIT



Wizyta studyjna we Francji

• Lille

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i górniczych – zielona 

dzielnica przyjazna mieszkańcom;

• Lyon

Planowanie przestrzenne i projektowanie ekologiczne przestrzeni 

miejskiej – projekt La Confluance;

• St. Etienne ,St. Chamond

Projekt Novacieres – rekultywacja terenów poprzemysłowych (przemysł 

zbrojeniowy) i włączenie w przestrzeń miejską terenów zamkniętych 

(rekultywacja przyrodnicza).







Plany na 2014

• Negocjacje z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa oraz 

programów operacyjnych;

• Przygotowanie Szczegółowych opisów osi priorytetowych;

• Przygotowanie kryteriów oceny projektów.

Prace grupy:

Wsparcie procesu negocjacyjnego oraz pogłębianie wiedzy nt. 

zagadnień związanych z  m.in. adaptacją do zmian klimatu.

Wstępnie planowane warsztaty:

- Adaptacja do zmian klimatu – eksperci z Polski, Francji oraz KE DG

Zmiany Klimatu;

- Ramowa dyrektywa wodna – praktyczne aspekty przygotowania 

projektów (we współpracy z ekspertami francuskimi).
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