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Podsumowanie 2014

 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła wynegocjowaną z Polską Umowę

Partnerstwa;

 Zakończenie negocjacji UP rozpoczęło negocjacje krajowych i regionalnych

programów operacyjnych oraz PO Rozwój Obszarów Wiejskich , PO Rybactwo i

Morze;

 Wszystkie programy operacyjne muszą być zgodne z przyjętą Umową Partnerstwa.



Termin Miejsce 

spotkania

Tematyka spotkania

13-14 marca Warszawa Włączanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu

w realizację projektów ze środków UE na lata 2014-2020.

Spotkania GR 2014



Podsumowanie 2014

Tematyka spotkania

 Strategiczny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla obszarów i sektorów 

wrażliwych (SPA 2020); 

 Nowa perspektywa finansowa w kontekście włączania adaptacji do zmian 

klimatu; 

 Planowane działania związane z efektywnością energetyczną oraz 

odnawialnymi źródłami energii w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na 

lata 2014-2020; 

 Działania związane z klimatem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (PROW 

i płatności rolno-środowiskowo - klimatyczne). 



Podsumowanie 2014

Tematyka spotkania

 Wytyczne dla kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji na

zmianę klimatu;

 Sposoby i polityka adaptacji do zmian klimatu we Francji;

 Adaptacja do zmian klimatu w miastach i obszarach zurbanizowanych:

uwzględnianie adaptacji do zmian klimatu w projektach realizowanych we

Francji dotyczących ekologicznych dzielnic ("éco quartiers");

 Adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu w gospodarce

wodnej i w transporcie.



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

I kwartał 2015 r. - Wspólne warsztaty polsko - francuskie  dotyczące wdrażania 

Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) w ramach realizacji projektów ze środków UE na 

lata 2014-2020.

Cel: przybliżenie słuchaczom zmian w zasadach realizacji projektów w Polsce oraz 

przekazanie doświadczeń franuskich zarówno związanych z wdrażaniem RDW na 

poziomie startegicznym jak i praktycznym poziomie projektów infrastrukturalnych.

Plany na 2015 r.
Prace Grupy



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

Plany na 2015 r.

Warsztaty z Francją – wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej

Rozwiązanie grupy – wyczerpanie formuły
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