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Wsparcie procesu programowania perspektywy budżetowej UE 2021

-2027, zapewnienie właściwego ujęcia kwestii klimatycznych

i środowiskowych w przyszłych programach operacyjnych.

 GR ds. Nowej Perspektywy Finansowej została reaktywowana w związku 

z rozpoczęciem prac na perspektywą budżetową UE 2021-2027;

 Celem grupy jest również wspieranie prac grupy roboczej ds. CP2; 

powołanej przez MFiPR.

 GR o podobnym charakterze aktywnie działała w trakcie programowania 

perspektywy finansowej 2014-2020. 

Cel powołania grupy roboczej ds. NPF



 maj 2018 r. – opublikowanie przez KE projektów rozporządzeń 

dotyczących WRF w tym dla polityki spójności 2021-2027;

Cel polityki 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna 

Europa (…)

i. promowanie efektywności energetycznej;

ii. promowanie OZE;

iii. rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych (…);

iv. wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, 

zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe;

v. wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej;

vi. wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

vii. sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w 

środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia;

viii. zrównoważona multimodalna mobilność miejska.

Cel powołania grupy roboczej ds. NPF



 Określone wydatki na cele klimatyczne:

- budżet UE 25 % (obecnie 20%), 

- EFRR 30%, FS 37%, WPR 40 % (było 19%, 28%, 25%).

 Markery klimatyczne;

 Warunkowość (już nie ex ante);

 Instrumenty zwrotne/instrumenty finansowe;

 Niższy poziom wspófinansowania (70% regiony słabiej rozwinięte, 55%

w okresie przejściowym);

 CP 2: 30% alokacji EFRR.

Cel powołania grupy roboczej ds. NPF



 Pakiet rozporządzeń znajduje się obecnie w fazie tzw. trilogów 

pomiędzy Radą UE, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim;

 Resortem odpowiedzialnym za opiniowanie i kształtowanie zapisów 

ww. aktów jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR);

 Równolegle z pracami nad treścią unijnych aktów prawnych MFiPR 

prowadzi prace nad krajowymi dokumentami programowymi tj. 

Założeniami do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (ZUP) oraz 

programami operacyjnymi, w tym programem krajowym (następcą 

POIiŚ 2014-2020);

 Harmonogram prac zaproponowany przez MFiPR zakłada, że program 

operacyjny zostanie przyjęty przez Radę Ministrów na przełomie 

2020/2021 r.

Cel powołania grupy roboczej ds. NPF



 Omówiono stan prac nad kolejną perspektywą UE oraz dokumenty 

programowe określające możliwości finansowania kwestii 

środowiskowych i klimatycznych z funduszy UE; 

 MŚ przedstawiło wstępną propozycję obszarów wymagających 

finansowania w okresie 2021-2027;

 Dyskusja – wymiana informacji nt. obszarów planowanych do wsparcia 

w ramach poszczególnych RPO. 

17 lipca 2019 r. – posiedzenie inauguracyjne



 Omówiono możliwości wsparcia gospodarki wodno-ściekowej w ramach 

przyszłej perspektywy finansowej;

 Dyskusja z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej

i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KZGW, 

NFOŚiGW, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie;

 W trakcie spotkania wypracowano stanowisko ws. konieczności 

kontynuowania wsparcia z funduszy UE dla aglomeracji o liczbie RLM 

mniejszej niż 10 tys.

21 sierpnia 2019 r. – II posiedzenie GR



 Omówiono możliwości wsparcia ochrony przyrody i zachowania 

bioróżnorodności ze środków polityki spójności; 

 Przedstawiono potrzeby określone w Priorytetowych Ramach Działań 

dla sieci N2000 a także możliwości finansowania ochrony przyrody

z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego 

Funduszu na Rzecz Obszarów Wiejskich oraz LIFE; 

 Przeanalizowano doświadczenia z realizacji projektów 

pozakonkursowych realizowanych w ramach POIiŚ przez GDOŚ i RDOŚ

oraz z wdrażania działań ukierunkowanych na ochronę przyrody w 

ramach RPO. 

16 października 2019 r. – III posiedzenie GR



 GOZ w polityce i strategiach UE oraz w wybranych krajach na świecie, 

dobre praktyki i zasady ich finansowania;

 Analiza praktycznych przykładów zamykania obiegów w procesach 

rozwoju miast;

 Prezentacja Unimetal Recycling – gospodarka w obiegu zamkniętym 

oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie z punktu widzenia 

recyklera;

 Prezentacja Grupa Maspex - omówienie rozwiązań w zakresie polityki 

środowiskowej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę w obiegu 

zamkniętym.

9-11 grudnia 2019 r. – wizyta studyjna dotycząca gospodarki

o obiegu zamkniętym w Małopolsce



 analiza zakresu wsparcia w obszarze dostosowania do zmiany klimatu 

(w tym gospodarki wodnej), jakości powietrza, efektywności 

energetycznej i OZE oraz kontynuacja dyskusji nt. ochrony przyrody;

 kwestie środowiskowe i klimatyczne w nowych programach 

operacyjnych – propozycje zapisów uszczegółowień programów, 

kryteriów wyboru projektów, wskaźników, list sprawdzających itp.;

 formy wsparcia w poszczególnych obszarach (dotacje, instrumenty 

finansowe, wsparcie zwrotne);

 demarkacja wsparcia pomiędzy poziomem krajowym a regionalnym;

Plan prac Grupy w 2020 r.



 dalsza wymiana doświadczeń nabytych podczas programowania

i wdrażania programów operacyjnych na poziomie krajowym oraz

w poszczególnych regionach;

 poznawanie najbardziej efektywnych rozwiązań środowiskowych i 

klimatycznych podczas wizyt studyjnych w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu – m.in. gospodarowanie wodami, zapobieganie skutkom 

deszczy nawalnych i susz;

 omawianie bieżących zagadnień, które będą się pojawiać w toku 

programowania nowej perspektywy finansowej lub będą wynikać z 

inicjatywy członków grupy.

Plan prac Grupy w 2020 r.



Dziękuję za uwagę


