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Aktualne informacje nt. programowania 

perspektywy finansowej UE 2021-27

 W następstwie kryzysu związanego z COVID-19 i poważnych
skutków gospodarczych, 27 i 28 maja 2020 r. Komisja
opublikowała wnioski dotyczące znaczącego przeglądu
Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027;

 W dniach 17-21 lipca 2020 r. Rada Europejska przyjęła
konkluzje w sprawie działań na rzecz odbudowy („Next
Generation EU”), kolejnych wieloletnich ram finansowych na
lata 2021-2027 i zasobów własnych;

 Ogólny pułap zobowiązań w WRF na lata 2021-2027 został
ustalony na 1 074,3 mld EUR, natomiast na działania na
rzecz odbudowy przeznaczono kwotę 750 mld EUR.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pl.


Aktualne informacje nt. programowania 

perspektywy finansowej UE 2021-27

W całym okresie programowania 2021-2027 Polska może otrzymać
ok. 139 mld EUR w formie dotacji oraz 34,2 mld EUR w pożyczkach
(w cenach bieżących). Na tę kwotę składają się głównie:

 Polityka Spójności: ok. 66,4 mld EUR (zmiana stóp współfinansowania 
– 40%/60%/85%, 85% dla Funduszu Spójności);

 Polityka Spójności – ReactEU: ok. 4,5 mld EUR;

 Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności: ok. 23 mld 
EUR (Krajowy Plan Odbudowy - zawieranie umów o dofinansowanie 
do 2023r., realizacja projektów do 2026 r.);

 Instrument na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji: ok. 3,5 mld EUR;

 Wspólna Polityka Rolna: ok. 28,6 mld EUR.



Harmonogram dalszych prac

 Założenia do Umowy Partnerstwa (przyjęte przez KSE
25.02.2020r.)

 Umowa Partnerstwa:

- konsultacje projektu od grudnia 2020r.

- przedłożenie projektu Radzie Ministrów I – II kw. 2021r.

 Programy Operacyjne

- konsultacje projektów programów, w I połowie 2021r.

- zatwierdzenie przez Radę Ministrów w II połowie 2021r.

- negocjacje z KE w II połowie 2021r.

- przyjęcie programów do końca 2021r.

 Trwają prace nad kształtem Krajowego Planu Odbudowy



Plan Prac Grupy Roboczej ds. NPF 2021-27

 Spotkanie zaplanowane na 16 grudnia 2020 r.

 Klastry energii z uwzględnieniem potrzeb finansowania -

przedstawiciel KAPE;

 VI aKPOŚK - stan prac – KZGW;

 aPGW - stan prac - przedstawiciel KZGW;

 Omówienie założeń projektu zintegrowanego złożonego przez GDOŚ do 

Programu LIFE: Natura bez barier. Wsparcie instytucji i integracja 

wiedzy dla efektywnej ochrony przyrody i obszarów Natura 2000



Plan Prac Grupy Roboczej ds. NPF 2021-27

 Kwestie do poruszenia na najbliższych spotkaniach zgłaszane

przez członków Grupy:

 Omówienie stanu prac nad założeniami/projektami RPO;

 SOOŚ dla programów operacyjnych;

 Linia demarkacyjna pomiędzy programem krajowym, 

programami regionalnymi, KPO, FST i innymi instrumentami;

 Formy wsparcia (zarówno projektów środowiskowych jak

i energetycznych): dotacja, instrumenty zwrotne;

 Zielone zamówienia publiczne;

 Gospodarka o obiegu zamkniętym;
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 Kwestie do poruszenia na najbliższych spotkaniach
zgłaszane przez członków Grupy:

 Adaptacja do zmian klimatu w miastach;

 Stan wypełnienia warunkowości podstawowej w obszarze 
działań środowiskowych; 

 Omówienie zagadnień środowiskowych w  przepisach 
rozporządzeń proponowanych dla nowej perspektywy; 

 Realizacja zasady horyzontalnej dot. zrównoważonego rozwoju 
w nowej perspektywie - spełnienie jej w programach oraz w 
projektach; 

 Propozycje tzw. "zielonych" kryteriów wyboru projektów w 
nowej perspektywie; 

 Propozycje tzw. "zielonych" wskaźników monitorowania w 
projektach realizowanych w nowej perspektywie finansowej.



Plan Prac Grupy Roboczej ds. NPF 2021-27

 W miarę możliwości organizacja wizyt studyjnych

pierwotnie planowanych na 2020 r., które nie odbyły

się ze względu na ograniczenia związane z COVID-19

 Hiszpania – Murcja: zagadnienie związane z adaptacją do 
zmian klimatu i gospodarką wodną;

 Wizyta w pierwszej samowystarczalnej energetycznie  
gminie w Polsce.
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