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Projekty dokumentów opublikowane w I połowie 2018 roku przez Komisję 

Europejską.  

Pakiet zawierał m.in.: 

Rozporządzenia dotyczące kwestii finansowych i budżetowych; 

Rozporządzenia określające zasady polityki spójności (Rozporządzenie 

ustanawiające wspólne przepisy, Rozporządzenie dotyczące EFRR i FS)  

Rozporządzenia określające zasady wspólnej polityki rolnej; 

Akty prawne dotyczące instrumentów zarządzanych centralnie (LIFE, HORYZONT). 

 

Wieloletnie Ramy Finansowe 

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

PROGRAMOWANIE 
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Polityka spójności – 330 mld €,  

W tym: EFRR – 200 mld €; FS – 41 mld €,  

Zaproponowana alokacja dla Polski 64 mld € w cenach z 2018 roku 

 

 

 Określone wydatki na cele klimatyczne: 

 Budżet UE 25% (obecnie 20%) 

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

 Markery klimatyczne 

 

 Zasada n+2 zamiast n+3. 

 Instrumenty zwrotne/instrumenty finansowe.  

 Niższy poziom wspófinansowania (70% FS, 70% regiony słabiej rozwinięte, 55% w okresie przejściowym). 

 

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 
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Cel Polityki 2 - a greener, low-carbon and resilient Europe by promoting clean and fair energy transition, green and 

blue investment, the circular economy, climate adaptation and risk prevention and management 

Cel szczegółowy (iv) propozycja KE: 

Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski 

żywiołowe: 

a)Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu; 

b)Retencja, renaturyzacja; 

c)Budowa, przebudowa urządzeń wodnych służących zmniejszaniu skutków powodzi lub suszy; 

d)Systemy prognozowania i ostrzegania środowiskowego, monitoring. 

 

 

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA PE I RADY WS. EFRR I FS 
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 Negocjacje rozpoczęte przez prezydencję AT, następnie kontynuowane przez prezydencję RO. Obecnie 

prowadzone przez prezydencję FI. Od stycznia 2020 prezydencja HR; 

 W przypadku rozporządzenia CPR oraz EFRR/FS obecnie trwa proces tzw. trilogów; 

 Nic nie jest uzgodnione dopóki wszystko nie jest uzgodnione; 

 Negocjacje ze strony Polski prowadzą głównie przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, natomiast w przypadku WPR również Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 

ZASTRZEŻENIA NATURY OGÓLNEJ 
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 Prace koordynuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; 

 

 Trwają prace dotyczące przygotowania umowy partnerstwa; 

 

 Uruchomiono prace grup roboczych; 

 

 Kalendarz prac jest bardzo ambitny: 

 Krótkie terminy na przygotowanie dokumentów; 

 Równoległość procesów; 

 Przyjęcie projektów PO przez Radę Ministrów zaplanowano w połowie 2020 r.  

PRACE – POZIOM KRAJOWY 
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ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROGRAMOWANIA ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH 

Cele szczegółowe: 

 

 przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także wykorzystanie 

zrównoważonej energii; 

 

 wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak 

woda, gleba i powietrze; 

 

 przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz 

ochrona siedlisk i krajobrazu;  

 

 

CELE OGÓLNE WPR, M.IN.: zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań w dziedzinie 

klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem. 

40% całkowitej puli WPR (ok. 30 mld EUR) ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne 
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PROGRAM LIFE 2021 - 2027 

Propozycja KE w zakresie nowego rozporządzenia LIFE wprowadza istotne zmiany względem obecnej 

perspektywy: 

 

 Zwiększenie alokacji na Program – do 5,45 mld euro (obecnie ok 3,4 mld Euro); 

 

 Zmiana struktury i nazewnictwa podprogramów na: 

 

I dziedzina „Środowisko” 

a) podprogram „Przyroda i różnorodność biologiczna”; 

b) podprogram „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”. 

 

II dziedzina „Działania w dziedzinie klimatu” 

a) podprogram „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej”; 

b) podprogram „Przejście na czystą energię”. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


