Spotkanie Grupy roboczej ds. przygotowania
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko 2021-2027
1 kwietnia 2021 r.

Cel polityki 2
„Bardziej przyjazna dla środowiska,
niskoemisyjna i przechodząca ku gospodarce
zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki
promowaniu czystej i sprawiedliwej
transformacji energetycznej, zielonych i
niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu
zamkniętym, łagodzenia zmiany klimatu i
przystosowania się do niej, zapobiegania
ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz
zrównoważonej mobilności miejskiej”
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2.1 Promowanie efektywności energetycznej i redukcja emisji
gazów cieplarnianych
Typy
projektów:

Beneficjenci:

Poprawa
efektywności
energetycznej
budynków
użyteczności
publicznej (wraz z
instalacją OZE)

Administracja
rządowa, podległe
jej jednostki
organizacyjne, w
tym państwowe
jednostki
budżetowe oraz
podległe jej
organy, uczelnie,
szpitale i
przychodnie

Poprawa
efektywności
energetycznej
budynków
mieszkaniowych
(wraz z instalacją
OZE)

Wielorodzinne
budynki mieszkalne
stanowiące
własność Skarbu
Państwa oraz
budynki spółdzielni
mieszkaniowych

Poprawa
efektywności
energetycznej w
przedsiębiorstwach

(wraz z instalacją
OZE)

Duże i średnie
przedsiębiorstwa

Systemy
ciepłownicze i
chłodnicze
(sieci) wraz z
magazynami
ciepła - wsparcie na

Jednostki
wysokosprawnej
kogeneracji

wytwarzanie/dystrybucję
ciepła powyżej 5 MW mocy
zamówionej wraz z
magazynami ciepła

Przedsiębiorstwa,
JST
i podmioty
realizujące ich
zadania,
spółdzielnie
mieszkaniowe

Przedsiębiorstwa,
JST
i podmioty
realizujące ich
zadania,
spółdzielnie
mieszkaniowe

Promocja,
doradztwo,
podnoszenie
świadomości i
wiedzy w zakresie
efektywności
energetycznej i
wykorzystania
OZE

NFOŚiGW
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2.2 Promowanie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001,
w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
Typy
projektów:

Odnawialne źródła energii w
zakresie wytwarzania energii
elektrycznej wraz z
magazynami energii
działającymi na potrzeby
danego źródła OZE oraz
przyłączeniem do sieci

Odnawialne źródła energii w
zakresie wytwarzania ciepła
wraz z magazynami ciepła
działającymi na potrzeby
danego źródła OZE oraz
przyłączeniem do sieci

Sieci umożliwiające odbiór
energii z OZE

Beneficjenci:

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa
energetyczne (OSP,
OSD)
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2.3 Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów
magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-E)
Typy
projektów:
Inteligentne sieci
elektroenergetyczne

Magazyny energii
elektrycznej

Inteligentne sieci
gazowe na
wszystkich
rodzajach ciśnień

Przedsiębiorstwa
energetyczne

Przedsiębiorstwa
energetyczne

Przedsiębiorstwa
energetyczne

Rozwój systemów
dystrybucyjnych
w oparciu o
lokalne stacje
LNG

Działania
informacyjne,
promocyjne i
demonstracyjne
w zakresie
rozwoju systemu
energetycznego

Beneficjenci:
Przedsiębiorstwa
energetyczne

MKiŚ
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2.4 Promowanie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku
związanemu z klęskami żywiołowymi, a także odporności, z uwzględnieniem
podejść ekosystemowych (cz. 1)
Typy
projektów:

Beneficjenci:

Adaptacja terenów
zurbanizowanych do
zmian klimatu

Opracowanie
planów adaptacji do
zmian klimatu

JST i ich związki,
działające w ich
imieniu jednostki
organizacyjne;
Podmioty
świadczące usługi
publiczne w
ramach realizacji
obowiązków
własnych JST

JST i ich związki,
działające w ich
imieniu jednostki
organizacyjne;
Podmioty
świadczące usługi
publiczne w
ramach realizacji
obowiązków
własnych JST

Budowa, przebudowa
lub remont urządzeń
wodnych i
infrastruktury
towarzyszącej
służących
zmniejszeniu skutków
powodzi lub suszy

PGW Wody
Polskie

Mała retencja

Podmioty
podlegające/
nadzorowane przez
administrację
centralną (np. PGW
Wody Polskie, Lasy
Państwowe)

Systemy
prognozowania i
ostrzegania
środowiskowego

Jednostki
naukowe

Systemy
ratownictwa

PSP
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2.4 Promowanie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku
związanemu z klęskami żywiołowymi, a także odporności, z uwzględnieniem
podejść ekosystemowych (cz. 2)
Typy
projektów:

Renaturyzacja
przekształconych
cieków wodnych i
obszarów od wód
zależnych

Opracowanie i
aktualizacja
dokumentów
strategicznych/planisty
cznych w zakresie
gospodarowania
wodami oraz ochrony
zasobów wodnych

Beneficjenci:

PGW
Wody Polskie

PGW
Wody Polskie,
Urzędy Morskie

Wsparcie na budowę i
modernizację
infrastruktury
niezbędnej do ujęcia,
uzdatniania,
magazynowania i
dystrybucji wody do
spożycia
JST i ich związki,
działające w ich
imieniu jednostki
organizacyjne;
Podmioty świadczące
usługi publiczne w
ramach realizacji
obowiązków
własnych JST

Monitoring i badania
prowadzone w ramach
Państwowego
Monitoringu
Środowiska

GIOŚ, WIOŚ

Edukacja w zakresie
kwestii klimatycznych
oraz ochrony zasobów
wodnych

Trwają ustalenia co
do zakresu
beneficjentów
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2.5 Promowanie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
Typy
projektów:

Kompleksowe projekty z
zakresu gospodarki wodnościekowej w ramach KPOŚK

Beneficjenci:
JST i ich związki, działające w
ich imieniu jednostki
organizacyjne; Podmioty
świadczące usługi publiczne w
ramach realizacji obowiązków
własnych JST
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2.6 Promowanie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i
gospodarkę zasobooszczędną
Typy
projektów:

Beneficjenci:

Kompleksowe
projekty z zakresu
gospodarki
odpadami
komunalnymi
zgodnie z hierarchią
sposobów
postępowania z
odpadami;

Systemy
selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych

JST i ich związki,
działające w ich
imieniu jednostki
organizacyjne;
Podmioty
świadczące usługi
publiczne w
ramach realizacji
obowiązków
własnych JST

JST i ich związki,
działające w ich
imieniu jednostki
organizacyjne;
Podmioty
świadczące usługi
publiczne w
ramach realizacji
obowiązków
własnych JST

Rozwijanie
recyklingu odpadów

Przedsiębiorcy

Edukacja w zakresie
gospodarki o obiegu
zamkniętym

Trwają ustalenia
co do zakresu
beneficjentów

Rekultywacja, w tym
remediacja, terenów
zdegradowanych
działalnością
gospodarczą

Usuwanie
zanieczyszczeń po
zlikwidowanych
zakładach będących
własnością Skarbu
Państwa przez RDOŚ
i inne podmioty
administracji
publicznej (lub przez
nie zlecone).
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2.7 Wzmacnianie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej oraz
zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie
wszelkich form zanieczyszczenia
Typy
projektów:
Wdrażanie zapisów
dokumentów strategicznych
i planistycznych

Opracowanie dokumentów
planistycznych dla obszarów
chronionych

Odtwarzanie/udrażnianie
korytarzy ekologicznych

Beneficjenci:
Administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki
organizacyjne,
.

.

JST i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; Podmioty
świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST
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2.8 Promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w
ramach przejścia na gospodarkę zeroemisyjną
Typy
projektów:

Publiczny transport zbiorowy w miastach (transport miejski)

infrastruktura liniowa
(szynowa)

tabor szynowy

pozostała infrastruktura
(np. centra przesiadkowe,
zajezdnie, zaplecza
techniczne, ITS,
dostosowanie
infrastruktury miejskiej do
transportu publicznego,
rowerowego i pieszego)

dokumenty
strategiczne miast

Beneficjenci:

JST - miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, zarządcy infrastruktury i operatorzy
publicznego transportu zbiorowego
.

.
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Cel polityki 3
„Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu
mobilności”
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3.1 Rozwój inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej i intermodalnej sieci
TEN-T odpornej na zmianę klimatu
Drogi w TEN-T: drogi
ekspresowe, autostrady,
drogi krajowe,
obwodnice, ITS, BRD (
przebudowa
infrastruktury,
doposażenie służb,
edukacja)

GDDKiA, służby
nadzoru ruchu i
ratownictwa
technicznego

Kolej w TEN-T:
infrastruktura liniowa i
punktowa o charakterze
ponadregionalnym,
ERTMS, tabor kolejowy
do przewozów
ponadregionalnych,
doposażenie taboru,
dworce kolejowe,
projekty
multilokalizacyjne

Zarządcy
infrastruktury
kolejowej,
przewoźnicy
kolejowi

Transport intermodalny:
terminale z
infrastrukturą
dostępową (niezależnie
od TEN-T), tabor do
przewozów
intermodalnych,
systemy cyfrowe

Operatorzy
terminali
intermodalnych i
przedsiębiorcy
świadczący usługi
w zakresie
transportu
intermodalnego

Porty morskie w TEN-T:
dostęp od strony morza,
lądu (kolej, drogi), linie i
drogi wewnątrz portów,
infrastruktura portowa
(z wyłączeniem
komercyjnej),
bezpieczeństwo i
ochrona środowiska
morskiego

Transport wodny
śródlądowy:
infrastruktura liniowa i
punktowa, systemy
informacji rzecznej (RIS)

Transport lotniczy w
TEN-T: systemy ochrony
i bezpieczeństwa na
lotniskach, systemy
zarządzania ruchem
lotniczym wynikające z
SESAR, zmniejszenie
oddziaływania portów
lotniczych na
środowisko

Zarządy portów,
miasta portowe,
urzędy morskie,
służby ratownictwa
morskiego,
zarządcy kolejowej
lub drogowej
infrastruktury

Organy
administracji
właściwe w
sprawach
gospodarowania
wodami oraz
żeglugi na
śródlądowych
drogach wodnych

Zarządzający
portami lotniczymi
w TEN-T, krajowy
organ zarządzania
przestrzenią
powietrzną
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3.2 Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i
mobilności transgranicznej

Drogi poza TEN-T: drogi
krajowe, w tym ekspresowe i
obwodnice, ITS

GDDKiA

Kolej poza TEN-T: infrastruktura
liniowa i punktowa o charakterze
ponadregionalnym, tabor kolejowy
do przewozów ponadregionalnych,
doposażenie taboru, kolej miejska,
dworce kolejowe, projekty
multilokalizacyjne, bezpieczeństwo
na kolei, cyfryzacja i integracja
usług kolejowych

Zarządcy infrastruktury kolejowej,
przewoźnicy kolejowi, jednostki
samorządu terytorialnego (kolej
miejska)

Transport wodny śródlądowy:
analogicznie jak w przypadku
dróg wodnych w TEN-T infrastruktura liniowa i
punktowa, systemy informacji
rzecznej (RIS)

Organy administracji właściwe w
sprawach gospodarowania wodami
oraz żeglugi na śródlądowych drogach
wodnych
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Cel polityki 4
„Bardziej inkluzywna Europa o silniejszym
wymiarze społecznym wdrażająca Europejski
filar praw socjalnych”
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4.5 Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie
odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki
zdrowotnej, oraz promowanie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do
opieki rodzinnej i środowiskowej
Wsparcie szpitali
ponadregionalnych w
obszarach kluczowych z
punktu widzenia trendów
epidemiologicznych i
demograficznych

Inwestycje poprawiające
odporność (resilience) systemu
ochrony zdrowia

Wsparcie dla infrastruktury
ratownictwa medycznego

(zgodność ze strategią Zdrowa
Przyszłość – Policy Paper oraz z
mapami potrzeb zdrowotnych)

Szpitale ponadregionalne,
instytuty badawcze

Szpitale ponadregionalne

Jednostki ratownictwa
medycznego
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4.6 Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju
gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Wsparcie zabytków o
światowym i krajowym
znaczeniu wraz z konserwacją
zabytków ruchomych, adaptacja
obiektów do nowych funkcji
kulturalnych i społecznych

Rozwój instytucji kultury, w tym
szkół i uczelni artystycznego,
adaptacja do nowych funkcji
kulturalnych i społecznych

Instytucje kultury, podmioty
z listy UNESCO

Instytucje kultury, jednostki
samorządu terytorialnego
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Alokacja FEnIKS

Determinanty podziału
alokacji
EFRR

12 820 000 000 euro
Alokacja wynikająca
z projektu UP

25 085 600 000 euro

Koncentracja
tematyczna EFRR
na CP2

30%

Cel klimatyczny
FS

37%

Cel klimatyczny
EFRR

30%

FS

12 265 600 000 euro
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Dalsze etapy prac nad programem
Uruchomienie umowy na
wykonanie analizy w zakresie
możliwości i zasadności
zastosowania
instrumentów
finansowych w
Programie

Zakończenie
procedury
strategicznej
oceny
oddziaływania na
ś r o d o w i s k o dla
projektu Programu

Doprecyzowanie
z a p i s ó w projektu
Programu

Konsultacje
s p o ł e c z n e projektu
Programu oraz prognozy
oddziaływania na środowisko

K o n s u l t a c j e projektu
Programu z grupą roboczą

Prezentacja projektu
Programu na Podkomitecie
(KUP) ds. rozwoju
partnerstwa

Przygotowanie i przedłożenie
projektu Programu do
rozpatrzenia przez: Komitet
koordynacyjny ds. Polityki
Rozwoju, RDS, KWRiST, KSE,
Komitet Stały RM i Radę
Ministrów, przekazanie
projektu Programu d o
akceptacji KE

19

Prosimy o zgłaszanie uwag na adres:
FEnIKS@mfipr.gov.pl

Dziękujemy za uwagę
Departament Programów
Infrastrukturalnych

Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Tel. + 48 22 273 77 01
Fax + 48 22 273 89 09

www.pois.gov.pl
21

