V Posiedzenie Zespołu Regionalnego
dla inicjatywy regionów górniczych
w woj. śląskim
Katowice, 19.06.2020
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HARMONOGRAM NEGOCJACJI

2018

2019

Projekty rozporządzeń Stanowiska Rady UE
(29 maja 2018)
(czerwiec 2019)
i Parlamentu (marzec
Stanowisko
2019)
Rządu RP
(lipiec 2018)
Wybory do PE (maj 2019)
Nowa KE (grudzień 2019)
Trilogi RE-PE-KE
(od października 2019)
Europejski Zielony Ład
(grudzień 2019)

2020
Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji (styczeń 2020)
Trilogi RE-PE-KE (cd.)
Nowe projekty rozporządzeń
UE uwzględniające restart
gospodarczy po COVID-19
(maj 2020)
Posiedzenie Rady UE
(19 czerwca 2020)
Zakończenie negocjacji –
prezydencja niemiecka (?)
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CELE POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021-2027
CP 1
Bardziej
inteligentna
Europa
•
•
•
•
•

CP 2
Bardziej
ekologiczna,
niskoemisyjna
Europa

Badania
i rozwój

•

Energetyka

•

OZE

Cyfryzacja

•

Zmiany
klimatu

MŚP
Umiejętności

•

Edukacja
•

•
•

Gospodarka
w obiegu
zamkniętym
Środowisko

CP 3
Lepiej
połączona
Europa
•

•

•

CP 4
Bardziej
prospołeczna
Europa

Sieci
transportowe

•

Sieci
szerokopasmowe

•

Rynek pracy

•

Edukacja

•

Włączenie
społeczne

•

Zdrowie

Zrównoważony
transport
miejski

Europejski
Filar Praw
Socjalnych

CP 5
Europa bliższa
obywatelom

•

Turystyka

•

Kultura

•

Rewitalizacja

•

Bezpieczeństwo

(do CP 5 można
włączyć
kategorie
interwencji z CP
1-4 - projekty
multisektorowe)

Cel
szczegółowy
FST
Umożliwienie
regionom
i obywatelom
łagodzenia
społecznych,
gospodarczych
i środowiskowych skutków
transformacji
w kierunku
gospodarki
neutralnej
dla klimatu

Budowanie potencjału administracyjnego
Współpraca między regionami i ponad granicami (osadzenie współpracy w głównym
nurcie)
3

MECHANIZM SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji
• 7,5 mld EUR („nowe” środki) –
nowa propozycja KE:
dodatkowe 35,61 mld EUR
• 2 mld dla Polski (-50%
w przypadku nieprzyjęcia celu
klimatycznego) – nowa
propozycja KE: ok. 8 mld EUR
• głównie wsparcie dotacyjne
• ograniczenie skutków
społecznych i gospodarczych
transformacji na najbardziej
dotkniętych terytoriach
objętych planami sprawiedliwej
transformacji
• duża część środków (32,8 mld
EUR) w ramach odnowy po
epidemii do zaangażowania w
krótkim czasie 2021-2024
(bez transferów EFRR i EFS+)

Plan Sprawiedliwej
Transformacji (ścieżka
Invest EU)
• 30,7 mld EUR (PL: 7,7 mld)
• propozycja zwiększenia w
ramach Next Generation EU
• preferencyjne środki zwrotne
dla P.Cz.
• generowanie dodatkowych
inwestycji prywatnych z
korzyścią dla najbardziej
dotkniętych regionów
• szerszy zakres niż FST: m.in.
infrastruktura energetyczna
i transportowa
(w tym gaz i sieci ciepłownicze,
dekarbonizacja (w tym OZE,
efektywność)
• szerszy zakres geograficzny:
inne terytoria niż objęte FST
pod warunkiem, że inwestycje
będą miały kluczowe znaczenie
dla tych terytoriów

Pożyczki Europejskiego
Banku Inwestycyjnego
• 104,6 mld EUR (PL: 27,3 mld)
• propozycja zwiększenia w
ramach Next Generation EU
• skierowane do sektora
publicznego
• zapewnienie efektu dźwigni
finansowej (np. dotacje na
spłatę odsetek lub instrumenty
mieszane: dotacja + pożyczka
EBI)
• szerszy zakres niż FST: m.in.
infrastruktura energetyczna
i transportowa
(w tym gaz, sieci ciepłownicze,
efektywność energetyczna)
• szerszy zakres geograficzny:
inne terytoria niż objęte FST
pod warunkiem, że inwestycje
będą miały kluczowe znaczenie
dla tych terytoriów
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FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

CEL: Łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych transformacji,
a nie wsparcie procesu samej transformacji energetycznej, w tym:

Dywersyfikacja
i modernizacja gospodarek
lokalnych

Mitygacja negatywnego wpływu
transformacji energetycznej
na zatrudnienie

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma być:
 częścią Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027 (nowa propozycja:
także częścią Europejskiego Instrumentu Odbudowy Gospodarczej)
 wdrażany w formule zarządzania dzielonego
 formalnie powiązany z polityką spójności, de facto odrębny instrument
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FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma wspierać w woj. śląskim:
1. Inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym w przedsiębiorstwa typu start-up,
prowadzące do dywersyfikacji i restrukturyzacji ekonomicznej
2. Inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym przez inkubatory
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe
3. Inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu
zaawansowanych technologii
4. Inwestycje dotyczące regeneracji, dekontaminacji i renaturalizacji terenów
oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie
5. Inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających
przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych,
efektywność energetyczną i energię z OZE
6. Inwestycje we wzmacnianie gospodarki opartej na obiegu zamkniętym, w tym
przez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne
gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz
recykling
7. Podnoszenie i zmianę kwalifikacji pracowników
8. Pomoc techniczna
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TERYTORIALNY PLAN SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

1.

2.

• Przygotowują PCz na podstawie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu
i Aneksu D bis do Sprawozdania Krajowego (country report)

• Załączane do Programów Operacyjnych i zatwierdzane przez KE w ramach
jednej decyzji; podlegają przeglądowi

3.

• Przygotowywane są dla regionów NUTS 3 (jednego lub kilku); w PL poziom
podregionów; ŚLĄSKIE podregiony: katowicki, gliwicki, bytomski,
sosnowiecki, tyski, rybnicki, bielski)

4.

• W maju 2020 r. KE przyznała PL dotację w wysokości 0,5 mln EUR na
przygotowanie regionalnych planów sprawiedliwej transformacji dla trzech
województw: śląskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego
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FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI
Kluczowe zasady finansowania:
Przeznaczenie dodatkowych
środków z EFRR i EFS+
w wysokości
od 1,5- do 3-krotności
środków z FST
z własnej koperty narodowej
w ramach PS
(środki EFRR i EFS+ tracą
swoje dotychczasowe
przeznaczenie)
Nie dotyczy środków z Europ.
Instrumentu Odbudowy Gos.
Ujęcie w UP alokacji FST oraz
wskazanie PO w ramach
których będzie realizowany

Zapewnienie
współfinansowania
krajowego
dla projektów realizowanych
z FST zgodnie z zasadami
polityki spójności

0,35% budżetu FST
przeznacza się na pomoc
techniczną
z inicjatywy KE

(m.in. kontynuacja działań
Platformy Regionów
(w woj. śląskim: wstępnie wg. Górniczych - Platforma
projektu rozporządzenia
Sprawiedliwej Transformacji;
ogólnego: 70%; zasada n+2) wsparcie doradcze
i techniczne dla regionów)
Dotyczy też środków z
Europejskiego Instrumentu
Dotyczy też środków z
Odbudowy Gospodarczej
Europejskiego Instrumentu
Odbudowy Gospodarczej
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FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Środki dostępne w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027
(w tym nowe w wys. 2,8 mld):
 11 270 459 000 EUR

Nowe środki dostępne w ramach Europejskiego Instrumentu Odbudowy
Gospodarczej: 32 803 000 000 EUR (nadzwyczajne):

 2021: EUR 7 954 600 000;
 2022: EUR 8 114 600 000;
 2023: EUR 8 276 600 000;
 2024: EUR 8 441 600 000;

9

DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
Małgorzata Staś
Dyrektor
Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
tel. 32 / 77 99 282, 175
fundusze@slaskie.pl
rpo.slaskie.pl
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