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Cele projektu MPA 

Określenie  podatności największych miast 

na zmiany klimatu 
(miasta >100 tys. mieszkańców oraz Sopot i kilka 

miast z Konurbacji Górnośląskiej)

identyfikacja zagrożeń, analiza ryzyk

Zaplanowanie działań adaptacyjnych na 

poziomie lokalnym 

Podniesienie świadomości nt. potrzeb 

adaptacji do zmian klimatu na poziomie 

lokalnym

- jednolita 
metodyka

- model 
partycypacyjny

- wysoka jakość



Projekt MPA – model partycypacyjny 



Rezultaty projektu MPA

Działania informacyjno-edukacyjne

mają na celu budowanie współpracy, edukację i informację o 
zagrożeniach, planowanych i podjętych działaniach adaptacyjnych, 
o funkcjonujących systemach monitorowania i ostrzegania oraz 
propagowanie dobrych praktyk

Działania organizacyjne

wymuszające zmiany w planowaniu przestrzennym, organizacji 
przestrzeni publicznej, zmiany prawa miejscowego, stworzenie 
wytycznych postępowania w sytuacjach zagrożenia

Działania techniczne

o charakterze twardym/inwestycyjnym pozwalające w szybkim czasie 
uzyskać efekty adaptacji miasta do zmian klimatu



Gdańsk: VII 2016 r., Marek Sałatowski Łódź: V 2018 r.

Brzeziny: IV2015 r.

Powodzie błyskawiczne, podtopienia, zalania – te problemy 

zidentyfikowano w 44 miastach 



Miejska wyspa ciepła, susza. 



MPA – zielona i błękitna infrastruktura, retencja, zatrzymanie i 

zagospodarowanie wód opadowych 



MPA – zielona i błękitna infrastruktura, retencja, zatrzymanie i 

zagospodarowanie wód opadowych 



Harmonogram prac nad NPF 2021-2027 – dla Polski

Wnioski legislacyjne dotyczą Rady i Parlamentu, obecnie praca w trilogach, Prezydencja w Radzie –
Chorwacja  (do połowy 2020 r., potem Niemcy). 

• Nieformalny dialog z KE

• 27 lutego 2019 r .: opublikowanie Sprawozdania Krajowego zawierającego stanowisko Komisji; pod 
koniec lutego 2020 nowe stanowisko KE. 

• marzec 2019 r.: rozpoczęcie nieformalnego dialogu;  

• Zwrócenie się do państw członkowskich o jak najszybsze ustalenie planu działań, ze wskazaniem 
terminu przygotowania projektu UP oraz terminu przedłożenia OP;

• Zakończenie procesu nieformalnego dialogu  - II kwartał 2019;

• Przyjęcie UP oraz programów operacyjnych zaraz po zakończeniu procesu legislacyjnego, koniec 2020r.  



ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY WSPARCIA ŚRODOWISKA I KLIMATU W RAMACH CP 2–BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA 
ŚRODOWISKAI NISKOEMISYJNA EUROPA (…) 

• Diagnoza

• ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY WSPARCIA ŚRODOWISKA I KLIMATU W RAMACH CP 2–

BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKAI NISKOEMISYJNA EUROPA (…) 

• Dokumenty strategiczne: SOR, Polityka Ekologiczna Państwa 2030, Strategiczny plan adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (SPA), MPA, dokumenty strategiczne w 

obszarze gospodarki wodnej (PGW, PZRP), KPOŚK, KPGO, WPGP, PAF;

• Projekty rozporządzeń UE;

• Doświadczenia wynikające z realizacji wcześniejszych programów operacyjnych;

• Zapotrzebowanie zgłaszane przez instytucje i potencjalnych beneficjentów;

• Tzw. markery klimatyczne



Sprawozdanie krajowe –Polska 2019

Wytyczne inwestycyjne dla Polski w zakresie finansowania Polityki Spójności na lata 2021-2028 –CP2

• Termomodernizacja budynków publicznych i prywatnych, zastąpienie kotłów na paliwa stałe 

źródłami energii charakteryzującymi się niską emisyjnością CO2

• Oczyszczanie ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM

• Ochrona przed klęskami żywiołowymi przy pomocy rozwiązań opartych na ekosystemach

• Wdrożenie MPA, w tym przede wszystkim zrównoważone systemy gospodarowania wodami 

opadowymi oraz działania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. 

• Wspieranie recyklingu odpadów komunalnych i efektywnego gospodarowania zasobami w małych 

i średnich przedsiębiorstwach, edukacja



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 

a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz

We wniosku Komisji dotyczącym wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 ustalono bardziej ambitny cel
uwzględniania kwestii klimatu we wszystkich programach UE – docelowy poziom unijnych wydatków
przyczyniających się do wypełniania celów klimatycznych ma wynieść 25 %. Wkład tego programu w osiągnięcie
tego celu ogólnego będzie śledzony za pomocą unijnego systemu wskaźników klimatycznych na odpowiednim
poziomie dezagregacji.

Aby zoptymalizować wykorzystanie funduszy wspierających inwestycje w ochronę środowiska, należy zapewnić
synergie z Programem działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), w szczególności za pomocą strategicznych
projektów zintegrowanych realizowanych w ramach tego programu oraz strategicznych projektów przyrodniczych.



Cele polityki

EFRR, EFS+, Fundusz Spójności i EFMR wspierają następujące cele 
polityki:

• bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji 
gospodarczej;

• bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i 
sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki 
o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku 
i zarządzania ryzykiem;

• lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych 
połączeń teleinformatycznych;

• Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw 
socjalnych;

• Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju 
obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Funduszu Spójności – zidentyfikowane obszary wsparcia w ramach CP2 

„Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej
transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania
się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem” („CP 2”) – poprzez:

(i) promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej; 

(ii) promowanie odnawialnych źródeł energii; 

(iii) rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania na szczeblu lokalnym; 

(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; 



Cele szczegółowe wsparcia, załącznik nr 1 do Rozporządzenia ogólnego/ramowego

• Cel szczegółowy I: Promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej

• Cel szczegółowy IV: wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i 
odporności na klęski żywiołowe:

– Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu

– Gospodarka wodna, w tym opracowanie bądź aktualizacja dokumentów strategicznych, zaopatrzenie w 
wodę pitną (markery klimatyczne i środowiskowe związane z współczynnikami nadanymi odpowiednim 
kodom interwencji – cele klimatyczne i środowiskowe, „water supply” - 0% klimat, „Water management 
and water resource conservation” („including river basin management, specific climate change
adaptation measures, reuse, leakage reduction” – 40% klimat). 

• → Nowelizacja Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (COM(2017) 753 final – Wniosek KE) – „circular economy”, WFD, „an assessment made by the Member State of 
the possible risks stemming from the domestic distribution systems (e.g. Legionella or lead) ("domestic distribution risk 
assessment"). Those assessments should be regularly reviewed, inter alia, in response to threats from climate related 
extreme weather events, known changes of human activity in the abstraction area or in response to source-related 
incidents”. 

– Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego, ratownictwa, monitoringu oraz 
kontroli

– Edukacja

• Cel szczegółowy V: wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej

• Cel szczegółowy VI: wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

• Cel szczegółowy VII: sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim 
oraz zmniejszenie zanieczyszczenia.



Allocations by Member State



New regional eligibility map 2021-2027



Niższe wskaźniki dofinansowania

Poziom Odnosi się do 

70% Regiony słabiej 

rozwinięte 

Regiony najbardziej 

oddalone 

Fundusz Spójności 

Interreg

55% Regiony przejściowe

40% Regiony lepiej rozwinięte

Kwalifikowalność VAT - zmiana

Brak szczegółowych zasad dla projektów generujących dochód



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Funduszu Spójności

Cel polityki 2 (CP 2): „Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu
zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”.

• W odniesieniu do operacji wspieranych z EFRR oczekuje się, że 30 % całkowitej puli środków EFRR
będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych.

• W odniesieniu do operacji wspieranych z Funduszu Spójności oczekuje się, że 37 % całkowitej puli
środków tego funduszu będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych.

Dla państw o: minimalny % „CP 1” minimalny % „CP 2” 

DNB poniżej 75 % 35 % 30 % 

DNB 75–100 % 45 % 30 % 

DNB powyżej 100 % 60 % nie dotyczy CP 1 i CP 2 min. 85 % 



• W kontekście adaptacji do zmian klimatu MŚ wskazuje, że po roku 2020 
powinno być finansowane zarówno wdrożenia planów adaptacji do 
zmian klimatu dla miast objętych projektem MPA, jak również 
przygotowania i wdrożenia planów adaptacji do zmian klimatu dla 
mniejszych miast, gdzie występuje znacząca koncentracja problemów i 
zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz istnieje konieczność 
podjęcia działań adaptacyjnych, np. powyżej przyjętego pewnego 
wskaźnika gęstości zaludnienia.

• Planuje się, że finansowanie realizacji zrównoważonych, adaptacyjnych 
do zmian klimatu systemów gospodarowania wodami opadowymi w 
miastach dla miast będących partnerami MPA oraz dla miast mniejszych 
powyżej pewnego progu gęstości zaludnienia (w przypadku powiązań 
funkcjonalno-przestrzennych z miastami oraz dużej podatności na 
zmiany klimatu dopuszczać się powinno również finansowanie obszarów 
innych niż miejskie). 

• Planuje się finansowanie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach 
miejskich. 

Planowane dofinansowanie z NPF po 2020 (2021-2027) w ramach KPO w sektorze 
środowiska 



Typ projektów 2.1.5 POIiŚ 2014-
2020 pn. „Systemy gospodarowania 

wodami opadowymi na terenach 
miejskich”.  Planowany jest V nabór 

w terminie od czerwca 2020 r. do 
września 2020 r. Wysokość alokacji 

60 mln złotych. 

Nowa edycja Funduszy MF EOG 
2014-2021. 

• Realizacja inwestycji w zakresie zielono-
niebieskiej infrastruktury w miastach. 
Nabór w II kwartale 2020r. 

PROJEKT MINISTERSTWA KLIMATU 
AGENDA MIEJSKA (zainaugurowany 

w dniu 4 marca 2020r.)

Inne źródła finansowania zrównoważonych systemów zarządzania wodami opadowymi 



Program Priorytetowy NFOŚiGW, w 
ramach którego zostanie uruchomiony 
Konkurs Zielono-niebieska 
infrastruktura

Konkurs „Miasto z klimatem” 

Przeprowadzenie badania postępu 
miast w prowadzonej polityce 
ekologicznej.

Konkurs „Szkoła z klimatem”. 

Organizacja warsztatów miejskich w 
celu zidentyfikowania barier i 
wypracowania wizji miasta 
przyjaznego i neutralnego 
klimatycznie. 

PROJEKT MINISTERSTWA KLIMATU AGENDA MIEJSKA (zainaugurowany w dniu 4 
marca 2020r.)



Konkurs Zielono-niebieska infrastruktura

• Konkurs na dofinansowanie inwestycji miejskich

• W konkursie dofinansowane zostaną inwestycje miejskie służące 
adaptacji do zmian klimatu oraz ochronie klimatu.

• Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

• Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach – miasta do 
100 tys. mieszkańców i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

• Nabór: maj - czerwiec 2020 r.

• Wyniki: październik 2020 r.



Konkurs 
Miasto z Klimatem

Konkurs na najlepszy zrealizowany projekt

• Konkurs na rozwiązania służące ochronie klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Kluczowe będą osiągnięte efekty 
ekologiczne oraz społeczne.

• Wyłaniane będą najlepsze zrealizowane projekty w obszarach: rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury – w tym 
retencja wody, zrównoważony transport, gospodarka w obiegu zamkniętym, zrównoważone budownictwo.

• Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach – miasta do 100 tys. mieszkańców i miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców.

• Konkurs na rozwiązania służące ochronie klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Kluczowe będą osiągnięte efekty 
ekologiczne oraz społeczne.

• Wyłaniane będą najlepsze zrealizowane projekty w obszarach: rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury – w tym 
retencja wody, zrównoważony transport, gospodarka w obiegu zamkniętym, zrównoważone budownictwo.

• Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach – miasta do 100 tys. mieszkańców i miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

PIOTR CZARNOCKI

piotr.czarnocki@klimat.gov.pl


