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Architektura rozporządzeń
Rozporządzenie Ogólne

Rozporządzenie
dla
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Rozporządzenie
dla
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Rozporządzenie
dla
Europejskiego
Funduszu
Spójności

Rozporządzenie
dla
Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozporządzenie
dla
Europejskiej
Współpracy
Terytorialnej

Rozporządzenie
dla
Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego

Rozporządzenie ogólne: treść
Wspólne przepisy (część I)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogólne zasady
Cele tematyczne
Programowanie: partnerstwo, umowa partnerska, programy
operacyjne
Uwarunkowania (ex ante i makroekonomiczne) oraz wspólne ramy
strategiczne
Rozwój lokalny (Rozwój kierowany przez lokalną społeczność,
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
Instrumenty finansowe
Pomoc techniczna
Monitoring, raportowanie, ewaluacja
Kwalifikowalność wydatków
Systemy zarządzania i kontroli

Rozporządzenie ogólne: treść
Przepisy dla polityki spójności (część II)
•
•
•
•

•
•
•
•

Zadania i cele
Kwalifikowalność geograficzna
Środki finansowe
Duże projekty
Wspólny Plan Działań (Joint Action Plan)
Informacja i komunikacja
Stopy dofinansowania
Uszczegółowienie przepisów wspólnych, zwłaszcza w zakresie
systemów zarządzania, kontroli, programowania, monitoringu i
ewaluacji

Rozporządzenie ogólne – elementy miejskie
•
•
•
•

•
•

Partnerstwo, umowa partnerska (Partnership Agreement)
Wspólne ramy strategiczne
Programy operacyjne
Rozwój lokalny (Rozwój kierowany przez lokalną społeczność,
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
Instrumenty finansowe
Podział środków

Elementy miejskie – stan negocjacji
Propozycja KE

Wynik negocjacji

Partnerstwo

Partnerstwo

•

… państwo członkowskie organizuje
partnerstwo z następującymi partnerami:

•

(a) właściwe organy regionalne, lokalne,
miejskie i inne władze publiczne;...

… państwo członkowskie ... organizuje
partnerstwo z kompetentnymi władzami
regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo
powinno obejmować także...
(a) kompetentne organy miejskie i inne
władze publiczne;...

•

Europejski kodeks postępowania (Code of
conduct)

Elementy miejskie – stan negocjacji
•

Propozycja KE

Umowa partnerska
•

Umowa partnerska określa:

•

Wynik negocjacji

Umowa partnerska
•

Umowa partnerska określa...:

(b) zintegrowane podejście do rozwoju
terytorialnego wspieranego z funduszy
objętych zakresem wspólnych ram
strategicznych, określające:

(a) zintegrowane podejście do rozwoju
terytorialnego wspieranego z funduszy
objętych zakresem wspólnych ram
strategicznych... określające:

(ii) rozwiązania mające na celu
zapewnienie zintegrowanego podejścia do
wykorzystania funduszy objętych
zakresem wspólnych ram strategicznych
na rozwój terytorialny obszarów
miejskich, ... a także, w stosownych
przypadkach, wykaz miast mających
uczestniczyć w platformie na rzecz
rozwoju obszarów miejskich, o której
mowa w art. 7 rozporządzenia w sprawie
EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu
zapewnienie zintegrowanego podejścia do
wykorzystania funduszy objętych
zakresem wspólnych ram strategicznych
na rozwój terytorialny specjalnych

obszarów sub-regionalnych... w
szczególności … zasady wyboru obszarów
miejskich gdzie mają być wdrażane
zintegrowane działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich;

Elementy miejskie – stan negocjacji
•

Propozycja KE

Programy operacyjne
•

Program operacyjny określa:

(c) wkład na rzecz zintegrowanego podejścia do
rozwoju terytorialnego określonego w umowie
partnerskiej, w tym:
(ii) w stosownych przypadkach – planowane
zintegrowane podejście do rozwoju
terytorialnego obszarów miejskich, ...;
(iii) wykaz miast, w których realizowane będą
zintegrowane działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich,
orientacyjny roczny przydział wsparcia z EFRR
na te działania, w tym środki przekazane
miastom na zarządzanie na podstawie art. 7
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr [EFRR], a także
orientacyjny roczny przydział wsparcia z EFS na
działania zintegrowane;

•

Wynik negocjacji

Programy operacyjne
3. Program operacyjny określa biorąc pod uwagę
swoją treść i cele, zintegrowane podejście do
rozwoju terytorialnego ... pokazując jak

przyczynia się to do osiągnięcia celów i
oczekiwanych rezultatów..., gdzie stosowne:

(b) indykatywny przydział wsparcia z EFRR na

zintegrowane działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr [EFRR], a także orientacyjny roczny przydział
wsparcia z EFS na działania zintegrowane;

Elementy miejskie – stan negocjacji
•

Kwestie otwarte
–
Wspólne ramy strategiczne
–
Rozwój lokalny (Rozwój kierowany przez lokalną
społeczność, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
–
Instrumenty finansowe
–
Podział środków

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
treść
•
•
•
•
•

Zakres wsparcia
Koncentracja tematyczna
Priorytety inwestycyjne (typy inwestycji)
Wymiar miejski
Dodatkowe przepisy dla regionów najbardziej oddalonych
oraz o niskiej gęstości zaludnienia

Wymiar miejski
•

Działania w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych realizowane
w ramach programów operacyjnych

•

Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich

Wymiar miejski – stan negocjacji
•

Propozycja KE

Priorytety inwestycyjne
•

Wspieranie efektywności energetycznej i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
infrastrukturach publicznych i sektorze
mieszkaniowym

•

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla
obszarów miejskich

•

Działania mające na celu poprawę stanu
środowiska miejskiego, w tym rekultywacja
terenów poprzemysłowych i redukcja
zanieczyszczenia powietrza

•

Rozwój przyjaznych dla środowiska i
niskoemisyjnych systemów transportu
miejskiego oraz promowanie mobilności
miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego
rozwoju

•

Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej
ubogich społeczności miejskich i wiejskich

•

Kierunek negocjacji

Priorytety inwestycyjne
•

•

•

•

Wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentne zarządzanie energią i wspieranie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
infrastrukturach publicznych, w tym w
budynkach publicznych, i sektorze
mieszkaniowym
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla

wszystkich typów terytoriów, w szczególności
dla obszarów miejskich, włączając wspieranie
zrównoważonej, multimodalnej mobilności
miejskiej
Działania mające na celu poprawę stanu
środowiska miejskiego, rewitalizacja miast,
rekultywacja i oczyszczanie terenów
poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia
powietrza i hałasu
Wsparcie rewitalizacji fizycznej, społecznej i
gospodarczej ubogich społeczności miejskich i
wiejskich

Wymiar miejski – stan negocjacji
Propozycja KE

Wynik negocjacji

Zrównoważony rozwój miast

Zrównoważony rozwój miast

•

5% EFRR na zintegrowane działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

•

•

Obligatoryjna delegacja

•

•

Zarządzanie przez miasta poprzez Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne

•

Lista miast w umowie partnerskiej

•

Europejska Platforma Miejska

•

0,2% funduszy EFRR na innowacyjne działania
w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich

•

5% EFRR na zintegrowane działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
Obligatoryjna delegacja obejmująca co najmniej

wybór projektów, ale mogąca także przybrać formę
grantu globalnego
Zarządzanie przez władze miejskie poprzez
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, specjalny

program operacyjny lub specjalną oś priorytetową
•

Kryteria dla wyboru obszarów miejskich w umowie
partnerskiej

•

Europejska Sieć Miejska ograniczona do wymiany

•

Podkreślenie powiązań miasta z otoczeniem

•

doświadczeń związanych z wdrażaniem 5% EFRR
oraz działań innowacyjnych

330 mln euro* na innowacyjne działania w ramach
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

* do potwierdzenia w Wieloletnich Ramach Finansowych
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