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Dokumenty strategiczne

KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020
Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu



EUROPA 2020 – cele:

• emisję dwutlenku węgla należy ograniczyć
co najmniej o 20% w porównaniu z 
poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na 
to warunki, nawet o 30%; należy 
zwiększyć udzia ł odnawialnych  źróde ł
energii  w  naszym  ca łkowitym  zu życiu  
energii  do  20% oraz zwiększyć
efektywność wykorzystania energii o 20%



EUROPA 2020 – dzia łania:

• Konkurencyjność
• Przeciwdziałanie zmianom klimatu
• Czysta i efektywna energia: osiągnięcie celów w 

zakresie energii pozwoliłoby nam zaoszczędzić do 2020 
r. 60 mld EUR na imporcie ropy naftowej i gazu. Nie są
to tylko oszczędności  finansowe:  chodzi  też o  nasze  
bezpieczeństwo  energetyczne.  Dalsza integracja 
europejskiego rynku energii może przynieść dodatkowe 
0,6% do 0,8% PKB. Dzięki  osiągnięciu  celu   UE   
mówiącego  o   20%   energii  ze   źródeł odnawialnych 
moglibyśmy stworzyć w  UE  ponad  600 000  miejsc 
pracy.  Jeśli  dodamy do  tego  cel dotyczący 20% 
efektywności energetycznej, można mówić już o milionie 
nowych miejsc pracy



Krajowy Plan Dzia łania w zakresie 
energii ze źróde ł odnawialnych

• W dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów 
przyjęła dokument pn.: Krajowy Plan Działania 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 
Określa on krajowe cele w zakresie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych zużyte 
w sektorze transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia 
w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków 
polityki efektywności energetycznej na końcowe 
zużycie energii oraz odpowiednie środki, które 
należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów 
ogólnych w zakresie udziału OZE 
w wykorzystaniu energii finalnej.



Krajowy Program Reform

Dywersyfikacja źródeł energii, w tym inwestycje w 
odnawialne źródła energii i energetykę jądrową

Zadania do realizacji w 2012/2013
• Przyjęcie przez RM projektu ustawy o odnawialnych źródłach 

energii (MG)
• Przyjęcie przez RM projektu nowelizacji ustawy o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych (MG)
• Prowadzenie działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych 

mających na celu wzrost wytwarzania energii w niewielkich 
źródłach wykorzystujących lokalne zasoby

• Prowadzenie działań promocyjnych oraz prawnych 
zmierzających do zwiększania wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w Polsce

• Przyjęcie przez RM programu polskiej energetyki jądrowej



Nowa perspektywa

Programowanie perspektywy finansowej Programowanie perspektywy finansowej 
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Cele wykorzystania środk ów UE

• Cel tematyczny nr 4. Wspieranie przej ścia na 
gospodark ę niskoemisyjn ą we wszystkich sektorach
Cel realizowany będzie po pierwsze - przez zwiększanie 
efektywności energetycznej w różnych sektorach, na 
etapie produkcji, dystrybucji i zużycia energii, a także w 
odniesieniu do mobilności miejskiej, zaś po drugie -
poprzez tworzenie warunków dla rozwoju OZE oraz 
bezpośrednie wsparcie produkcji energii ze źródeł
odnawialnych. W odniesieniu do wsparcia inwestycji 
sektora prywatnego, w szczególności w zakresie 
projektów OZE, podkreślić należy, że środki europejskie 
powinny być uzupełnieniem środków prywatnych, dając 
efekt dźwigni. 



Program operacyjny dotycz ący 
gospodarki niskoemisyjnej, ochrony 
środowiska, przeciwdzia łania 
i adaptacji do zmian klimatu, transportu 
i bezpiecze ństwa energetycznego



Cel tematyczny Priorytet inwestycyjny Fundusz

Cel 4. Wspieranie przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach

4.1. promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii FS

4.2. promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa FS

4.3. wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym

FS

4.4. rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia FS

4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, wspieranie 
zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych

FS

4.7. promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną EFRR

Cel 5. Promowanie dostosowania 

do zmian klimatu, zapobiegania 

ryzyku i zarządzania ryzykiem

5.1. wspieranie wyspecjalizowanych inwestycji służących dostosowaniu do zmiany klimatu FS

5.2. promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz 
stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi

FS

Cel 6. Ochrona srodowiska 

naturalnego i wspieranie 

efektywności wykorzystania 

zasobów

6.1. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak aby wypełnić zobowiązania 
wynikające z prawa unijnego 

FS

6.2. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania 
wynikające z prawa unijnego

FS

6.3. ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego EFRR

6.4. ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej , ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w 
tym działań związanych z zarządzaniem Europejską Siecią Ekologiczna Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury

FS

6.5. działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja 

zanieczyszczenia powietrza**

FS

6.6. promowanie technologii innowacyjnych w celu poprawy ochronyśrodowiska i efektywnego gospodarowania zasobami w 
sektorze gospodarowania odpadami, gospodarki wodnej i ochrony gleby w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza***

EFRR

6.7. wspieranie przemian przemysłowych w kierunku gospodarki zasobooszczędnej i promowanie ekologicznego wzrostu 
gospodarczego

EFRR

Cel 7. Promowanie 
zrównoważonego transportu 
i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur 
sieciowych

7.1. wspieranie rozwoju multimodalnego Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportowego (Single European Transport Area–
SEA) poprzez inwestycje w sieci TEN-T

FS

7.2. zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T**** [1] EFRR 

7.3. rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty i 
połączenia multimodalne

FS

7.4. rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego FS

7.5. rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej EFRR

Cel 9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem

9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, 
zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych na poziomie społeczności lokalnych

EFRR



Źródła finansowania

• Instrumenty finansowe vs. dotacje…
Projekty związane z efektywnością energetyczną i energią
odnawialną w ogromnej części przypadków mogą mieć
charakter komercyjny , a jedynie w pewnych przypadkach, z 
uwagi na ekonomiczną nieopłacalność wymagają interwencji 
w postaci bezzwrotnych narzędzi wsparcia. Możliwość
zastosowania instrumentów o charakterze zwrotnym dotyczy: 
projektów termoizolacyjnych w budownictwie; projektów 
modernizacji infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej w 
kierunku wykorzystania bardziej efektywnych źródeł energii 
oraz likwidacji strat w wyniku przesyłu; projektów 
nastawionych na wykorzystanie energii odnawialnej na skalę
przemysłową (np. produkcja energii elektrycznej, produkcja 
gazu, produkcja biopaliw itd.); projektów nastawionych na 
wykorzystanie energii odnawialnej na skalę indywidualną (np. 
wykorzystanie źródeł odnawialnych do ogrzania hotelu, 
wykorzystanie wód termalnych w spa itd.).



Dziękuję za uwagę!

adam.rogowski@mg.gov.pl


