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Czym są warunki wstępne?
• określone w rozporządzeniu ogólnym warunki wyjściowe umożliwiające
efektywną realizację programów operacyjnych
• od ich spełnienia zależy uruchomienie wsparcia funduszy EFSI

• wiążą się m.in. z:
 zapewnieniem odpowiednich ram strategicznych dla wybranych obszarów
tematycznych (np. inteligentne specjalizacje, zdrowie, uczenie się przez całe
życie, walka z ubóstwem itp.)
 przedstawieniem uzasadnionej, wybranej w oparciu o obiektywne kryteria
listy projektów wraz z harmonogramem ich realizacji (transport)
 wdrożeniem określonych wymogów prawa UE (np. w sektorze energetyki,
gospodarki odpadami, zamówieniach publicznych, pomocy publicznej itp.)

Warunki ogólne i tematyczne
Warunki wstępne podzielono na:
• warunki ogólne – dotyczące kwestii horyzontalnych, tj. równość szans
i niedyskryminacja, zamówienia publiczne, pomoc publiczna, oceny
oddziaływania na środowisko, systemy statystyczne
• warunki tematyczne – przypisane do konkretnych Celów Tematycznych
oraz EFROW i EFMR
Spełnienie warunków wstępnych było elementem negocjacji
Partnerstwa i programów operacyjnych z Komisją Europejską.

Umowy

Część warunków wstępnych nie została spełniona na etapie negocjacji – dla nich
zostały opracowane i przedłożone KE plany działań na rzecz wypełnienia wraz
z harmonogramem.
Brak ostatecznego wypełnienia wszystkich warunków wstępnych w terminie do
2 lat od przyjęcia przez KE Umowy Partnerstwa, nie później niż do 31.12.2016
wiązać się może z ryzykiem zawieszenia płatności w Programie.

Warunki wstępne w Polsce
– stan obecny
W Polsce zastosowanie mają:
• 7 warunków ogólnych (wszystkie)
• 29 warunków tematycznych (wszystkie)
Na poziomie krajowym spełnionych zostało:
• 6 warunków ogólnych
• 24 warunki tematyczne
Warunki niespełnione na poziomie krajowym:
• Ogólny: 7. Systemy statystyczne
• Tematyczne:
• 1.1. Inteligentne specjalizacje
• 3.1. Przedsiębiorczość
• 6.1. Gospodarka wodna
• 6.2. Gospodarka odpadami
• 9.3. Zdrowie

Warunki wstępne w RPO WP
– stan obecny
W ramach RPO WP zastosowanie mają:
• 7 warunków ogólnych (wszystkie)
• 22 warunki tematyczne (z 29)
Warunki niespełnione na poziomie RPO WP:
• Tematyczne:
• 1.1. Inteligentne specjalizacje
• 6.2. Gospodarka odpadami
UWAGA
Warunki spełniane na poziomie krajowym mają również zastosowanie do RPO.
Dotyczy to warunków tematycznych:
• 3.1. Przedsiębiorczość
• 6.1. Gospodarka wodna
• 9.3. Zdrowie
Warunek ogólny 7. Systemy statystyczne dla RPO WP został uznany za
spełniony na etapie negocjacji z KE.

Niespełnione warunki wstępne…
w Polsce
Warunek

Niespełnione kryteria

Termin
spełnienia

spełniane na poziomie krajowym

•

31.12.2015

•

wejście w życie ustawy o zmianie ustaw warunkujących
dostęp do niektórych zawodów
zakończenie pilotażu – pogłębiona analiza wpływu na MŚP

•

przyjęcie nowej ustawy – Prawo wodne

01.01.2016

•

aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy

22.12.2015

•

aktualizacja krajowego planu gospodarowania odpadami

31.12.2015

•

wprowadzenie standardów segregacji odpadów

31.12.2015

•

wydanie rozporządzenia RM ws. wprowadzenia opłat za
korzystanie ze środowiska

31.12.2015

•

uchwalenie nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym

31.12.2016

•

wydanie pakietu rozporządzeń dot. gospodarowania
odpadami komunalnymi

31.12.2015

•

działania edukacyjne

31.12.2016

•

sporządzenie map potrzeb zdrowotnych

31.12.2016

3.1. Przedsiębiorczość

6.1. Gospodarka wodna

6.2. Gospodarka
odpadami

9.3. Zdrowie

Niespełnione warunki wstępne…
w RPO WP
Warunek

Niespełnione kryteria

Termin spełnienia

spełniane na poziomie regionalnym
•

aktualizacja zapisów RPS PPK, który pełni funkcję
strategii na rzecz rozwoju w regionie inteligentnych
specjalizacji (RIS3) tak, aby uwzględniał on wyłonione
obszary IS, w tym szacunki środków finansowych (także
prywatnych) na badania i innowacje oraz zasady
monitorowania i ewaluacji

02.07.2015
dokumenty
przesłano KE w celu
weryfikacji w
sierpniu 2015 r.

•

aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami
wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi*

31.12.2016

1.1. Inteligentne
specjalizacje

6.2. Gospodarka
odpadami

*realizacja uzależniona od opracowania krajowego planu gospodarki odpadami

Przekazanie dokumentów KE nie oznacza wypełnienia warunku
wstępnego – KE musi potwierdzić, że warunek uznaje za spełniony

Warunki wstępne w Polsce
– najbardziej problematyczne obszary
• 6.1. Gospodarka wodna
– opóźnienie w procesie nowelizacji ustawy Prawo wodne
• 6.2. Gospodarka odpadami
– wielopoziomowy proces tworzenia Planów Gospodarowania Odpadami
(poziom krajowy i regionalny)
• 9.3. Zdrowie
– duże i złożone wymagania KE w zakresie polskiego systemu ochrony zdrowia

Dziękuję za uwagę
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