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Wnioski ze sprawozdania Komisji z 27.6.2013 o wartości 
dodanej strategii makroregionalnych COM(2013)468  



Polityka 
regionalna 

Sprawozdanie opera sie o:  

 

- sprawozdania Komisji o SEU RMB; 

- szerokie badanie obejmujące ponad 100 kluczowych aktorów 
Strategii; 

- niezalezne oceny ekspertów zewnetrznych;  

- liczne opracowania naukowe. 

 

Sprawozdanie o wartości dodanej Strategii 
Makroregionalnych 
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Pojęcie Strategii Makroregionalnej 

W nowym Rozporzadzeniu dot. Funduszy 
Strukturalnych zostanie skonsolidowane pojęcie jako:   

 

- Zintegrowane ramy obejmujące państwa członkowskie oraz 
kraje trzecie w tym samym obszarze geograficznym; 

- Dotyczące wspólnych wyzwań;  

- Czerpiące korzyści płynące z zacieśnienia współpracy dla 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
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Wartość dodana Strategii Makroregionalnej (I)  

- zwiększy spójnosc i rozwój różnych polityk wspólnotowych: 
Zintegrowana Polityka Morska, TEN-T, TEN-E, itd. 

 

- Powstają nowe projekty, przyspiesza obecne: projektów 
flagowych jest ponad 100, wiele więcej ma charakter spin-off.  
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- rozwija networking oraz umożliwia wspólne działania, 
podejmując jednocześnie decyzje polityczne w sposób 
wspólny; 

- bardziej efektywne wykorzystanie srodków i łączenie 
zasobów;  

- promowanie zintegrowanego podejścia i większą 
koordynację; 

- ulepszenie istniejących mechanizmów współpracy i 
zacieśnienie współpracy między krajami uczestniczącymi oraz 
z sąsiadującymi krajami trzecimi. 

 

 

 

 

Wartość dodana Strategii Makroregionalnej 
(II)  
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Realizacja pełnego potencjału Strategii 

- uznanie strategii makroregionalnych, jako poziomej 
odpowiedzialności zainteresowanych rządów;  

- osadzanie strategii w nowych rozporządzeniach, w 
szczególności w Umowie Partnerstwa i polskich Programach 
Operacyjnych; 

- zapewnienie odpowiednich kadr i zasobów 
administracyjnych; 

- monitorowanie i ocena podejścia powinny być oparte na 
realistycznych wskaźnikach i celach. 
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Dotychczasowe wsparcie unijne na rzecz Morza 
Bałtyckiego w Polsce 
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Przykłady projektów z POIŚa realizujących 
obszary priorytetowe Strategii UE dla 

Regiona Morza Baltyckiego  
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Propozycje Komisji Europejskiej na wsparcie unijne dla 
zrównoważonego wzrostu od 2014r. 
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1. Walka ze zmianą klimatu (Cel Tematyczny 5): 

 - inwestycje przeciwpowodziowe 

 - ochrona lasów, gleby 

 - retencja wód 

 - ochrona i rozwój obszarów przybrzeźnych 

 - efektywność wodna  

 

-> potrzebne wzmocnienie zarządzanie ogolnókrajowe 
strategia ds. zmian klimatycnych 

-> wzmocnienie współpracy oraz wiedzy instytucji 
odpowiedzialnych (za kwestie wodne, leśne, rolnicze, 
energetyczne) w zakresie prawodawstwa UE oraz zarządzanie 
projektami  
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2. Ochrona środowiska (Cel Tematyczny 6): 

 - priorytet: gospodarka odpadami 

 - inwestycje wodno-ściekowe 

 - ochrona środowiska w miastach: redukcja emisji 
 (ocieplenie, jakosc powietrza) w sposób zintegrowany 

 - rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

 - eko-innowacja 

 - ochrona przyrody 

 

-> jest szereg wymogów w zakresie planowania inwestycji 
wodnych, których Polska jeszcze nie spełnia 

-> eko-innowacja może odgrywac kluczową rolę dla rozwoju 
MŚP, ale wymaga to instrumentów pomocowych 
zaadaptowanych do ich potrzeb   
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W ocenie Komisji Europejskiej, już na etapie 
planowania przyszłych inwestycji 
wspólfinansowanych ze srodków UE muszą zostać 
uwzglednione cele Strategii Morza Bałtyckiego (np. 
wskaźniki Obszarów Priorytetowych) oraz 
możliwości współpracy z krajami sąsiadującymi by 
zwiększyć efektywność wydawanych środków. 
 

• Dziękuję za uwagę. 
 

 

• Wiecej informacji na: 

•  InfoRegio: 
 www.ec.europa.eu/inforegio 

 

•  RegioNetwork: 
 www.regionetwork2020.eu 

 


