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Plan Odbudowy dla Europy

21 lipca 2020 r. – Przywódcy europejscy osiągają porozumienie w sprawie europejskiego

długoterminowego budżetu na lata 2021–2027 oraz Planu Odbudowy dla Europy.

Obok zatwierdzenia budżetu na lata 2021-2027 zdecydowano o utworzeniu nowego europejskiego

pakietu na rzecz odbudowy pn. Next Generation EU, który ma na celu złagodzenie gospodarczych

i społecznych skutków pandemii koronawirusa - jego wartość to 750 mld euro (w postaci dotacji oraz

pożyczek).

Największym z zaproponowanych instrumentów wsparcia w ramach Funduszu Odbudowy jest

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jest to mechanizm oddzielny i równoległy do Polityki

Spójności.



Europejski Instrument na rzecz Odbudowy
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Obszary wsparcia:

➢ czyste technologie oraz przyspieszenie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

➢ poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej, w tym e-zdrowia.

➢ innowacyjność gospodarki

➢ zrównoważony, inteligentny transport oraz stacje ładowania i tankowania paliwa oraz rozbudowa transportu

publicznego.

➢ cyfryzacja administracji publicznej i usług publicznych.

➢ dostosowanie systemów kształcenia w celu wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych oraz zapewnienia

kształcenia i szkolenia zawodowego dla wszystkich grup wiekowych.

➢ rozwój szybkich usług szerokopasmowych we wszystkich regionach i gospodarstwach domowych, w tym sieci

światłowodowych i technologii 5G.

➢ poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych.

➢ zwiększenie zdolności w zakresie przetwarzania danych przemysłowych w chmurze oraz rozwoju

najpotężniejszych, zaawansowanych i zrównoważonych procesorów.
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Cechy Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności:

✓ wsparcie reform oraz inwestycji publicznych określonych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO)

✓ 70% grantów ma być rozdysponowane w latach 2021-2022 (w oparciu o klucz alokacji na podstawie danych

makroekonomicznych do roku 2019), a pozostałe 30% - w roku 2023 (w oparciu o dane makroekonomiczne do

2019 oraz za lata 2020-2021 – zmiana PKB).

✓ 37% alokacji na zieloną transformację, 20% alokacji na cyfryzację.

✓ Horyzont czasowy reform i inwestycji ma zamykać się do końca lipca 2026 r. (płatności dokonywane będą do

końca 2026 r.).

✓ Zgodnie z ww. punktami inwestycje zgłoszone do KPO powinny być na zaawansowanym etapie przygotowania

(gotowe do realizacji).

✓ do 100% dotacji ze środków UE – informacja z MFiPR o możliwym prefinansowaniu (obecnie brak informacji

o szczegółowych rozwiązaniach).

✓ Wypłata środków będzie odbywała się na podstawie osiągnięcia wskaźników/ tzw. kamieni milowych.
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Etapy prac nad Krajowym Planem Odbudowy:

I. Określenie wyzwań, celów priorytetów KPO

II. Ocena zgłoszonych projektów

III. Przygotowania ram finansowych oraz systemu realizacji

IV. Oszacowanie wpływu KPO oraz jego spójności

Przedłożenie KPO do Komisji Europejskiej od 15 października 2020 do 30 kwietnia 2021. Ocena i

decyzja Komisji Europejskiej – 2 miesiące od oficjalnego przedłożenia KPO

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 28 lipca 2020 r. wystąpiło do Marszałków Województw

o przygotowanie propozycji projektów do KPO na poziomie regionalnym (zgodnie z wzorem fiszki

projektowej).

Województwo Lubuskie 20 sierpnia br. przekazało 15 propozycji projektów.
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Lubuskie projekty zgłoszone do KPO (zgodne z projektem SRWL2030):

1. Wzmocnienie potencjału lubuskiej ochrony zdrowia – eliminacja deficytów ujawnionych w czasie kryzysu epidemicznego.

2. Lubuska medycyna na sygnale.

3. Lubuska pediatria – mały pacjent, wielka medycyna.

4. Zielone szpitale – lubuska ochrona zdrowia przyjazna środowisku i pacjentowi.

5. Budowa sieci głównych połączeń dla transportu rowerowego w województwie lubuskim.

6. Elektryfikacja i rozbudowa linii kolejowych.

7. Zakup hybrydowego taboru kolejowego.

8. Lubuska Szkoła Przyszłości -cyfryzacja i edukacja ekologiczna.

9. Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Zielona Chmura.

10. Centrum Badań i Rozwoju Sztucznej Inteligencji oraz Innowacji Cyfrowych w Polsce Zachodniej.

11. Park Technologii Kosmicznych i Lotniczych.

12. Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – Zielony Urząd/Green Office.

13. Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w oparciu o powstające Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.

14. Cyfrowa kultura – lubuskie dziedzictwo kulturowe.

15. Budowa i rozwój Europejskiego Centrum Elektromobilności.
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STAN PRAC W RAMACH GRUP ROBOCZYCH:

• Przedstawiciele regionów w grupach roboczych w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej

Polityki Strukturalnej wymieniają się informacjami nt. prac w poszczególnych grupach roboczych.

• Rządowy Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju 18 września przyjął kierunkowo Matrycę KPO (określającą

zakres tematyczny KPO i typy projektów przewidzianych do wsparcia) oraz kryteria oceny projektów.

• W ramach prac grup roboczych odbywa się przyporządkowanie projektów do poszczególnych obszarów

i identyfikacja projektów o zbliżonym charakterze kwalifikujących się do scalenia w ramach wiązek / projektów

parasolowych.

• Wkrótce ma zostać przekazana informacja z MFiPR, które zgłoszone projekty wpisują się do KPO, które

wymagają uzupełnienia, a które powinny być sfinansowane z innych źródeł.

• Ostateczne zidentyfikowanie listy projektów i programów możliwych do uwzględnienia w KPO w oparciu o przyjęte

kryteria ma nastąpić wg harmonogramu do listopada br.
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Dziękuję za uwagę

Maciej Nowicki

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
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