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− zwrócono się z prośbą o zaopiniowanie projektu TPSTWW do:

• Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

• Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

• Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

• Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

− przeprowadzono konsultacje projektu TPSTWW (7 maja) z Grupą roboczą Wielkopolskiej

Rady Działalności Pożytku Publicznego

− przeprowadzono konsultacje projektu TPSTWW (13 maja) w ramach spotkania Forum

Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej

Konsultacje projektu TPSTWW
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Konsultacje z Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Przeprowadzono konsultacje projektu TPSTWW z Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w

trakcie posiedzeń następujących Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:

− Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej – 17 maja br.;

− Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej – 17 maja br.;

− Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18 maja br.;

− Komisji Gospodarki – 21 maja br.
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Konsultacje projektu TPSTWW

Zgłoszono blisko 90 uwag, z czego 57% uwag zostało uwzględnione w całości lub częściowo 

przez uzupełnienie treści projektu TPSTWW.

W rozdziale dotyczycącym planowanego procesu transformacji w kierunku neutralności klimatycznej 

oraz wskazania terytorium najbardziej dotknięte tym procesem m.in.:

− uzupełniono zapis dot. efektywności energetycznej, że wspierana będzie również głęboka

termomodernizacja

− zaktualizowano zapisy dot. terminu zakończenia eksploatacji odkrywki Jóźwin – 2023 r.

− wymieniono gminy o najwyższym udziale dochodów z działalności wydobywczej Grupy ZE PAK w

dochodach własnych gminy

− dodano informacje dot. nabywania uprawnień emerytalnych przez pracowników Grupy ZE PAK

− dodano informację, że przemysł – poprzez wpływ na degradację gleb – wpływa m.in. na rolnictwo

i bioróżnorodność
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Konsultacje projektu TPSTWW

W rozdziale dotyczącym diagnozy skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych transformacji

w kierunku neutralnej dla klimatu m.in.:

− zweryfikowano zapisy w celu niepowielania podobnych zapisów znajdujących się w innych rozdziałach

− dodano informacje dot. wpływu zamykania odkrywek na bezrobocie w poszczególnych gminach w

przypadku braku wsparcia ze środków publicznych

− zmodyfikowano zapisy w zakresie podnoszenia kwalifikacji wpisujących się w kompetencje niezbędne na

rynku pracy – poza kompetencjami, na które wzrośnie zapotrzebowanie w związku z realizacją

Europejskiego Zielonego Ładu, koncentracja dotyczyć będzie również kompetencji związanych z

podregionalnymi IS

− uzupełniono zapisy o skutki wpływu działalności górniczej na gminy czy środowisko, w tym podano

informacje odnośnie powierzchni terenów zdewastowanych w poszczególnych gminach
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Konsultacje projektu TPSTWW

W rozdziale dotyczącym celów w zakresie rozwoju do 2030 r. służącego osiągnięciu neutralnej dla

klimatu gospodarki m.in.:

− uzupełniono zapisy o wpływ zaplanowanych działań na rynek pracy

− uzupełniono zapisy o informację, że w zakresie wsparcia mieszkańców dotkniętych TE wykorzystywane

będą narzędzia w zakresie m.in. psychoprofilaktyki, interwencji kryzysowej, reintegracji społeczno-

zawodowej, ekonomii społecznej

− dodano informację, że w przypadku regeneracji obszarów przekształconych wskutek działalności

przemysłowej premiowane będą projekty, w przygotowaniu których uczestniczyć będzie społeczność

lokalna

− dodano informację, że przewiduje się możliwość realizacji działań zintegrowanych polegających

na integracji w ramach projektów różnych aspektów społecznych, gospodarczych czy przestrzennych

będących źródłem synergii
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Konsultacje projektu TPSTWW

W rozdziale dotyczącym spójności z innymi dokumentami strategicznymi m.in.:

− uzupełniono zapisy o spójności ze Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do

2030 r.

W rozdziale dotyczącym planowanych operacji m.in.:

− zmodyfikowano zapisy, aby nie mówić wprost o konkretnych pojedynczych projektach

− w zakresie aktywizacji zawodowej osób dotkniętych skutkami transformacji rozszerzono wsparcie nie

tylko na współmałżonków tych osób, ale także na ich partnerów/ki

− rozszerzono typ operacji w zakresie GOZ:

„upowszechnienie gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności

procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach czy tworzenie punktów napraw i przygotowania produktów

do ponownego użycia”
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Konsultacje projektu TPSTWW
W rozdziale dotyczącym planowanych operacji m.in.:

− w zakresie rekultywacji terenów zdewastowanych dodano nowy typ operacji:

„prace badawcze, inwentaryzacyjne i planistyczne w zakresie kierunków rekultywacji

i zagospodarowania obszarów poprzemysłowych, w tym pogórniczych, oraz dotkniętych skutkami

działalności kopalni”

− w zakresie odbudowy oraz zwiększania zasobów wodnych uzupełniono jeden z typów operacji o ochronę

istniejących parków i skwerów oraz zadrzewień przyulicznych

− dodano informację, że w celu odbudowy i zwiększania zasobów wodnych w subregionie dopuszcza się

podejmowanie działań na obszarach poza subregionem
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Konsultacje projektu TPSTWW
W rozdziale dotyczącym planowanych operacji m.in.:

− w zakresie termomodernizacji budynków zmodyfikowano planowany typ operacji na:

„gruntowna termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych, w szczególności w zakresie

ograniczania ubóstwa energetycznego, wraz z wymianą źródeł ciepła i instalacją urządzeń OZE,

wymianą/modernizacją instalacji CO i CWU czy podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

Elementem uzupełniającym mogą być działania mające na celu podwyższenie ich standardów techniczno –

użytkowych, tworzenie zielonych dachów, ogrodów wertykalnych, instalację systemów do gromadzenia

i wykorzystania wody deszczowej oraz usuwanie barier architektonicznych/infrastrukturalnych”

− w obszarze aktywnego społeczeństwa dodano nowe typy operacji:

„tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych oraz miejsc pracy w już istniejących w obszarach mających

na celu realizację Europejskiego Zielonego Ładu, koncentrując się na osobach dotkniętych transformacją

oraz osobach w najtrudniejszej sytuacji”

„działania zwiększające aktywność i współpracę mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego czy subregionu,

w tym w zakresie sprawiedliwej transformacji”
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Konsultacje projektu TPSTWW
W rozdziale dotyczącym planowanych operacji m.in.:

− zmodyfikowano typ operacji w zakresie rewitalizacji:

„projekty rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w szczególności znajdujących się w

strefie bezpośredniego oddziaływania przemysłu, w tym przemysłu wydobywczego”

− zmodyfikowano typ operacji w zakresie usług społecznych:

„projekty służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym

(deinstytucjonalizacja) skierowanych w szczególności do seniorów oraz pracowników/byłych pracowników

(i ich rodzin) branż podlegających transformacji”

− zmodyfikowano typ operacji w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego:

„projekty z zakresu zachowania tożsamości kulturowej i dziedzictwa, w tym dziedzictwa przemysłowego,

mające na celu aktywizację społeczną”
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Konsultacje projektu TPSTWW
W rozdziale inwestycji produkcyjnych dużych przedsiębiorstw:

− dodano nowy projekt ZE PAK:

Fabryka modułów chłodniczych do PC i centrum kompetencyjne pomp ciepła (200 miejsc pracy)

− w zakresie projektu Sun Garden Polska „Budowa zakładu przetwarzania materacy pokonsumenckich jako

element gospodarki w obiegu zamkniętym dla produktów wytwarzanych w Sun Garden Polska” dodano

informację, że ok. 40 utworzonych miejsc pracy może być przeznaczone dla pracowników sektora

wydobywczo-energetycznego
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Konsultacje projektu TPSTWW
W rozdziale dotyczącym planowanych inwestycji z II i III filara MST dodano następujące obszary i sektory:

− inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i infrastrukturę energetyczną, w tym w sieci ciepłownicze, OZE, produkcję

i wykorzystanie wodoru;

− dekarbonizacja sektorów energochłonnych i znaczne obniżenie emisyjności takich sektorów;

− rozwój infrastruktury transportowej, w tym projekty dotyczące infrastruktury kolejowej, ekologicznych środków transportu

czy infrastruktury paliw alternatywnych (m.in. wodoru);

− zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich;

− rozwój zrównoważonej turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego;

− rozwój, wdrażanie i upowszechnianie technologii i usług cyfrowych;

− rozwój zrównoważonej biogospodarki, w tym rolnictwa i sektora rolno-spożywczego;

− rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym;

− wdrażanie nowych technologii i innowacji w przedsiębiorstwach;

− działania badawcze i innowacyjne wspierające transfer zaawansowanych technologii;

− rekultywacja, renaturalizacja i dekontaminacja terenów poprzemysłowych i przywracanie ich do zrównoważonego

użytkowania;

− rozwój infrastruktury społecznej, w tym mieszkalnictwa socjalnego, oraz zdrowotnej.
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Dalsze działaniaRedukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących 
z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 
2003/87/WE (ETS)

− w subregionie zidentyfikowano kilka podmiotów uczestniczących w systemie

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

− prowadzone są rozmowy z tymi podmiotami w zakresie ewentualnego wsparcia ze

środków FST inwestycji przyczyniających się do osiągnięcia redukcji emisji gazów

cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy

2003/87/WE
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Dalsze działania
projekt Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy 

pomocy regionalnej na lata 2022–2027

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi co do zasady:

50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podregionu siedleckiego;

40% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego,

opolskiego, zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego z wyjątkiem podr. siedleckiego;

30% – na obszarach należących do województw: pomorskiego i śląskiego;

25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów

wskazanych poniżej;

20% – na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz podregionu poznańskiego w okresie od dnia

1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;

15% – na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz podregionu poznańskiego w okresie od dnia

1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
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Dalsze działania
projekt Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy 

pomocy regionalnej na lata 2022–2027

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalną intensywność pomocy regionalnej:

− podwyższa się o 20 p. proc. brutto w przypadku małych przedsiębiorców

− podwyższa się o 10 p. proc. brutto w przypadku średnich przedsiębiorców
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Dalsze działaniaDalsze działania

− 30 czerwca br. kolejna wersja projektu TPSTWW przekazana została do MFiPR

− uzgodnienie zakresu TPSTWW, w tym pola interwencji z Komisją Europejską

− uzgodnienie zakresu instytucjonalnego wdrażania FST

− opracowanie osi priorytetowej w ramach FEW 2021-2027

− przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu TPST
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Dalsze działania
Rozporządzenie ogólne

Kolejne kroki zgodnie z rozporządzeniem ogólnym:

1. Przekazanie do Komisji Europejskiej Umowy Partnerstwa

2. Przekazanie programów nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia Umowy Partnerstwa

W przypadku programów obejmujących FST państwa członkowskie przedkładają Komisji TPST jako część

programu lub programów

3. Ocena programu przez KE

4. Komisja może zgłosić uwagi w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia programu

5. Modyfikacja programu biorąc pod uwagę uwagi zgłoszone przez Komisję

6. Przyjęcie programu przez KE, nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia pierwszego przedłożenia

programu



Dziękuję za uwagę 


