SPOŁECZNA GRUPA MONITORUJĄCA
POLITYKĘ KLIMATYCZNĄ

UNIFY: BRINGING THE EU TOGETHER ON CLIMATE ACTION
Koordynator: Climate Action Network Europe
(pan-European coordination)
Partnerzy:
Czechy: Centre for Transport and Energy (CDE)
Chorwacja: DOOR
Dania: D92
Estonia: Estonian Fund for Nature
Francja: RAC France
Niemcy: Germanwatch
Polska: Instytut na rzecz Ekorozwoju
Portugalia: ZERO
Słowenia: FOCUS
Hiszpania: SEO/Birdlife Spain

BUDŻET:
OGÓŁEM: 2.772.365 €
% wkład KE: 1.524.797 €
% wkład NFOŚ: 364.505 zł
OKRES REALIZACJI: Start: 01/09/2019
- koniec: 31/08/2022

EUKI: Building capacity for multi-stakeholder cooperation
to contribute to long-term climate planning in Visegrad 4+2
Koordynator: Climate Action Network Europe
(pan-regional coordination)
Partnerzy:
Czechy: Centre for Transport and Energy (CDE)
Polska: Instytut na rzecz Ekorozwoju
Węgry: Friends of the Earth (Węgry)
Rumunia, Bułgaria, Słowacja (współpraca)

BUDŻET:
OGÓŁEM: 255.032 €
% wkład EUKI: 180.000 €
OKRES REALIZACJI: Start: 01/11/2019
- koniec: 31/12/2021

UNIFY: BRINGING THE EU TOGETHER ON CLIMATE ACTION
Cele
Wspomagania skutecznego i wczesnego przejścia do gospodarki niskoemisyjnej
przy wykorzystaniu 3 procesów: wdrażania LTS (KSN), wdrażania KPEiK, wdrażania
budżetu UE.
• Zapewnienie rekomendacji na poziomie krajowym, regionalnym i
międzynarodowym dla LTS, KPEiK oraz budżetu UE.
• Stworzenie możliwości monitorowania programowania funduszy UE.
• Zapewnienie, że wdrażania budżetu UE jest spójne z KPEiK na poziomie
krajowym i planami energii i klimatu (SECAP) na poziomie lokalnym.
• Ocena spójności LTS krajów członkowskim z KPEiK.

UNIFY: BRINGING THE EU TOGETHER ON CLIMATE ACTION

Najważniejsze strefy oddziaływania projektu:
• Krajowe Plany Energii i Klimatu (KPEiK): Wsparcie wdrażania i aktualizacji KPEiK przy
użyciu innowacyjnego narzędzia oceny oraz we współpracy z koalicją interesariuszy na
rzecz wzmocnienia celów i działań KPEiK.
• Budżet UE: Rozwój możliwości współpracy między ngo oraz nie-publicznymi
interesariuszami w celu analizy i oddziaływania na budżet UE, aby maksymalizować
wykorzystanie funduszy UE na gospodarkę niskoemisyjną.
• Krajowe Strategie Niskoemisyjne: Ocena spójności strategii unijnej oraz strategii
krajowych z KPEiK oraz celami porozumienia paryskiego.
• Plany na rzecz Energii i Klimatu (SECAP): Wsparcie dla lokalnego rozwoju planów energii
i klimatu wspólnie z innymi nie-publicznymi interesariuszami i promowanie SECAP jako
narzędzie wdrażania KPEiK.

EUKI: Building capacity for multi-stakeholder cooperation
to contribute to long-term climate planning in Visegrad 4+2
• Cel: Poprawa jakości długoterminowych strategii niskoemisyjnych
(LTS) w 6 krajach grupy wyszehradzkiej dzięki lepszej współpracy
między ngo oraz ngo i innymi interesariuszami.
• Rezultat 1: Lepsze zaangażowanie ngo w proces tworzenia i wdrażania LTS
dzięki poprawie ich możliwości działania

• Rezultat 2: Poprawa spójności pomiędzy krajowymi LTS a unijną LTS oraz
Porozumieniem Paryskim
• Rezultat 3: Większa wymiana wiedzy pomiędzy ngo oraz innymi
interesariuszami na rzecz działań w celu wzmocnienia LTS.

Działania związane z monitorowaniem KPEiK (UNIFY)
UNIFY toolbox : Stworzenie narzędzia oceny jakościowej, a następnie ilościowej, wdrażania
KPEiK oraz stworzenie oceny w oparciu o 5 filarów:
ambicję na rok 2030,

długoterminową spójność z Porozumieniem Paryskim,
przejrzystość polityki (konsultacje),
spójność polityki (cele różnych dokumentów),
wiarygodność polityki (działania).

Działania związane z monitorowaniem KPEiK (UNIFY)
Monitoring i ocena wdrażania KPEiK w 10. krajach członkowskich: monitoring wdrażania
polityk krajowych oraz reagowanie na widoczne problemy we wdrażaniu, aby zapewnić, że
kraje członkowskie nie odejdą od swoich zobowiązań. Zostanie to osiągnięte poprzez:
- Raport oceny ostatecznej wersji krajowego KPEiK
- Krajowe raporty z wdrażania KPEiK co 1-1,5 roku
- Raporty sektorowe na temat problemów transportu, ubóstwa energetycznego oraz
rolnictwa.
- Raport ogólnoeuropejski na temat wdrażania KPEiK
- Wytyczne dla interesariuszy na temat możliwości zaangażowania się w proces wdrażania
KPEiK w każdym kraju.

Działania związane z promowaniem SECAP (UNIFY)
Wsparcie dla gmin w przygotowaniu i wdrażaniu SECAP oraz zapewnieniu jego spójności z
KPEiK: celem jest zachęcenie nowych członków do przystąpienia do Porozumienia
Burmistrzów poprzez:
- Promowanie tworzenia SECAP-ów
- Stworzenie projektów SECAP-ów dla 6 gmin (tylko w 6 krajach projektu UNIFY)

- Współpraca z ok. 50 miastami na rzecz poprawy lub wdrażania SECAP
- Wdrożenie narzędzia monitorowania UNIFY na potrzeby samorządów lokalnych lub
regionalnych (pilotaż).

Działania związane z funduszami UE (UNIFY)
Podjęcie wysiłku na rzecz poprawy wykorzystania funduszy UE na cele niskoemisyjne:
zapewnienie, że fundusze unijne, regionalne i spójności, będą katalizatorem przemian na
rzecz gospodarki niskoemisyjnej oraz będą spójne z KPEiK oraz celami klimatycznymi UE
poprzez:
- Ocenę wdrażania dotychczasowych funduszy UE na rzecz niskoemisyjności.
- Wpływ na przygotowanie nowych programów operacyjnych
- Ocenę przygotowania nowych programów operacyjnych na rzecz niskoemisyjności
- Krajowe raporty oceniające wdrażania fundusze UE na niskoemisyjność przed unijnym
przeglądem wdrażania w latach 2023-2024
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Działania związane z monitorowaniem LTS (UNIFY, EUKI)
Ocena i monitoring LTS pod względem spójności z KPEiK, polityką UE oraz Porozumieniem
Paryskim: jako wsparcie dla krajów członkowskich z stworzenia jasnej i ustrukturyzowanej
ścieżki do dekarbonizacji zgodnej z celami UE i ONZ.
- Ocena LTS ze strategią niskoemisyjną UE i Porozumieniem Paryskim – opublikowanie
krajowego raportu oceny dla każdego z krajów UNIFY i EUKI (10+4)
- Wspólny raport oceny LTS-ów z punktu widzenia Porozumienia Paryskiego dla wszystkich
krajów
- Wpływ na działania polityków UE i krajowych

Zwiększenie dialogu między interesariuszami (UNIFY, EUKI)

Stworzenie w krajach UE Społecznych Grup Monitorujących: grupy, odpowiednie do
krajowych możliwości, które zapewnią poradę, informację i możliwość tworzenia wspólnych
rekomendacji dla wdrażania polityki klimatycznej i projektów UNIFY, EUKI poprzez:
- Kwestionariusz na temat polityki klimatycznej
- Regularne spotkania (co pół roku), konsultacje, spotkania
- Trzy webinary na temat dobrych praktyk w sektorach rolnictwa, transportu i energetyki z
udziałem interesariuszy
- Trzy warsztaty z udziałem różnych interesariuszy z 6 krajów Grupy Wyszehradzkiej 4+2:
-

Ljubljana – maj 2020
Słowacja – październik 2020
Czechy – kwiecień 2021 (temat: sprawiedliwa transformacja!)

Plan działania SGM PK - Polska

• Aktualnie – ankieta UNIFY, rozpowszechnienie
• Do maja 2020 – Raport oceny KPEiK Polski (konsultacje)
• Maj 2020 – spotkanie interesariuszy LTS-EUKI w Ljubljanie
• Czerwiec-lipiec – spotkanie SGM w Warszawie
(Fundusze UE, KPEiK – rekomendacje UE)
• Sierpień-grudzień:
• KPEiK: Narzędzie oceny wdrażania – konsultacje
• Fundusze UE: planowanie programów operacyjnych – konsultacje
• LTS: raport oceny, metodyka – konsultacje

• Październik 2020 – spotkanie interesariuszy LTS-EUKI na Słowacji
• Styczeń 2021 – spotkanie SGM w Warszawie

