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ZAŁĄCZNIK I 

  

METODA ALOKACJI ŚRODKÓW FUNDUSZU NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ 

TRANSFORMACJI 

 

Pulę środków finansowych dla każdego państwa członkowskiego określa się zgodnie 

z następującymi krokami:  

a) udział każdego państwa członkowskiego oblicza się jako ważoną sumę udziałów, 

które określa się na podstawie następujących kryteriów, z zastosowaniem wskazanej 

wagi: 

i) emisje gazów cieplarnianych z zakładów przemysłowych w regionach na 

poziomie NUTS 2, w których intensywność emisji dwutlenku węgla – 

określona jako stosunek emisji gazów cieplarnianych z zakładów 

przemysłowych zgłoszonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 

rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
1
 do 

wartości dodanej brutto wytworzonej przez przemysł – przekracza dwukrotnie 

średnią dla UE-27. Jeżeli w danym państwie członkowskim poziom ten nie jest 

przekroczony w żadnym regionie na poziomie NUTS 2, uwzględnia się emisje 

gazów cieplarnianych z zakładów przemysłowych w regionie na poziomie 

NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji dwutlenku węgla (waga 49 %), 

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (waga 

25 %), 

(iii) zatrudnienie w przemyśle w regionach na poziomie NUTS 2 uwzględnionych 

do celów ppkt (i) (waga 25 %), 

(iv) produkcja torfu (waga 0,95 %), 

(v) produkcja łupków bitumicznych (waga 0,05 %); 

b) wysokość alokacji uzyskanych w wyniku zastosowania lit. a) jest korygowana w celu 

zapewnienia, aby żadne państwo członkowskie nie otrzymało kwoty przekraczającej 2 

mld EUR. Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na jedno państwo członkowskie jest 

rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe państwa członkowskie proporcjonalnie do 

wysokości ich alokacji. Udziały państw członkowskich są odpowiednio przeliczane; 

c)  udziały państw członkowskich uzyskane w wyniku zastosowania lit. b) są korygowane 

w dół albo w górę o współczynnik równy 1,5-krotności różnicy, o jaką DNB na 

mieszkańca (mierzony parytetem siły nabywczej) tego państwa członkowskiego 

w latach 2015-2017 jest większy albo mniejszy od średniego DNB na mieszkańca 

państw członkowskich UE-27 (średnia wyrażona jest jako 100 %); 

Korekta ta nie ma zastosowania do państw członkowskich, których alokacja została 

ograniczona górnym pułapem zgodnie z lit. b). 

d) wysokość alokacji uzyskanych w wyniku zastosowania lit. c) jest korygowana, aby 

zagwarantować, że ostateczna alokacja z FST zapewni intensywność pomocy na 

                                                 
1
  Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. 

w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 

dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1). 
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mieszkańca (mierzoną na podstawie całkowitej liczby ludności danego państwa 

członkowskiego) wynoszącą co najmniej 6 EUR w całym okresie.  

Kwoty potrzebne do zapewnienia minimalnej intensywności pomocy są odliczane 

proporcjonalnie od alokacji wszystkich pozostałych państw członkowskich, 

z wyjątkiem tych, których alokacja została ograniczona górnym pułapem zgodnie 

z lit. b).  

Alokacja z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ma charakter dodatkowy 

w stosunku do alokacji wynikającej z pkt 1–16 załącznika XXII do [nowego wniosku 

dotyczącego RWP] i nie jest uwzględniona w podstawie alokacji, do której zastosowanie mają 

pkt 10–15 załącznika XXII do [nowego wniosku dotyczącego RWP]. 

  



 

PL 3  PL 

 

 

ZAŁĄCZNIK II 

WZÓR TERYTORIALNYCH PLANÓW SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI  

 

1. Opis procesu transformacji i wskazanie terytoriów w obrębie państwa 

członkowskiego, które będą najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami 

Pole tekstowe [12000] 

 

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. a) 

1.1. Opis spodziewanego procesu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla 

klimatu, zgodnie z celami krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu oraz innych 

istniejących planów transformacji, zawierający harmonogram zaprzestania lub ograniczenia 

działalności takiej jak wydobycie węgla kamiennego i brunatnego lub wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacjach węglowych  

 

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. b) 

1.2. Wskazanie terytoriów, które zgodnie z przewidywaniami będą najbardziej dotknięte 

negatywnymi skutkami transformacji, oraz uzasadnienie tego wyboru za pomocą 

odpowiednich szacunków dotyczących wpływu na gospodarkę i zatrudnienie opartych na 

informacjach zawartych w sekcji 1.1 

 

2. Ocena wyzwań związanych z transformacją w przypadku każdego ze wskazanych 

terytoriów 

2.1. Ocena skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych przejścia na 

gospodarkę neutralną dla klimatu  

 

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. c) 

Pole tekstowe [12000] 

 

Wskazanie typów działalności gospodarczej i sektorów przemysłowych dotkniętych skutkami 

transformacji, z rozróżnieniem na: 

- upadające sektory, w przypadku których spodziewane jest zaprzestanie lub znaczne 

ograniczenie działalności w związku z transformacją, w tym odpowiedni harmonogram; 

- sektory podlegające transformacji, w przypadku których spodziewane jest przekształcenie 
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działalności, procesów i produktów. 

W odniesieniu do każdego z tych dwóch rodzajów sektorów:  

- szacunki dotyczące utraty miejsc pracy oraz potrzeb w zakresie przekwalifikowania, 

z uwzględnieniem prognoz zapotrzebowania na umiejętności; 

- potencjał dywersyfikacji gospodarczej i możliwości rozwoju. 

 

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju do 2030 r. służącego osiągnięciu neutralności 

klimatycznej 

 

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. d) 

Pole tekstowe [6000] 

 

- Rozwój musi odpowiadać na wyzwania związane z transformacją;  

- Cele i rezultaty, których osiągnięcie jest spodziewane dzięki wdrożeniu priorytetu FST.  

 

2.3. Spójność z innymi krajowymi, regionalnymi lub terytorialnymi strategiami 

i planami  

 

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. e) 

Pole tekstowe [6000] 

 

- Strategie inteligentnej specjalizacji; 

- Strategie terytorialne, o których mowa w art. 23 rozporządzenia (UE) [nowe RWP];  

- Inne regionalne lub krajowe plany rozwoju.  

 

2.4. Rodzaje planowanych operacji 

Pole tekstowe [12000] 

 

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. g) 

- rodzaje planowanych operacji i ich spodziewany wkład w łagodzenie skutków transformacji 

klimatycznej  

 

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. h) 
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Wypełnić jedynie w przypadku, gdy wsparcie jest udzielane na rzecz inwestycji produkcyjnych 

innych niż MŚP:  

- wyczerpujący wykaz takich operacji i przedsiębiorstw oraz – dla każdej operacji i każdego 

przedsiębiorstwa – uzasadnienie konieczności udzielenia takiego wsparcia za pomocą analizy 

luk dowodzącej, że w przypadku braku takiej inwestycji spodziewana liczba straconych miejsc 

pracy przewyższy liczbę nowych miejsc pracy 

 

 

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. i); 

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy wsparcie inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 

redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych w załączniku I 

do dyrektywy 2003/87/WE:  

- wyczerpujący wykaz operacji, które mają zostać objęte wsparciem, oraz uzasadnienie, że 

przyczynią się one do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu i doprowadzą do 

znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, większej niż odpowiednie poziomy odniesienia 

stosowane do przydziału bezpłatnych uprawnień na podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 

jednoczesnym spełnieniu warunku, że operacje te są konieczne do ochrony znacznej liczby 

miejsc pracy  

 

 

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. j) 

- synergie i komplementarność między planowanymi operacjami a innymi programami 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” (wspieranie procesu 

transformacji), innymi instrumentami finansowymi (Fundusz Modernizacyjny Unijnego 

Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji) oraz innymi filarami mechanizmu sprawiedliwej 

transformacji (specjalny system w ramach funduszu InvestEU i instrument pożyczkowy na 

rzecz sektora publicznego w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego) służącymi 

zaspokojeniu stwierdzonych potrzeb inwestycyjnych 

 

2.5. Wskaźniki produktu lub rezultatu specyficzne dla programu 

Odniesienie: art. 8 ust. 1 

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy przewidziane są wskaźniki specyficzne dla danego 

programu: 

- uzasadnienie konieczności stosowania wskaźników produktu lub rezultatu specyficznych dla 

programu w oparciu o rodzaje planowanych operacji  

 

Tabela 1. Wskaźniki produktu 

Cel szczegółowy Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

Wskaźnik [255] Jednostka 

miary 

Cel pośredni 

(2024) 

Cel końcowy 

(2029) 
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Tabela 2. Wskaźniki rezultatu 

Cel 

szczegółowy 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

Wskaźnik 

[255] 

Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

lub 

wartość 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

końcowy 

(2029) 

Źródło 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

         

 

 

3. Mechanizmy zarządzania  

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. f) 

Pole tekstowe [5000] 

 

 

3.1. Partnerstwo 

- Zasady dotyczące zaangażowania partnerów w przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie 

i ocenę terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji; 

- Wynik konsultacji publicznych.  

 

3.2. Monitorowanie i ocena  

- Planowane środki w zakresie monitorowania i oceny, w tym wskaźniki służące ocenie, czy 

plan jest w stanie zapewnić osiągnięcie jego celów 

 

3.3. Podmiot(-y) koordynujący(-e) i monitorujący(-e)  

Podmiot(-y) odpowiedzialny(-e) za koordynowanie i monitorowanie wdrażania planu oraz 

rola tych podmiotów 
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ZAŁĄCZNIK III 

 

WSPÓLNE WSKAŹNIKI PRODUKTU W RAMACH POLITYKI REGIONALNEJ („RCO”) I WSPÓLNE WSKAŹNIKI REZULTATU 

W RAMACH POLITYKI REGIONALNEJ („RCR”) DLA FUNDUSZU NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI
2 

 

Produkty Rezultaty 

RCO01 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

RCO 02 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w postaci dotacji 

RCO 03 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów 

finansowych 

RCO 04 – Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

RCO 05 – Start-upy objęte wsparciem 

 

RCO 10 – Przedsiębiorstwa współpracujące z ośrodkami badawczymi 

RCO 120 – Przedsiębiorstwa wspierane w celu osiągnięcia redukcji 

emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych 

w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 

RCR01 – Miejsca pracy utworzone we wspieranych podmiotach 

RCR 02 – Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w 

tym: dotacje, instrumenty finansowe) 

RCR 03 – MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub 

procesowe 

RCR 04 – MŚP wprowadzające innowacje marketingowe lub 

organizacyjne 

RCR 05 – MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz 

przedsiębiorstwa 

RCR 06 – Wnioski patentowe złożone do Europejskiego Urzędu 

Patentowego 

RCR 29 – Szacowane emisje gazów cieplarnianych pochodzące 

z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, 

prowadzonych we wspieranych przedsiębiorstwach 

                                                 
2
 Na potrzeby prezentacji danych pogrupowano wskaźniki, aby ułatwić zestawianie ich ze wskaźnikami występującymi w innych rozporządzeniach dotyczących 

poszczególnych funduszy w ramach polityki spójności. 
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RCO 13 – Usługi i produkty cyfrowe opracowywane dla 

przedsiębiorstw 

 

RCR 11 – Użytkownicy nowych publicznych usług i aplikacji 

cyfrowych 

RCR 12 – Użytkownicy nowych produktów, usług i aplikacji 

cyfrowych opracowanych przez przedsiębiorstwa 

 

RCO 15 – Wytworzona zdolność inkubacji przedsiębiorstw 

 

RCR 17 – Przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku od 3 lat 

RCR 18 – MŚP korzystające z usług inkubatora przedsiębiorczości 

jeden rok po jego utworzeniu 

 

 

RCO 101 – MŚP inwestujące w rozwój umiejętności 

 

RCR 97 – Uczestnicy programów przygotowania zawodowego 

wspieranych w MŚP 

RCR 98 – Pracownicy MŚP kończący ustawiczne kształcenie 

i szkolenie zawodowe (według rodzaju umiejętności: techniczne, 

zarządzanie, przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

RCO 22 – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w 

tym: energii elektrycznej, energii cieplnej) 

 

RCR 31 – Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia 

elektryczna, energia cieplna) 

RCR 32 Energia odnawialna: zdolność wytwórcza przyłączona do 

sieci (operacyjna) 

RCO 34 – Dodatkowe zdolności w zakresie recyklingu odpadów  

RCR 46 – Ludność obsługiwana przez instalacje recyklingu odpadów 

i małe systemy gospodarowania odpadami  

RCR 47 – Odpady poddane recyklingowi 

RCR 48 – Odpady poddane recyklingowi wykorzystywane jako 

surowce  

RCR 49 – Odpady odzyskane 
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RCO 38 – Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów 

RCO 39 – Zainstalowane systemy monitorowania zanieczyszczenia 

powietrza 

RCR 50 – Ludność odnosząca korzyści ze środków na rzecz jakości 

powietrza 

RCR 52 – Tereny zrekultywowane wykorzystywane jako tereny 

zielone, pod budowę mieszkań socjalnych lub pod działalność 

gospodarczą lub społeczną 

dotyczące uczestników
3,4

: 

RCO 200 – bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni;  

RCO 201 – długotrwale bezrobotni;  

RCO 202 – osoby bierne zawodowo;  

RCO 203 – osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek;  

RCO 204 – osoby poniżej 30 lat;  

RCO 205 – osoby powyżej 54 lat;  

RCO 206 – osoby z wykształceniem średnim I stopnia lub niższym 

(ISCED 0-2);  

RCO 207 – osoby z wykształceniem na poziomie 

ponadgimnazjalnym (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4);  

RCO 208 – osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8); 

RCO 209 – łączna liczba uczestników
5
  

dotyczące uczestników
6
:  

RCR 200 – uczestnicy poszukujący pracy po zakończeniu udziału 

w programie;  

RCR 201 – uczestnicy biorący udział w kształceniu lub szkoleniu po 

zakończeniu udziału w programie;  

RCR 202 – uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po zakończeniu 

udziału w programie;  

RCR 203 – uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność 

na własny rachunek, po zakończeniu udziału w programie. 

 

                                                 
3 Należy przekazywać wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu dotyczące uczestników. 
4 

Wszystkie dane osobowe mają być przedstawione w podziale według płci (mężczyzna/kobieta – osoba niebinarna). Gdy określone rezultaty nie są możliwe, nie ma konieczności gromadzenia 

ani przekazywania danych odnoszących się do tych wskaźników rezultatu. W przypadku gromadzenia danych z rejestrów państwa członkowskie nie muszą dostosowywać się do powszechnie 

uzgodnionych definicji i mogą stosować definicje krajowe. 
5 Obliczana automatycznie na podstawie wspólnych wskaźników produktu odnoszących się do statusu zatrudnienia. 
6 Wszystkie dane osobowe mają być przedstawione w podziale według płci. Gdy określone rezultaty nie są możliwe, nie ma konieczności gromadzenia ani przekazywania danych odnoszących 

się do tych wskaźników rezultatu. W przypadku gromadzenia danych z rejestrów państwa członkowskie nie muszą dostosowywać się do powszechnie uzgodnionych definicji i mogą stosować 

definicje krajowe. 
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