Załącznik nr 16
Tabela 14: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych
Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

Działanie
ukończone w
terminie

Przyjęcie Agendy
działań na rzecz
równości szans i
niedyskryminacji w
ramach funduszy
unijnych 2014-2020
przez Komitet
Koordynacyjny UP

2015-03-31

Ministerstwo
Infrastruktury i
Rozwoju

Nie

Tak

nd.

ARES(2015)
3265958
04.08.2015

2 - Rozwiązania w zakresie szkolenia
pracowników instytucji
zaangażowanych w zarządzanie EFSI
oraz kontrolę nad tymi funduszami z
dziedziny unijnych przepisów i
polityki dotyczących
równouprawnienia płci i
uwzględniania aspektu płci.

Przyjęcie Agendy
działań na rzecz
równości szans i
niedyskryminacji w
ramach funduszy
unijnych 2014-2020
przez Komitet
Koordynacyjny UP

2015-03-31

Ministerstwo
Infrastruktury i
Rozwoju

Nie

Tak

nd.

ARES(2015)
3265958
04.08.2015

2 - Rozwiązania w zakresie szkoleń
pracowników instytucji
zaangażowanych w zarządzanie EFSI
oraz kontrolę nad tymi funduszami z
dziedziny obowiązujących unijnych
przepisów i polityki dotyczących
niepełnosprawności, w tym
dostępności i praktycznego
stosowania Konwencji o prawach
osób z niepełnosprawnościami,
zgodnie z przepisami unijnymi i
prawem krajowym.

Przyjęcie Agendy
działań na rzecz
równości szans i
niedyskryminacji w
ramach funduszy
unijnych 2014-2020
przez Komitet
Koordynacyjny UP

2015-03-31

Ministerstwo
Infrastruktury i
Rozwoju

Nie

Tak

nd.

ARES(2015)
3265958
04.08.2015

Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

G1 - Istnienie zdolności
administracyjnych
umożliwiających wdrożenie i
stosowanie unijnych przepisów i
polityki dotyczących
niedyskryminacji w odniesieniu
do EFSI.

2 - Rozwiązania w zakresie szkoleń
pracowników instytucji
zaangażowanych w zarządzanie EFSI
oraz kontrolę nad tymi funduszami z
dziedziny unijnych przepisów i
polityki dotyczących niedyskryminacji.

G2 - Istnienie zdolności
administracyjnych
umożliwiających wdrożenie i
stosowanie unijnych przepisów i
polityki dotyczących
równouprawnienia płci w
odniesieniu do EFSI.

G3 - Istnienie zdolności
administracyjnych
umożliwiających wdrożenie i
stosowanie Konwencji Narodów
Zjednoczonych o prawach osób z
niepełnosprawnościami w
odniesieniu do EFSI zgodnie z
decyzją Rady 2010/48/WE.

Podjęte działania
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Załącznik nr 17
Tabela 15: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.

2 - Opiera się na analizie
SWOT lub podobnej
analizie, aby
skoncentrować zasoby na
ograniczonym zestawie
priorytetów badań i
innowacji.

T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.

2 - Opiera się na analizie
SWOT lub podobnej
analizie, aby
skoncentrować zasoby na
ograniczonym zestawie
priorytetów badań i
innowacji.

T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.

2 - Opiera się na analizie
SWOT lub podobnej
analizie, aby
skoncentrować zasoby na
ograniczonym zestawie
priorytetów badań i
innowacji.

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

Podjęte działania

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

Określenie potencjału innowacyjnego i
rozwojowego przedsiębiorstw
funkcjonujących w obszarach IS, w tym także
pogłębienie analizy SWOT dla każdej ze
specjalizacji.

2015-07-31

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Tak

Tak

nd.

ARES(2015)
5863350
15.12.2015

2015-07-31

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Tak

Tak

nd.

ARES(2015)
5863350
15.12.2015

2014-12-31

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

nd.

Warunek
spełniony w
momencie
przyjęcia
RPO WiM
2014-2020

Określenie specyficznych potrzeb sektorów.
Pogłębienie wiedzy na temat zasobów
naukowych, dostępnej wiedzy i technologii.
Realizacja zadania w ramach Badania
potencjału innowacyjnego i rozwojowego
przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze
inteligentnych specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego.
Rewizja procesu inteligentnych specjalizacji
pod kątem wypełnienia warunków ex ante
dla RPO WiM – współpraca z ekspertem
Komisji Europejskiej. Omówienie działań
zrealizowanych i planowanych do realizacji
przez Samorząd Województwa w obrębie
procesu definiowania inteligentnych
specjalizacji.

Tak

Tak

Proces identyfikacji inteligentnych
specjalizacji województwa warmińskomazurskiego poddany został weryfikacji oraz
eksperta skierowanego do regionu przez KE.
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Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

2015-07-31

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Tak

Tak

nd.

ARES(2015)
5863350
15.12.2015

2015-07-31

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Tak

Tak

nd.

ARES(2015)
5863350
15.12.2015

Ekspert KE dokonał analizy
przeprowadzonych dotychczas działań, na
podstawie dokumentów strategicznych i
projektów dokumentów programowych oraz
spotkań z przedstawicielami środowisk
biznesowych, naukowych, czego wynikiem
było przekazanie samorządowi rekomendacji
odnośnie dalszych niezbędnych prac. Wyniki
współpracy z ekspertem (omówione podczas
spotkania bilateralnego z przedstawicielami
KE) stanowiły punkt wyjścia kontynuacji/
weryfikacji i korekty procesu inteligentnych
specjalizacji.
T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.

3 - Przedstawia działania
na rzecz pobudzenia
prywatnych inwestycji w
badania i rozwój.

Analiza wąskich gardeł (elementów
ograniczających skuteczność wdrażanej
polityki).
Realizacja zadania w ramach Badania
potencjału innowacyjnego i rozwojowego
przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze
inteligentnych specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego.
Opracowanie metodyki komunikacji strategii
inteligentnych specjalizacji.

T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.

3 - Przedstawia działania
na rzecz pobudzenia
prywatnych inwestycji w
badania i rozwój.

Ustanowienie stałego systemu komunikacji
strategii inteligentnych specjalizacji,
wyników monitorowania, zmian - w ramach
Badania potencjału innowacyjnego i
rozwojowego przedsiębiorstw
funkcjonujących w obszarze inteligentnych
specjalizacji województwa warmińskomazurskiego m.in.:
 określono kanały i metody komunikacji na
potrzeby informowania o instrumentach
wsparcia danej specjalizacji,
 opracowano metodykę przekazywania
informacji o trendach w obszarach badań,

3

Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

2015-07-31

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

Tak

nd.

ARES(2015)
5863350
15.12.2015

rozwoju i innowacji poszczególnym
grupom docelowym w każdej z
inteligentnych specjalizacji.
T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.
T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.

T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.

3 - Przedstawia działania
na rzecz pobudzenia
prywatnych inwestycji w
badania i rozwój.

3 - Przedstawia działania
na rzecz pobudzenia
prywatnych inwestycji w
badania i rozwój.

Opracowanie systemu zarządzania
inteligentnymi specjalizacjami, w tym
identyfikacja liderów specjalizacji.
Realizacja zadania w ramach Badania
potencjału innowacyjnego i rozwojowego
przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze
inteligentnych specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego.

Zapewnienie Policy mix poprzez m.in.
cykliczne spotkania Regionalnego Komitetu
Sterującego ds. Regionalnej Strategii
Innowacyjności Województwa WarmińskoMazurskiego (proces ciągły).

2015-01-01

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Tak

Zadanie ma
charakter
ciągły
Tak

Tak

nd.
ARES(2016)
6324477
09.11.2016

Zapewnienie ciągłości procesu
przedsiębiorczego odkrywania poprzez m.in.:

3 - Przedstawia działania
na rzecz pobudzenia
prywatnych inwestycji w
badania i rozwój.

 utrzymanie roli i zadań RKS ds. RSI w
kreowaniu polityki innowacyjnej regionu,
w tym wpływu na kształtowanie
instrumentów wsparcia (proces ciągły)
 poszerzenie mechanizmu konsultacji ze
środowiskiem naukowym i biznesowym
kierunków wsparcia inteligentnych
specjalizacji (w tym omówienie wyników
monitorowania IS, wypracowywanie
rekomendacji) - proces ciągły.

2015-01-01

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Zadanie ma
charakter
ciągły
Tak

Tak

nd.
ARES(2016)
6324477
09.11.2016

4

Ogólne warunki wstępne

T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.
T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.
T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.
T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

2015-01-01

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Tak

Tak

nd.

ARES(2015)
5863350
15.12.2015

2015-07-31

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Tak

Tak

nd.

ARES(2015)
5863350
15.12.2015

Zapobieganie duplikacji, fragmentacji i
limitacji obszarów wsparcia.
3 - Przedstawia działania
na rzecz pobudzenia
prywatnych inwestycji w
badania i rozwój.

3 - Przedstawia działania
na rzecz pobudzenia
prywatnych inwestycji w
badania i rozwój.

4 - Obejmuje mechanizm
monitorowania.

4 - Obejmuje mechanizm
monitorowania.

Uczestnictwo w Regionalnym Forum
Inteligentnych Specjalizacji oraz spotkaniach
organizowanych przez odpowiednie resorty
mających na celu koordynację procesu
inteligentnych specjalizacji na szczeblu
krajowym i regionalnym (proces ciągły).
Zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych
form współpracy gospodarczej i naukowogospodarczej oraz ich zakresu w kontekście
rozwoju danej specjalizacji, w tym także
analiza klastrów (potencjalnych i
funkcjonujących) w IS w regionie.
Realizacja zadania w ramach Badania
potencjału innowacyjnego i rozwojowego
przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze
inteligentnych specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego.

Udział w pracach koordynowanych przez MR
mających na celu wypracowanie wspólnej
koncepcji/ założeń monitorowania
specjalizacji na szczeblu krajowym i
regionalnym. (proces ciągły).

Uszczegółowienie systemu monitorowania i
oceny, zapewnienie elastyczności
inteligentnych specjalizacji oraz metodyki
prognozowania trendów.
Realizacja "Badanie potencjału ..", którego
celem było m.in.:

2015-01-01

2015-12-31

Zadanie ma
charakter
ciągły

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Tak

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Nie

Tak

nd.
ARES(2016)
6324477
09.11.2016

Tak

nd.

ARES(2016)
6324477
09.11.2016

5

Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.

Podjęte działania

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

2015-12-31

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Nie

Tak

nd.

ARES(2016)
6324477
09.11.2016

2015-09-30

Zarząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Tak

Tak.

nd.

ARES(2016)
5863463
09.11.2016

• przygotowanie metodyki przyszłego
monitorowania i weryfikacji procesów
rozwojowych w każdej ze specjalizacji,
kompatybilnej z obecnie funkcjonującym
systemem monitorowania Strategii
rozwoju oraz metodologią opracowaną
na poziomie krajowym,
• opracowanie metodyki prognozowania
trendów w obszarze badań, rozwoju i
innowacji w każdej ze specjalizacji,
• przygotowanie rekomendacji wraz z
określeniem potencjalnych scenariuszy i
kierunków rozwoju każdej specjalizacji w
świetle uwarunkowań gospodarczych,
technologicznych, społecznych,
infrastrukturalnych i prawnych.

T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.
T01.1 - Badania naukowe i innowacje:
istnienie krajowych lub regionalnych
strategii na rzecz inteligentnej
specjalizacji, zgodnie z krajowym
programem reform, w celu zwiększenia
wydatków na badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest cechą
dobrze funkcjonujących krajowych lub
regionalnych systemów badań i
innowacji.

4 - Obejmuje mechanizm
monitorowania.

Utworzenie systemu monitorowania, w tym
listy wskaźników i ich wartości docelowych
dla inteligentnych specjalizacji,
pozwalających na monitorowanie
inteligentnych specjalizacji oraz
wyłaniających się nisz o potencjale tworzenia
przewag konkurencyjnych dla regionu.
System będzie spójny z metodologią
monitorowania IS na poziomie krajowym.
Opracowano „Monitoring inteligentnych
specjalizacji województwa warmińskomazurskiego do roku 2023”.

5 - Przyjęto ramy
określające dostępne
środki budżetowe na
badania i innowacje.

Głównym narzędziem realizacji Strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego, a
tym samym wsparcia inteligentnych
specjalizacji, jest Regionalny Program
Operacyjnego na lata 2014-2020, w którym
przewidziano środki na działania mające
wpływ na rozwój specjalizacji w najbliższych
latach. Niemniej jednak po akceptacji przez
Komisję Europejską regionalnych i krajowych

6

Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

programów operacyjnych oraz zakończeniu
realizacji Badania potencjału innowacyjnego i
rozwojowego przedsiębiorstw
funkcjonujących w obszarze inteligentnych
specjalizacji województwa warmińskomazurskiego dokonany został przegląd i
pogłębiono informacje o środkach
finansowych możliwych do pozyskania ze
źródeł publicznych i prywatnych na rzecz
rozwoju inteligentnych specjalizacji
województwa warmińsko-mazurskiego.
Opracowano “Ramy finansowe wsparcia
inteligentnych specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego do roku 2023”.

T03.1 - Przeprowadzono konkretne
działania wspierające promowanie
przedsiębiorczości z uwzględnieniem
programu "Small Business Act".

2 - Konkretne działania:
wprowadzono działania
mające na celu skrócenie
czasu potrzebnego na
uzyskanie licencji i
pozwoleń na podjęcie i
prowadzenie szczególnego
rodzaju działalności w
ramach przedsiębiorstwa,
z uwzględnieniem celów
programu "Small Business
Act".

Wejście w życie ustawy o zmianie ustaw
regulujących warunki dostępu do
wykonywania niektórych zawodów – III
transza deregulacji.

2015-05-01

Ministerstwo
Sprawiedliwości

Nie

Tak

nd.

ARES(2016)
3309179
11.07.2016

T03.1 - Przeprowadzono konkretne
działania wspierające promowanie
przedsiębiorczości z uwzględnieniem
programu "Small Business Act".

3 - Konkretne działania:
wprowadzono mechanizm
monitorowania wdrażania
działań programu "Small
Business Act" i oceny
wpływu prawodawstwa na
MŚP.

Wdrożenie elektronicznej platformy
konsultacyjnej.

2015-07-01

Ministerstwo
Gospodarki

Nie

Tak

nd.

ARES(2016)
3309179
11.07.2016

T03.1 - Przeprowadzono konkretne
działania wspierające promowanie
przedsiębiorczości z uwzględnieniem
programu "Small Business Act".

3 - Konkretne działania:
wprowadzono mechanizm
monitorowania wdrażania
działań programu "Small
Business Act" i oceny

Wytyczne do przeprowadzania Oceny
Wpływu.

2015-07-01

Ministerstwo
Gospodarki

Nie

Tak

nd.

ARES(2016)
3309179
11.07.2016
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Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

Tak

nd.

ARES(2016)
3309179
11.07.2016

Tak

nd.

ARES(2015)
2226774
28.05.2015

31.07.2017

W okresie
sprawozdaw
czym trwały
intensywne
prace nad
projektem
ustawy
Prawo
wodne.
Projekt
ustawy
został
przyjęty z
poprawkami
przez Radę
Ministrów
18
października
2016r..
Obecnie
trwają prace

wpływu prawodawstwa na
MŚP.

T03.1 - Przeprowadzono konkretne
działania wspierające promowanie
przedsiębiorczości z uwzględnieniem
programu "Small Business Act".

3 - Konkretne działania:
wprowadzono mechanizm
monitorowania wdrażania
działań programu "Small
Business Act" i oceny
wpływu prawodawstwa na
MŚP.

Zakończenie pilotażu w zakresie testu MŚP.

2015-12-31

Ministerstwo
Gospodarki

T04.1 - Przeprowadzono działania
promujące racjonalne kosztowo
ulepszenie efektywnego końcowego
wykorzystania energii oraz racjonalne
kosztowo inwestycje w efektywność
energetyczną przy budowaniu lub
renowacji budynków.

2 - Działania obejmują:
działania konieczne do
utworzenia systemu
certyfikacji w odniesieniu
do charakterystyki
energetycznej budynków,
spójnego z art. 11
dyrektywy 2010/31/UE.

Wydanie rozporządzenia w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub części budynku,
sposobu sporządzania oraz wzorów
świadectw charakterystyki energetycznej
(obecnie zakończono zbieranie uwag do
projektu rozporządzenia w ramach
konsultacji publicznych).

2015-06-30

Ministerstwo
Rozwoju

T06.1 - Gospodarka wodna: istnienie w odniesieniu do inwestycji
wspieranych przez programy - a)
polityki taryfowej w zakresie cen wody,
przewidującej odpowiednie zachęty dla
użytkowników, aby efektywnie
korzystali z zasobów wodnych oraz b)
odpowiedniego wkładu różnych
użytkowników wody w zwrot kosztów
za usługi wodne w stopniu określonym
w zatwierdzonych planach
gospodarowania wodami w dorzeczu.

1 - W sektorach
wspieranych z EFRR,
Funduszu Spójności i
EFRROW państwo
członkowskie zapewniło
wkład różnych
użytkowników wody w
zwrot kosztów za usługi
wodne w podziale na
sektory, zgodnie z art. 9
ust. 1 tiret pierwsze
dyrektywy 2000/60/WE,
przy uwzględnieniu, w
stosownych przypadkach,
skutków społecznych,
środowiskowych i
gospodarczych zwrotu, jak
również warunków
geograficznych i
klimatycznych dotkniętego
regionu lub dotkniętych

Aktualizacja planów gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy w Polsce.

2015-12-31

Ministerstwo
Środowiska

Nie

Tak

Nie

Nie
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Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

regionów.

T06.1 - Gospodarka wodna: istnienie w odniesieniu do inwestycji
wspieranych przez programy - a)
polityki taryfowej w zakresie cen wody,
przewidującej odpowiednie zachęty dla
użytkowników, aby efektywnie
korzystali z zasobów wodnych oraz b)
odpowiedniego wkładu różnych
użytkowników wody w zwrot kosztów
za usługi wodne w stopniu określonym
w zatwierdzonych planach
gospodarowania wodami w dorzeczu.

1 - W sektorach
wspieranych z EFRR,
Funduszu Spójności i
EFRROW państwo
członkowskie zapewniło
wkład różnych
użytkowników wody w
zwrot kosztów za usługi
wodne w podziale na
sektory, zgodnie z art. 9
ust. 1 tiret pierwsze
dyrektywy 2000/60/WE,
przy uwzględnieniu, w
stosownych przypadkach,
skutków społecznych,
środowiskowych i
gospodarczych zwrotu, jak
również warunków
geograficznych i
klimatycznych dotkniętego
regionu lub dotkniętych
regionów.

Uwagi

w Sejmie,
wejście w
życie ustawy
planowane
jest (zgodnie
z obecnym
projektem)
na lipiec
2017 roku.

Przyjęcie nowej ustawy – Prawo wodne.

2015-03-31

Ministerstwo
Środowiska

Nie

Nie

31.07.2017

W okresie
sprawozdaw
czym trwały
intensywne
prace nad
projektem
ustawy
Prawo
wodne.
Projekt
ustawy
został
przyjęty z
poprawkami
przez Radę
Ministrów
18
października
2016r..
Obecnie
trwają prace
w Sejmie,
wejście w
życie ustawy
planowane
jest (zgodnie
z obecnym
projektem)
na lipiec
2017 roku.
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Ogólne warunki wstępne

T06.1 - Gospodarka wodna: istnienie w odniesieniu do inwestycji
wspieranych przez programy - a)
polityki taryfowej w zakresie cen wody,
przewidującej odpowiednie zachęty dla
użytkowników, aby efektywnie
korzystali z zasobów wodnych oraz b)
odpowiedniego wkładu różnych
użytkowników wody w zwrot kosztów
za usługi wodne w stopniu określonym
w zatwierdzonych planach
gospodarowania wodami w dorzeczu.

T06.2 - Gospodarka odpadami:
promowanie zrównoważonych
gospodarczo i środowiskowo inwestycji
w sektorze gospodarki odpadami, w
szczególności poprzez opracowanie
planów gospodarki odpadami zgodnych
z dyrektywą 2008/98/WE oraz z
hierarchią odpadów.

T06.2 - Gospodarka odpadami:
promowanie zrównoważonych
gospodarczo i środowiskowo inwestycji
w sektorze gospodarki odpadami, w
szczególności poprzez opracowanie
planów gospodarki odpadami zgodnych
z dyrektywą 2008/98/WE oraz z
hierarchią odpadów.

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

ARES(2017)
18020
03.01.2017

2 - Przyjęcie planu
gospodarowania wodami
w dorzeczu dla obszaru
dorzecza spójnego z art. 13
dyrektywy 2000/60/WE.

1. Aktualizacja planów gospodarki wodami
na obszarach dorzeczy w Polsce.
2. Przekazanie do KE raportu wraz z kopiami
aktualizacji PGW.

2015-12-31

Instytucja
wiodąca: Krajowy
Zarząd Gospodarki
Wodnej
Instytucja
współpracująca:
Ministerstwo
Środowiska

Nie

Tak

nd.

Aktualizacje
Planów
Gospodarow
ania
Wodami w
Dorzeczach
(aPGW)
przekazane
do KE- trwa
weryfikacja
dokumentó
w.
ARES(2016)
7192649
28.12.2016

2 - Istnienie jednego lub
kilku planów gospodarki
odpadami zgodnie z
wymogami art. 28
dyrektywy 2008/98/WE.

2 - Istnienie jednego lub
kilku planów gospodarki
odpadami zgodnie z
wymogami art. 28
dyrektywy 2008/98/WE.

Aktualizacja WPGO wraz z opracowaniem
planów inwestycyjnych.

2016-12-31

Marszałkowie
Województw/
Sejmiki
Województw

Tak

Tak

nd.

Przekazanie
Wojewódzki
ego
Programu
Gospodarow
ania
Odpadami

ARES(2016)
7083997
20.12.2016
Aktualizacja KPGO.

2015-12-31

Ministerstwo
Środowiska/
Ministerstwo
Rozwoju

Nie

Tak

nd.

Dokumenty
na poziomie
krajowym
zostały
przekazane
do KE, trwa
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Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

ich
weryfikacja
(Krajowy
Program
Gospodarki
Odpadami
oraz Raport z
4 kryterium
warunku)
T06.2 - Gospodarka odpadami:
promowanie zrównoważonych
gospodarczo i środowiskowo inwestycji
w sektorze gospodarki odpadami, w
szczególności poprzez opracowanie
planów gospodarki odpadami zgodnych
z dyrektywą 2008/98/WE oraz z
hierarchią odpadów.

2 - Istnienie jednego lub
kilku planów gospodarki
odpadami zgodnie z
wymogami art. 28
dyrektywy 2008/98/WE.

Wprowadzenie obowiązku sporządzania
przez ZW planów inwestycyjnych.

2014-12-31

Parlament RP

Nie

Tak

nd.

ARES(2016)
7192649
28.12.2016

ARES(2016)
7083997
20.12.2016

T06.2 - Gospodarka odpadami:
promowanie zrównoważonych
gospodarczo i środowiskowo inwestycji
w sektorze gospodarki odpadami, w
szczególności poprzez opracowanie
planów gospodarki odpadami zgodnych
z dyrektywą 2008/98/WE oraz z
hierarchią odpadów.

2 - Istnienie jednego lub
kilku planów gospodarki
odpadami zgodnie z
wymogami art. 28
dyrektywy 2008/98/WE.

T06.2 - Gospodarka odpadami:

4 - Przyjęto środki

Wydanie rozorządzenia określającego sposób
i formę sporządzania WPGO.

2014-12-31

Ministerstwo
Środowiska

Nie

Tak

nd.

Dokumenty
na poziomie
krajowym
zostały
przekazane
do KE, trwa
ich
weryfikacja
(Krajowy
Program
Gospodarki
Odpadami
oraz Raport z
4 kryterium
warunku)

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996

2014-12-31

Parlament RP

Nie

Tak

nd.

ARES(2017)
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Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

promowanie zrównoważonych
gospodarczo i środowiskowo inwestycji
w sektorze gospodarki odpadami, w
szczególności poprzez opracowanie
planów gospodarki odpadami zgodnych
z dyrektywą 2008/98/WE oraz z
hierarchią odpadów.

niezbędne do osiągnięcia
celów na 2020 r.
dotyczących
przygotowania do
ponownego wykorzystania
i recyklingu, zgodnie z art.
11 ust. 2 dyrektywy
2008/98/WE.

Podjęte działania

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.

Uwagi

2170868
26.04.2017
Dokumenty
na poziomie
krajowym
zostały
przekazane
do KE, trwa
ich
weryfikacja
(Krajowy
Program
Gospodarki
Odpadami
oraz Raport z
4 kryterium
warunku)
ARES(2017)
2170868
26.04.2017

T06.2 - Gospodarka odpadami:
promowanie zrównoważonych
gospodarczo i środowiskowo inwestycji
w sektorze gospodarki odpadami, w
szczególności poprzez opracowanie
planów gospodarki odpadami zgodnych
z dyrektywą 2008/98/WE oraz z
hierarchią odpadów.

4 - Przyjęto środki
niezbędne do osiągnięcia
celów na 2020 r.
dotyczących
przygotowania do
ponownego wykorzystania
i recyklingu, zgodnie z art.
11 ust. 2 dyrektywy
2008/98/WE.

Rozporządzenie w sprawie obowiązku
selektywnego zbierania niektórych odpadów
komunalnych oraz szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów.

2015-06-30

Ministerstwo
Środowiska

Nie

Tak

nd.

Dokumenty
na poziomie
krajowym
zostały
przekazane
do KE, trwa
ich
weryfikacja
(Krajowy
Program
Gospodarki
Odpadami
oraz Raport z
4 kryterium
warunku)
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Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

ARES(2017)
2170868
26.04.2017

T06.2 - Gospodarka odpadami:
promowanie zrównoważonych
gospodarczo i środowiskowo inwestycji
w sektorze gospodarki odpadami, w
szczególności poprzez opracowanie
planów gospodarki odpadami zgodnych
z dyrektywą 2008/98/WE oraz z
hierarchią odpadów.

4 - Przyjęto środki
niezbędne do osiągnięcia
celów na 2020 r.
dotyczących
przygotowania do
ponownego wykorzystania
i recyklingu, zgodnie z art.
11 ust. 2 dyrektywy
2008/98/WE.

Uchwalenie nowej ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2015-03-31

Parlament RP

Nie

Tak

nd.

Dokumenty
na poziomie
krajowym
zostały
przekazane
do KE, trwa
ich
weryfikacja
(Krajowy
Program
Gospodarki
Odpadami
oraz Raport z
4 kryterium
warunku)
ARES(2017)
2170868
26.04.2017

T06.2 - Gospodarka odpadami:
promowanie zrównoważonych
gospodarczo i środowiskowo inwestycji
w sektorze gospodarki odpadami, w
szczególności poprzez opracowanie
planów gospodarki odpadami zgodnych
z dyrektywą 2008/98/WE oraz z
hierarchią odpadów.

4 - Przyjęto środki
niezbędne do osiągnięcia
celów na 2020 r.
dotyczących
przygotowania do
ponownego wykorzystania
i recyklingu, zgodnie z art.
11 ust. 2 dyrektywy
2008/98/WE.

Wydanie rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska(…).

2015-12-31

Ministerstwo
Środowiska

Nie

Tak

nd.

Dokumenty
na poziomie
krajowym
zostały
przekazane
do KE, trwa
ich
weryfikacja
(Krajowy
Program
Gospodarki
Odpadami
oraz Raport z
4 kryterium
warunku)

13

Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

ARES(2017)
2170868
26.04.2017

T06.2 - Gospodarka odpadami:
promowanie zrównoważonych
gospodarczo i środowiskowo inwestycji
w sektorze gospodarki odpadami, w
szczególności poprzez opracowanie
planów gospodarki odpadami zgodnych
z dyrektywą 2008/98/WE oraz z
hierarchią odpadów.

4 - Przyjęto środki
niezbędne do osiągnięcia
celów na 2020 r.
dotyczących
przygotowania do
ponownego wykorzystania
i recyklingu, zgodnie z art.
11 ust. 2 dyrektywy
2008/98/WE.

Wydanie rozp. dotyczącego audytu na podst.
art. 51 ustawy z dn. 13 czerwca 2013. o
gospodarce opakowaniami […].

2015-12-31

Ministerstwo
Środowiska

Nie

Tak

nd.

Dokumenty
na poziomie
krajowym
zostały
przekazane
do KE, trwa
ich
weryfikacja
(Krajowy
Program
Gospodarki
Odpadami
oraz Raport z
4 kryterium
warunku)
ARES(2017)
2170868
26.04.2017

T06.2 - Gospodarka odpadami:
promowanie zrównoważonych
gospodarczo i środowiskowo inwestycji
w sektorze gospodarki odpadami, w
szczególności poprzez opracowanie
planów gospodarki odpadami zgodnych
z dyrektywą 2008/98/WE oraz z
hierarchią odpadów.

4 - Przyjęto środki
niezbędne do osiągnięcia
celów na 2020 r.
dotyczących
przygotowania do
ponownego wykorzystania
i recyklingu, zgodnie z art.
11 ust. 2 dyrektywy
2008/98/WE.

Wydanie rozp. ws. wzorów sprawozdań o
odebranych odpadach komunalnych […].

2015-12-31

Ministerstwo
Środowiska

Nie

Tak

nd.

Dokumenty
na poziomie
krajowym
zostały
przekazane
do KE, trwa
ich
weryfikacja
(Krajowy
Program
Gospodarki
Odpadami
oraz Raport z
4 kryterium
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Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

warunku)
T07.1 - Transport: istnienie
kompleksowego planu/planów lub
kompleksowych ram w zakresie
inwestycji transportowych zgodnie z
instytucyjną strukturą państw
członkowskich (z uwzględnieniem
transportu publicznego na szczeblu
regionalnym i lokalnym), które
wspierają rozwój infrastruktury i
poprawiają łączność z kompleksową i
bazową siecią TEN-T.

1 - Istnienie
kompleksowego
planu/planów transportu
lub ram w zakresie
inwestycji transportowych
spełniających wymogi
prawne dotyczące
strategicznej oceny
oddziaływania na
środowisko i
określających:

Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej
Dróg Wojewódzkich Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020 z
perspektywą do roku 2030.

2016-03-15

T07.1 - Transport: istnienie
kompleksowego planu/planów lub
kompleksowych ram w zakresie
inwestycji transportowych zgodnie z
instytucyjną strukturą państw
członkowskich (z uwzględnieniem
transportu publicznego na szczeblu
regionalnym i lokalnym), które
wspierają rozwój infrastruktury i
poprawiają łączność z kompleksową i
bazową siecią TEN-T.

2 - wkład w jednolity
europejski obszar
transportu zgodnie z art.
10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr .../2013, w
tym priorytetów w
zakresie inwestycji w:

Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej
Dróg Wojewódzkich Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020 z
perspektywą do roku 2030.

2016-03-31

T07.1 - Transport: istnienie
kompleksowego planu/planów lub
kompleksowych ram w zakresie
inwestycji transportowych zgodnie z
instytucyjną strukturą państw
członkowskich (z uwzględnieniem
transportu publicznego na szczeblu
regionalnym i lokalnym), które
wspierają rozwój infrastruktury i
poprawiają łączność z kompleksową i
bazową siecią TEN-T.

3 - bazową i kompleksową
sieć TEN-T, w których
przewiduje się inwestycje
w ramach EFRR i Funduszu
Spójności, oraz

Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej
Dróg Wojewódzkich Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020 z
perspektywą do roku 2030.

2016-03-31

ARES(2016)

Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Olsztynie

Tak

Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Olsztynie

Tak

Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Olsztynie

Tak

Tak

nd.

4819399
29.08.2016

ARES(2016)
Tak

nd.

4819399
29.08.2016

ARES(2016)
Tak

nd.

4819399
29.08.2016
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Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Działanie
ukończone w
terminie

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej
Dróg Wojewódzkich Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020 z
perspektywą do roku 2030.

2015-07-31

Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Olsztynie

Tak

Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Olsztynie

Tak

Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Olsztynie

Tak

Ministerstwo
Gospodarki

Nie

Podjęte działania

T07.1 - Transport: istnienie
kompleksowego planu/planów lub
kompleksowych ram w zakresie
inwestycji transportowych zgodnie z
instytucyjną strukturą państw
członkowskich (z uwzględnieniem
transportu publicznego na szczeblu
regionalnym i lokalnym), które
wspierają rozwój infrastruktury i
poprawiają łączność z kompleksową i
bazową siecią TEN-T.

4 - wtórną łączność,

T07.1 - Transport: istnienie
kompleksowego planu/planów lub
kompleksowych ram w zakresie
inwestycji transportowych zgodnie z
instytucyjną strukturą państw
członkowskich (z uwzględnieniem
transportu publicznego na szczeblu
regionalnym i lokalnym), które
wspierają rozwój infrastruktury i
poprawiają łączność z kompleksową i
bazową siecią TEN-T.

5 - identyfikację
odpowiedniej ilości
realistycznych i
zaawansowanych w
przygotowaniu projektów,
które mają być wspierane
w ramach EFRR i Funduszu
Spójności.

Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej
Dróg Wojewódzkich Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020 z
perspektywą do roku 2030.

2016-03-31

T07.1 - Transport: istnienie
kompleksowego planu/planów lub
kompleksowych ram w zakresie
inwestycji transportowych zgodnie z
instytucyjną strukturą państw
członkowskich (z uwzględnieniem
transportu publicznego na szczeblu
regionalnym i lokalnym), które
wspierają rozwój infrastruktury i
poprawiają łączność z kompleksową i
bazową siecią TEN-T.

6 - Działania mające na
celu zapewnienie zdolności
instytucji pośredniczących
i beneficjentów do
realizacji projektów.

Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej
Dróg Wojewódzkich Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020 z
perspektywą do roku 2030.

2016-03-31

T07.4 - Opracowywanie inteligentnych
systemów dystrybucji, magazynowania
i przesyłu energii.

5 - Plany te zawierają:
identyfikację odpowiedniej
ilości realistycznych i
zaawansowanych w

Przyjęcie Project Pipeline.

2014-12-31

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

ARES(2016)
Tak

nd.

4819399
29.08.2016

ARES(2016)
Tak

nd.

4819399
29.08.2016

ARES(2016)
Tak

nd.

4819399
29.08.2016

Tak

nd.

ARES(2015)
4056437
01.10.2015

16

Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

2015-06-30

Ministerstwo
Zdrowia

Nie

Tak

nd.

ARES(2015)
3297969
06.08.2015

2016-12-31

Ministerstwo
Zdrowia

Nie

Tak

nd.

ARES(2017)
2141640
26.04.2017

2015-06-30

Ministerstwo
Zdrowia

Nie

Tak

nd.

ARES(2017)
2141640
26.04.2017

przygotowaniu projektów,
które mają być wspierane
w ramach EFRR.
Plan działań dotyczący przygotowania
dokumentu: Policy Paper dla obszaru
ochrony zdrowia w Polsce na lata 2014-2020.
Krajowe Ramy Strategiczne.

T08.4 - Aktywne i zdrowe starzenie się:
została opracowana polityka dotycząca
aktywnego starzenia się w świetle
wytycznych dotyczących zatrudnienia.

2 - Państwo członkowskie
przygotowało działania
mające na celu
promowanie aktywnego
starzenia się.

• Uzupełnienie Policy paper dla ochrony
zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Ramy
Strategiczne. Dokument zostanie
zweryfikowany w kontekście uwag
zgłoszonych przez KE na spotkaniu w dniu
16 października 2014 r., termin:
31/02/2015 r.
• Przyjęcie Policy paper przez właściwe
władze na poziomie krajowym, termin:
30/06/2015 r.
Opis spełnienia kryterium wraz ze
szczegółowym planem działań oraz
harmonogramem i instytucjami
odpowiedzialnymi zostały przedstawione w
Samoocenie spełniania warunkowości ex
ante, stanowiącej załącznik do programu.

T09.3 - Zdrowie: Istnienie krajowych
lub regionalnych strategicznych ram
polityki zdrowotnej w zakresie
określonym w art. 168 TFUE,
zapewniających stabilność
gospodarczą.
T09.3 - Zdrowie: Istnienie krajowych
lub regionalnych strategicznych ram
polityki zdrowotnej w zakresie
określonym w art. 168 TFUE,
zapewniających stabilność
gospodarczą.

1 - Gotowe są krajowe lub
regionalne strategiczne
ramy polityki zdrowotnej,
które zawierają:

2 - skoordynowane
działania poprawiające
dostęp do świadczeń
zdrowotnych,

Warunek zostanie uznany za wypełniony po
spełnieniu poniższych kryteriów:

Plan działań dotyczący przygotowania
dokumentu: Policy Paper dla obszaru
ochrony zdrowia w Polsce na lata 2014-2020.
Krajowe Ramy Strategiczne.
• Uzupełnienie Policy paper dla ochrony
zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Ramy
Strategiczne. Dokument zostanie
zweryfikowany w kontekście uwag
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Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

2016-12-31

Ministerstwo
Zdrowia

Nie

Tak

nd.

ARES(2017)
2141640
26.04.2017

2016-12-31

Ministerstwo
Zdrowia

Nie

Tak

nd.

ARES(2017)
2141640
26.04.2017

zgłoszonych przez KE na spotkaniu w dniu
16 października 2014 r., termin:
31/02/2015 r.
• Przyjęcie Policy paper przez właściwe
władze na poziomie krajowym, termin:
30/06/2015 r.
Opis spełnienia kryterium wraz ze
szczegółowym planem działań oraz
harmonogramem i instytucjami
odpowiedzialnymi zostały przedstawione w
Samoocenie spełniania warunkowości ex
ante, stanowiącej załącznik do programu.
Plan działań dotyczący map potrzeb
zdrowotnych.

T09.3 - Zdrowie: Istnienie krajowych
lub regionalnych strategicznych ram
polityki zdrowotnej w zakresie
określonym w art. 168 TFUE,
zapewniających stabilność
gospodarczą.

T09.3 - Zdrowie: Istnienie krajowych
lub regionalnych strategicznych ram
polityki zdrowotnej w zakresie
określonym w art. 168 TFUE,
zapewniających stabilność
gospodarczą.

3 - działania mające na
celu stymulowanie
efektywności w sektorze
opieki zdrowotnej poprzez
wprowadzanie modeli
świadczenia usług i
infrastruktury,

• Sporządzenie "map potrzeb" w zakresie
onkologii i kardiologii opisujących
elementy systemu na poziomie POZ, AOS,
szpitali, termin: 31/12/2015.
• Stworzenie "map potrzeb" dla innych
chorób na poziomie POZ, AOS, szpitali,
termin: 31/12/2016.
Opis spełnienia kryterium wraz ze
szczegółowym planem działań oraz
harmonogramem i instytucjami
odpowiedzialnymi zostały przedstawione w
Samoocenie spełniania warunkowości ex
ante, stanowiącej załącznik do programu.
Plan działań dotyczący przygotowania
dokumentu: Policy Paper dla obszaru
ochrony zdrowia w Polsce na lata 2014-2020.
Krajowe Ramy Strategiczne.

4 - system monitorowania
i przeglądu,

• Uzupełnienie Policy paper dla ochrony
zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Ramy
Strategiczne. Dokument zostanie
zweryfikowany w kontekście uwag
zgłoszonych przez KE na spotkaniu w dniu
16 października 2014 r., termin:
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Ogólne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Termin

Odpowiedzialne
podmioty

2015-06-30

Ministerstwo
Zdrowia

Działanie
ukończone w
terminie

Spełnione
kryteria

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia
pozostałych
działań

Uwagi

Tak

nd.

ARES(2017)
2141640
26.04.2017

31/02/2015 r.
• Przyjęcie Policy paper przez właściwe
władze na poziomie krajowym, termin:
30/06/2015 r.
Opis spełnienia kryterium wraz ze
szczegółowym planem działań oraz
harmonogramem i instytucjami
odpowiedzialnymi zostały przedstawione w
Samoocenie spełniania warunkowości ex
ante, stanowiącej załącznik do programu.
Plan działań dotyczący przygotowania
dokumentu: Policy Paper dla obszaru
ochrony zdrowia w Polsce na lata 2014-2020.
Krajowe Ramy Strategiczne.

T09.3 - Zdrowie: Istnienie krajowych
lub regionalnych strategicznych ram
polityki zdrowotnej w zakresie
określonym w art. 168 TFUE,
zapewniających stabilność
gospodarczą.

5 - Państwo członkowskie
lub region przyjęły ramy
określające szacunkowo
dostępne środki
budżetowe na opiekę
zdrowotną oraz efektywną
pod względem kosztów
koncentrację środków
przeznaczonych na
priorytetowe potrzeby
opieki zdrowotnej.

• Uzupełnienie Policy paper dla ochrony
zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Ramy
Strategiczne. Dokument zostanie
zweryfikowany w kontekście uwag
zgłoszonych przez KE na spotkaniu w dniu
16 października 2014 r., termin:
31/02/2015 r.
• Przyjęcie Policy paper przez właściwe
władze na poziomie krajowym, termin:
30/06/2015 r.

Nie

Opis spełnienia kryterium wraz ze
szczegółowym planem działań oraz
harmonogramem i instytucjami
odpowiedzialnymi zostały przedstawione w
Samoocenie spełniania warunkowości ex
ante, stanowiącej załącznik do programu.
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