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INFORMACJA INTERREG: Zrównowa żony rozwój 
  

Unia Europejska postawiła sobie za cel, aby podczas przygotowywania i realizacji programów 
funduszy strukturalnych realizować zasadę zrównoważonego rozwoju oraz wspierania utrzymania 
i ochrony środowiska wraz z polepszaniem jego jakości. Tak zwany wymiar ekologiczny 
zrównoważonego rozwoju opisuje przewidujące i właściwe korzystanie z zasobów naturalnych. 
Zrównoważony rozwój ekologiczny zapewnia taki styl życia i sposób pracy, który korzysta 
z naturalnych podstaw życia tylko w takim zakresie, w jakim ulegają one regeneracji. Zasada 
zrównoważonego rozwoju jest niezależna od rodzaju działania i musi być uwzględniana w całym 
procesie przygotowywania i wdrażania programów. 

1. Zakres 

Aby zagwarantować ciągłe przestrzeganie tego celu przekrojowego należy  

i) w przypadku każdego projektu współfinansowanego ze środków EFRR zapewnić, że 
finansowane przedsięwzięcie spełnia wyżej opisany cel przekrojowy; 

ii) dołożyć starań, aby już w fazie planowania przedsięwzięcia przewidzieć aktywne 
działanie w kierunku wspierania zrównoważonego rozwoju. 

2. Obowi ązki partnera wiod ącego przy składaniu wniosku 

Każdy partner wiodący jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że w ramach 
przygotowywania i realizacji przedsięwzięcia przestrzegany był/będzie cel horyzontalny 
„Zrównoważony rozwój”. W załączniku „Koncepcja projektu” musi on przedstawi ć wkład 
projektu w realizacj ę celu "Zrównowa żony rozwój" i ewentualnie "Ochrona klimatu" 
określając wpływ projektu na środowisko i przyporz ądkowuj ąc go odpowiednim obszarom 
działania .  

3. Praktyczna realizacja wspierania zrównowa żonego rozwoju 

Analiza każdego przedsięwzięcia w zakresie realizacji celu przekrojowego może być różna. 
W ocenie wpływu pomoże poniższa lista kontrolna:  

Czy wspierany projekt bądź moja instytucja czy moje przedsiębiorstwo może wnieść wkład 

o do utrzymania różnorodności biologicznej? 

o do chroniącego zasoby korzystania ze środowiska naturalnego? 

o do recyklingu? 

o do redukcji emisji? 

o do ochrony gleby i akwenów wodnych? 

Odpowiednio do celu przedsięwzięcia odpowiednimi krokami mogą być np.: 

o kształcenie ustawiczne zwłaszcza kadry kierowniczej w kwestii zrównoważonego 
prowadzenia przedsiębiorstwa, 

o oferta przedsięwzięć kwalifikacyjnych i sensybilizujących dla pracowników i uczestników 
projektu, związanych z nieszkodliwym dla środowiska postępowaniem w miejscu pracy, 

o stworzenie zrównoważonych koncepcji dotyczących mobilności, 
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o samozobowiązanie do przestrzegania zielonych (publicznych) sposobów zaopatrzenia 
w ramach projektu finansowanego z EFRR, 

o udział w ekologicznym doradztwie i ekologicznej realizacji prac budowlanych, 

o samozobowiązanie do zrównoważonego budowania włącznie z wykorzystaniem możliwie 
jak najwyższego udziału surowców regionalnych i odnawialnych. 

4. Potwierdzenia wkładu w osi ągni ęcia celu horyzontalnego 

Wymagane jest potwierdzenie, że niniejsze informacje zostały przeczytane, oraz że ewentualnie 
wynikły z nich propozycje lepszego uwzględnienia celu podczas planowania projektu. Realizacja 
działań wspierających cel horyzontalny musi zostać przedstawiona w raportach partnerów i 
raportach z realizacji projektu. 

Instytucje programowe są uprawnione do przeprowadzenia kontroli przestrzegania celu 
horyzontalnego przez wgląd do odpowiednich dokumentów lub inne stosowne działania.  

 


