
Mechanizm sprawiedliwej transformacji zapewni dostosowane do potrzeb wsparcie regionom 
i sektorom, które najmocniej odczują skutki transformacji w kierunku zielonej gospodarki.

Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej 
Transformacji

• 7,5 mld € nowych środków
• na każde 1€ z FST 
przypadnie 1,5-3 € 
z EFRR/EFS+

• współfinansowanie krajowe

WSPARCIA FINANSOWEGO

ATRAKCYJNYCH WARUNKÓW i podziału ryzyka 
dla inwestorów publicznych i prywatnych

POMOCY TECHNICZNEJ udzielanej za 
pośrednictwem Platformy Sprawiedliwej 
Transformacji w celu zapewnienia doradztwa 
i wsparcia

• nowy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o budżecie w wysokości 7,5 mld €, 
który wygeneruje inwestycje o wartości co najmniej 30-50 mld €;

• system sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU, który uruchomi inwestycje 
na kwotę 45 mld €;

• nowy instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego, utworzony wspólnie z EBI, 
przy wsparciu budżetu UE zmobilizuje inwestycje o wartości 25-30 mld €.

PLANÓW TRANSFORMACJI dla będących 
beneficjentami regionów w celu sterowania 
inwestycjami

MECHANIZM SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI
Przyczyni się do łagodzenia społecznych i gospodarczych skutków transformacji, skupiając się na 
regionach, gałęziach przemysłu i pracownikach dotkniętych największymi problemami, oraz uruchamiając 
co najmniej 100 mld € za pomocą:
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#EUGreenDeal

Mechanizm sprawiedliwej 
transformacji: zapewnić, 

by nikt nie pozostał w tyle
Europejski  

Zielony Ład

https://twitter.com/hashtag/eugreendeal


KTO SKORZYSTA Z MECHANIZMU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I W 
JAKI SPOSÓB?
Wsparcie zostanie udostępnione wszystkim państwom członkowskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
regionów o największej intensywności emisji oraz regionów, w których wiele osób pracuje w sektorze 
paliw kopalnych.

Państwa członkowskie otrzymają dostęp do finansowania pod warunkiem, że opracują terytorialne 
plany sprawiedliwej transformacji, obejmujące okres do 2030 r., i wskażą w nich najbardziej dotknięte 
obszary, które powinny otrzymać pomoc. W planach tych określone zostaną najlepsze sposoby 
złagodzenia problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji zapewni im ochronę 
przez:

   ułatwienie możliwości zatrudnienia w nowych 
i przechodzących transformację sektorach;

   oferowanie możliwości zmiany kwalifikacji;
   poprawę efektywności energetycznej budynków;
   inwestowanie w walkę z ubóstwem energetycznym;
   ułatwianie dostępu do czystej, taniej i bezpiecznej energii.

Mieszkańcy regionów najbardziej 
narażonych na skutki transformacji

Mechanizm sprawiedliwej transformacji zapewni im pomoc przez:

   wspieranie przejścia na technologie niskoemisyjne 
i dywersyfikacji gospodarczej bazującej na odpornych na zmianę 
klimatu inwestycjach i miejscach pracy;

   tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów publicznych 
i prywatnych;

   zapewnianie łatwiejszego dostępu do kredytów i pożyczek oraz 
wsparcia finansowego;

   inwestowanie w tworzenie nowych firm, MŚP i start-upów;
   inwestowanie w badania naukowe i innowacje.

Przedsiębiorstwa i sektory prowadzące 
wysokoemisyjną działalność lub 
powiązane z taką działalnością



Mechanizm sprawiedliwej transformacji zapewni im pomoc 
przez:

   wspieranie przejścia na niskoemisyjne i odporne na zmianę 
klimatu rodzaje działalności;

   tworzenie nowych miejsc pracy w zielonej gospodarce;
   inwestowanie w publiczny, zrównoważony transport;
   udzielanie pomocy technicznej;
   inwestowanie w odnawialne źródła energii;
   udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych;
   udzielanie korzystnych pożyczek organom publicznym na 

szczeblu lokalnym;
   poprawę infrastruktury energetycznej, systemów 

ciepłowniczych i sieci transportowych.

Państwa członkowskie i regiony w dużym 
stopniu uzależnione od paliw kopalnych 
i wysokoemisyjnych sektorów przemysłu

© Unia Europejska, 2020 r.

Powielanie dozwolone pod warunkiem wskazania źródła. Politykę ponownego wykorzystania dokumentów Komisji Europejskiej reguluje 
decyzja 2011/833/UE (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39).
W przypadku wykorzystania lub powielania elementów, które nie są własnością Unii Europejskiej, konieczne może być uzyskanie zgody 
bezpośrednio od właściwych podmiotów prawa autorskiego.

Wszystkie ilustracje © Unia Europejska.

Print ISBN 978-92-76-14083-2 doi:10.2775/79185 NA-02-19-964-PL-C
PDF ISBN 978-92-76-14045-0 doi:10.2775/649086 NA-02-19-964-PL-N

„Musimy okazać solidarność z najbardziej dotkniętymi 
regionami w Europie, takimi jak regiony górnicze, aby 
zapewnić, by Zielony Ład uzyskał powszechne poparcie i miał 
szansę się urzeczywistnić.”

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej
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