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Czym jest partnerstwo TAIEX-EIR?
Partnerstwo „TAIEX-Environmental Implementation Review” (EIR) (instrument pomocy technicznej i wymiany 
informacji – przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska) to unijny instrument pomocy technicznej 
i wsparcia w obszarze polityki. Jego celem jest promowanie wysokiej jakości wdrażania europejskiej polityki 
ochrony środowiska w państwach członkowskich UE za pomocą partnerskiej wymiany wiedzy fachowej. 
Powstanie partnerstwa jest efektem 20-letniego udanego funkcjonowania instrumentu pomocy technicznej 
i wymiany informacji (TAIEX). Doświadczenia zebrane w ramach partnerstwa stosuje się w celu pokonania 
trudności we wdrażaniu, określonych w krajowych sprawozdaniach z przeglądów wdrażania polityki ochrony 
środowiska. Dotyczą one:

gospodarki o obiegu zamkniętym,

gospodarowania odpadami oraz oczyszczania ścieków i ich ponownego wykorzystania,

ochrony przyrody i różnorodności biologicznej,

biogospodarki,

zielonej infrastruktury i ochrony gleb,

poprawy jakości powietrza,

jakości wody i gospodarki wodnej,

zielonych i zrównoważonych zamówień publicznych oraz ekoprojektów i oznakowania ekologicznego,

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zrównoważonego finansowania.

Za pomocą TAIEX-EIR rozwiązuje się także problemy takie jak luki w realizacji, a także dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości, odpowiedzialność za środowisko, zapewnianie zgodności z przepisami oraz inne aspekty 
zarządzania środowiskiem.

W ramach partnerstwa TAIEX-EIR wspiera się także państwa członkowskie UE w zakresie projektów 
środowiskowych określonych w europejskim semestrze, krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu, 
planach sprawiedliwej transformacji oraz planach odbudowy i zwiększania odporności w ramach Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Instrument powstał dzięki umowie o współpracy między dyrekcjami Komisji Europejskiej: Dyrekcją Generalną 
ds. Środowiska a Dyrekcją Generalną ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia.

Jakie rodzaje pomocy oferowane są w ramach instrumentu?
Cztery rodzaje działań krótkoterminowych

Misje ekspertów Wizyta studyjna

Uczestnicy z administracji publicznej państwa 
członkowskiego UE będącego beneficjentem 

przeprowadzają wizytację wśród swoich 
partnerów w innym państwie członkowskim UE.

Eksperci z instytucji publicznych z państwa 
członkowskiego UE jadą na misję w administracji 
publicznej innego państwa członkowskiego UE.

Warsztaty Praca z domu

Eksperci z państwa członkowskiego UE zwracają 
się do szerszego grona odbiorców z administracji 

publicznej z co najmniej jednego państwa 
członkowskiego UE.

Eksperci z państwa członkowskiego UE wykonują 
konkretne zadanie lub zestaw zadań, takich jak 
przegląd aktu prawnego, przebywając w swoim 

domu.

W ramach TAIEX-EIR istnieje także możliwość organizacji warsztatów oraz misji ekspertów 
w trybie online.
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Wydatki i wynagrodzenie

Eksperci

W ramach instrumentu zapewnia się logistykę 
(podróż, zakwaterowanie, tłumaczenie, dietę dzienną 
itd.) oraz wynagrodzenie dla ekspertów z państwa 
członkowskiego UE, którzy biorą udział w charakterze 
mówców.

Uczestnicy

W zależności od rodzaju działalności i zaangażowanych 
zainteresowanych stron w ramach instrumentu TAIEX 
można wspierać także urzędników państwowych 
zaangażowanych w charakterze uczestników 
z państw członkowskich UE, które złożyły wniosek.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach partnerstwa TAIEX-EIR?
O pomoc w ramach partnerstwa TAIEX-EIR mogą ubiegać się instytucje publiczne zaangażowane we 
wdrażanie polityki i prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska w państwach członkowskich.

Kwalifikującymi się wnioskodawcami są zwłaszcza:

urzędy i agencje krajowe, regionalne i lokalne,

organy koordynujące i upoważnione,

organy kontrolne i instytucje audytowe,

organy wydające zezwolenia,

regionalne lub lokalne przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze wdrażania polityki ochrony 
środowiska, którym powierzono zadanie publiczne i których wniosek poparty jest przez władze,

sieci ekspertów publicznych uczestniczących we wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów w dziedzinie 
ochrony środowiska.

Jak wysłać zgłoszenie?
Chcesz skorzystać z pomocy w ramach TAIEX-EIR?
Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek o pomoc online przez stronę internetową partnerstwa TAIEX-EIR.

Wniosek wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Jeżeli wniosek jest kwalifikowalny i uzasadniony, 
Komisja Europejska zatwierdzi go, poszuka odpowiednich ekspertów z instytucji publicznych w innych 
państwach członkowskich UE, uzgodni praktyczne szczegóły i zorganizuje logistykę za pośrednictwem 
zewnętrznego usługodawcy. I już! Można zaczynać!

Chcesz zostać ekspertem TAIEX-EIR?
Jeżeli pracujesz w:

centralnej, regionalnej lub lokalnej administracji publicznej w państwie członkowskim UE w jednej 
z instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie polityką i prawem ochrony środowiska UE i ich wdrażanie,

przedsiębiorstwie utworzonym przez organ władzy, któremu zleca się wykonywanie zadań publicznych,

możesz zapisać się do bazy danych ekspertów TAIEX na stronie internetowej partnerstwa TAIEX-EIR, aby 
zostać ekspertem TAIEX.

Chcesz przyjmować wizyty studyjne?
Również organy publiczne, które chcą przyjmować wizyty studyjne, mogą wyrazić swoje zainteresowanie 
w tej samej bazie danych.

https://ec.europa.eu/environment/eir/p2p_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/edb/home
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/edb/home


www.ec.europa.eu/taiex oraz https://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm

NEAR-TAIEX@ec.europa.eu oraz ENV-EIR@ec.europa.eu

#EUTaiex

fb.com/EUnear

@eu_near
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