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Dotyczy: Odpowiedź na oświadczenie Pana Senatora Aleksandra Szweda złożone 
na 14. posiedzeniu Senatu w dn. 18 sierpnia 2020 r.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Aleksandra Szweda złożone na 

14. posiedzeniu Senatu w dn. 18 sierpnia 2020 r. w sprawie beneficjentów oraz zakresu 

projektów możliwych do finansowania w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji (FST), przedstawiam następujące informacje.

Jeśli chodzi o beneficjentów wsparcia w rozumieniu zasięgu terytorialnego, to zgodnie 

z aktualną propozycją Komisji Europejskiej są to województwa: śląskie, dolnośląskie 

i wielkopolskie. Rząd RP czyni jednak starania, aby do grona beneficjentów włączyć 

również województwa: łódzkie, małopolskie i lubelskie.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) powstała grupa robocza do 

spraw Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027 w skład której oprócz 

wybranych resortów wchodzą przedstawiciele wymienionych sześciu regionów. 

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach FST jest przygotowanie Terytorialnych Planów 

Sprawiedliwej Transformacji (TPST). Plany te będą przygotowywane przez urzędy 

marszałkowskie, a następnie akceptowane przez stronę rządową. Aby ułatwić prace nad 

przygotowaniem TPST regionom aspirującym do uzyskania wsparcia w ramach FST 

(województwa łódzkie, małopolskie i lubelskie), MFiPR zapewni im niezbędne wsparcie 

eksperckie, w tym m.in. w zakresie animowania współpracy z partnerami lokalnymi.

Jeśli chodzi o zakres projektów możliwych do objęcia wsparciem w ramach FST, to są to 

projekty z zakresu:

 inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące do dywersyfikacji 

gospodarczej,
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 inwestycji w tworzenie nowych przedsiębiorstw,

 inwestycji w działania badawcze i innowacyjne,

 inwestycji w czystą energię,

 inwestycji w cyfryzację i łączność cyfrową,

 inwestycji w rekultywację terenów pogórniczych,

 inwestycji we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym,

 podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników,

 pomocy w poszukiwaniu pracy.

Należy podkreślić, że zarówno katalog beneficjentów, jak i zakres wsparcia mogą ulec 

zmianom w wyniku negocjacji budżetu UE na lata 2021-2027. Dotychczasowe ustalenia 

z lipca br. dotyczą kompromisu Rady Europejskiej i będą teraz stanowić przedmiot 

dyskusji Parlamentu Europejskiego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/
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