
 TPST musi zawierać następujące elementy 
(zał. 2 do projektu rozporządzenia PE i Rady w spr. Ustanowienia FST)

1.1.  Opis  spodziewanego procesu transformacji  w kierunku gospodarki
neutralnej dla klimatu, zgodnie z celami krajowych planów w dziedzinie
energii  i  klimatu  oraz  innych  istniejących  planów  transformacji,
zawierający  harmonogram  zaprzestania  lub  ograniczenia  działalności
takiej jak wydobycie węgla kamiennego i brunatnego lub wytwarzanie
energii elektrycznej w instalacjach węglowych.

Oszacowanie wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w
wyniku  realizacji  TPST  (wyrażony  w  mln  ton/rok).  Bezpośrednie
odniesienia do Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu oraz jasne
wyjaśnienia dotyczące wkładu TPST w realizację jego celów.  Wskazanie
zmiany  wielkości  emisji  w  regionie  przechodzącym  transformację,  aby
państwa członkowskie mogły wykazać, że regiony korzystające ze wsparcia
FST znacząco przyczyniają się do krajowych redukcji emisji.

Oszacowanie, ile w poszczególnych latach będzie wynosić moc nadal 
funkcjonujących elektrowni / elektrociepłowni węglowych. 
Harmonogram  zaprzestania  lub  ograniczenia  wytwarzania  energii
elektrycznej  w instalacjach węglowych”,  należy uzupełnić  o oszacowanie
pozostałej mocy zainstalowanej w regionie i  na poziomie krajowym, aby
w  ten  sposób  wykazać  wkład  zamknięć  poszczególnych  zakładów
w dekarbonizację krajowego systemu energetycznego.

1.2. Wskazanie obszarów, które zgodnie z przewidywaniami będą 
najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami transformacji, oraz 
uzasadnienie tego wyboru za pomocą odpowiednich szacunków 
dotyczących wpływu na gospodarkę i zatrudnienie.



2.1. Ocena skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych przejścia 
na gospodarkę neutralną dla klimatu. Wskazanie typów działalności 
gospodarczej i sektorów przemysłowych dotkniętych skutkami 
transformacji, z rozróżnieniem na:

 upadające sektory, w przypadku których spodziewane jest 
zaprzestanie lub
znaczne ograniczenie działalności w związku z transformacją, w tym 
odpowiedni harmonogram;

 sektory podlegające transformacji, w przypadku których spodziewane 
jest przekształcenie działalności, procesów i produktów.

 szacunki  dotyczące  utraty  miejsc  pracy  oraz  potrzeb  w  zakresie
przekwalifikowania,  z  uwzględnieniem  prognoz  zapotrzebowania  na
umiejętności;

 potencjał dywersyfikacji gospodarczej i możliwości rozwoju.

Subregion musi brać pod uwagę, że ich systemy szkoleniowe i edukacyjne 
będą musiały skupić się na nowych umiejętnościach, firmy zarządzające 
lokalną infrastrukturą i budujące ją będą musiały wdrożyć nowe 
technologie, zmieni się charakter podróży do regionu i na jego obszarze itd.

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju do 2030 r. służącego osiągnięciu 
neutralności klimatycznej

 Rozwój musi odpowiadać na wyzwania związane z transformacją;
 Cele i rezultaty, których osiągnięcie jest spodziewane dzięki wdrożeniu

priorytetu FST.

2.3. Spójność z innymi krajowymi, regionalnymi lub terytorialnymi 
strategiami i planami

 Strategie inteligentnej specjalizacji;
 Strategie terytorialne, o których mowa w art. 23 rozporządzenia (UE)

[nowe RWP];
 Inne regionalne lub krajowe plany rozwoju.



2.4. Przewidywane rodzaje działań

 rodzaje planowanych operacji i ich spodziewany wkład w łagodzenie
skutków transformacji klimatycznej;

 synergie  i  komplementarność  między  planowanymi  operacjami
a innymi programami w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia
i wzrostu” (wspieranie procesu transformacji), innymi instrumentami
finansowymi  (Fundusz  Modernizacyjny  Unijnego  Systemu  Handlu
Uprawnieniami  do  Emisji)  oraz  innymi  filarami  mechanizmu
sprawiedliwej  transformacji  (specjalny  system  w  ramach  funduszu
Invest  EU  i  instrument  pożyczkowy  na  rzecz  sektora  publicznego
w  ramach  Europejskiego  Banku  Inwestycyjnego)  służącymi
zaspokojeniu stwierdzonych potrzeb inwestycyjnych.

2.5. Wskaźniki produktu lub rezultatu specyficzne dla programu. 

3.1. Partnerstwo
 Zasady  dotyczące  zaangażowania  partnerów  w  przygotowanie,

wdrażanie, monitorowanie i ocenę terytorialnego planu sprawiedliwej
transformacji;

 Wynik konsultacji publicznych.

3.2. Monitorowanie i ocena Planowane środki w zakresie monitorowania 
i oceny, w tym wskaźniki służące ocenie, czy plan jest w stanie zapewnić 
osiągnięcie jego celów.

Zdefiniowane wskaźniki jakościowe i ilościowe. Procedury monitorowania 
powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby jasno wskazywały, czy 
realizacja TPST prowadzi do osiągnięcia założonych celów. Śródokresowa 
ocena TPST musi być przeprowadzona nie tylko za pomocą kryteriów 
ilościowych, ale także jakościowych, dotyczących aspektów takich jak:

 zrównoważony rozwój;
 potencjał osiągnięcia neutralności klimatycznej i redukcji emisji gazów

cieplarnianych;



 tworzenie  wysokiej  jakości  miejsc  pracy  -  stabilnych,
uzwiązkowionych,  przyzwoicie  płatnych,  bezpiecznych  i
gwarantujących równość płci;

 dywersyfikacja  gospodarcza  i  wsparcie  małych  i  średnich
przedsiębiorstw (MŚP);

 zmniejszenie wykluczenia społecznego;
 poprawa  jakości  życia  -  zdrowie,  jakość  powietrza,  atrakcyjność

regionu itp.

3.3. Podmiot(-y) koordynujący(-e) i monitorujący(-e) Podmiot(-y) 
odpowiedzialny(-e) za koordynowanie i monitorowanie wdrażania planu 
oraz rola tych podmiotów.


