Fundusz Spójności / Fundusz Kohezyjny – Fundusz Spójności jest przeznaczony dla państw
członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż
90% średniego DNB w UE.
Jego celem jest zredukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie
zrównoważonego rozwoju. Na mocy rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów
Fundusz Spójności podlega teraz takim samym zasadom programowania, zarządzania
i monitorowania jak EFRR i EFS.
W latach 2014-2020 z Funduszu Spójności skorzystają: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy,
Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia
i Węgry.
Z Funduszu Spójności przeznaczono w sumie 63.4 mld EUR na działania należące
do następujących kategorii:
- transeuropejskie sieci transportowe, zwłaszcza wskazane przez UE priorytetowe projekty
o znaczeniu ogólnoeuropejskim - środki z Funduszu Spójności są wykorzystywane
na wspieranie projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach instrumentu "Łącząc
Europę"
- środowisko - w tej dziedzinie środki z Funduszu Spójności mogą także wspierać realizację
projektów związanych z energetyką i transportem, o ile zapewniają ewidentne korzyści dla
środowiska w zakresie wydajności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii, rozwoju transportu kolejowego, wspierania intermodalności, wzmacniania transportu
publicznego itd.
Polityka europejska uwzględniająca trwałość środowiska jest warunkowana zapisami
zawartymi w Deklaracji podpisanej w Rio de Janeiro w 1992 roku, której celem
podstawowym jest implementacja Globalnego Programu Działań tzw. Agenda 21 zawierająca
zalecenia i kierunki postępowania na rzecz zrównoważonego rozwoju życia lokalnego
(ekorozwój) oraz Konwencję o różnorodności biologicznej.
W Polsce, ochrona środowiska uwzględniająca zasadę zrównoważonego rozwoju została
zapewniona zapisem art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Stąd zasady ekorozwoju
stanowią podstawę przyjętej przez Sejm RP „Polityki ekologicznej państwa”.
Konwencja jw. została podpisana przez Polskę w czerwcu 1992 roku, a ratyfikowana w 1996
r.
Na jej podstawie, w Polsce opracowano Krajową strategię ochrony i zrównoważonego
użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem Działań na lata 2007-2013.
W październiku 2007 roku Rada Ministrów zatwierdziła ww. Strategię uchwałą nr 270/2007.
Gmina Porąbka „Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska”

