Załącznik nr 2
1. Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE (2014-2020)
Tabela 1 Obszary realizacji Programu LIFE w latach 2014-2020 [źródło: opracowanie własne]
Podprogram LIFE na rzecz
środowiska

Podprogram LIFE działania na rzecz klimatu

Budżet: 2592,5 mln EUR

Budżet: 864,2 mln EUR





















1

środowisko i efektywne
wykorzystanie zasobów,
przyroda i różnorodność
biologiczna,
zarządzanie środowiskiem
i informacja.





łagodzenie zmian klimatycznych – finansowane będą
projekty z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych,
adaptacja do zmian klimatycznych – finansowane będą
projekty z zakresu przystosowania się do zmian
klimatycznych,
zarządzanie i informacja w zakresie klimatu – finansowane
będą działania z zakresu zwiększania świadomości,
komunikacji, współpracy i rozpowszechniania informacji
na temat łagodzenia zmian klimatu i działań
adaptacyjnych.

Przykładowe działania1:
działania operacyjne organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę i poprawę jakości
środowiska na poziomie europejskim oraz w tworzenie i wdrażanie ustawodawstwa i polityki
ochrony środowiska unii europejskiej,
tworzenie i utrzymywanie sieci, baz danych i systemów komputerowych związanych
bezpośrednio z wdrażaniem ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska UE, w szczególności
gdy działania te poprawiają publiczny dostęp do informacji o środowisku,
analizy, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy,
monitorowanie stanu siedlisk i gatunków, w tym monitorowanie lasów,
pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego,
szkolenia, warsztaty i spotkania, w tym szkolenia podmiotów uczestniczących w inicjatywach
dotyczących zapobiegania pożarom lasów,
platformy nawiązywania kontaktów zawodowych i wymiany najlepszych praktyk,
działania informacyjne i komunikacyjne, w tym kampanie na rzecz zwiększania świadomości
społecznej, a w szczególności kampanie zwiększające świadomość społeczną na temat pożarów
lasów,
demonstracja innowacyjnych podejść, technologii, metod i instrumentów dotyczących
kierunków polityki,
specjalnie w odniesieniu do komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”:
zarządzanie gatunkami i obszarami oraz planowanie ochrony obszarów, w tym zwiększenie
ekologicznej spójności sieci Natura 2000,
monitorowanie stanu ochrony, w szczególności ustalenie procedur i struktur monitorowania
stanu ochrony,
rozwój i realizacja planów działania na rzecz ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych,
zwiększenie zasięgu sieci Natura 2000 na obszarach morskich,
nabywanie gruntów pod następującymi warunkami:
 nabycie to przyczyniłoby się do utrzymania lub przywrócenia integralności obszarów
objętych siecią Natura 2000,
 nabycie gruntu jest jedynym lub najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia pożądanego
skutku w zakresie ochrony przyrody,
 nabywany grunt jest długookresowo przeznaczony na wykorzystanie w sposób zgodny
z celami szczegółowymi komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”, oraz
 dane państwo członkowskie zapewnia długookresowe wyłączne przeznaczenie takich
gruntów na cele związane z ochroną przyrody.

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/co-powinienes-wiedziec-o-life/informacje-ogolne

2. Program Współpracy EUROPA ŚRODKOWA 2020
Tabela Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastosować M_nagl1 do tekstu, który ma się
tutaj pojawić. Wybrane działania, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach
Programu Współpracy Europa Środkowa 2020 [źródło: opracowanie własne]
Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny

Cel szczegółowy, rodzaje działań

Beneficjenci

Oś I Współpraca w zakresie
innowacji na rzecz
zwiększenia
konkurencyjności Europy
Środkowej
PI 1b Promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania
i innowacje, rozwijanie
powiązań i synergii między
przedsiębiorstwami,
ośrodkami badawczorozwojowymi i sektorem
szkolnictwa wyższego,
w szczególności promowanie
inwestycji w zakresie
rozwoju produktów i usług,
transferu technologii,
innowacji społecznych,
ekoinnowacji, zastosowań
w dziedzinie usług
publicznych, tworzenia sieci,
pobudzania popytu, klastrów
i otwartych innowacji
poprzez inteligentną
specjalizację, oraz
wspieranie badań
technologicznych
i stosowanych, linii
pilotażowych, działań
w zakresie wczesnej
walidacji produktów,
zaawansowanych zdolności
produkcyjnych i pierwszej
produkcji, w szczególności
w dziedzinie kluczowych
technologii wspomagających,
oraz rozpowszechnianie
technologii o ogólnym
przeznaczeniu

1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy
podmiotami
1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy
i umiejętności związanych
z przedsiębiorczością w celu wspierania
innowacji gospodarczej i społecznej
w regionach Europy Środkowej
‒ wzmocnienie u pracowników sektora
prywatnego (zwłaszcza MŚP) kompetencji
i umiejętności związanych z nowymi
technologiami (np. ekoinnowacjami,
technologiami niskoemisyjnymi, ICT,
kluczowymi technologiami wspomagającymi
etc.), innowacyjnymi produktami, usługami
i procesami oraz innowacjami społecznymi,
stanowiących istotny wkład do regionalnych
strategii inteligentnych specjalizacji

Beneficjentami
mogą być między
innymi władze
publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym
i krajowym,
regionalne agencje
ds. rozwoju, izby
handlowe,
przedsiębiorstwa,
w tym MŚP, szkoły
wyższe,
stowarzyszenia,
instytucje
zajmujące się
transferem
technologii,
instytucje
badawcze, centra
doskonałości BiR,
organizacje
pozarządowe,
agencje innowacji,
inkubatory
przedsiębiorczości,
instytucje
zarządzające
klastrami,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne i
szkoleniowe,
a także partnerów
społecznych oraz
instytucje rynku
pracy.

Oś II Współpraca w zakresie
strategii niskoemisyjnych
w Europie Środkowej
PI 4c Wspieranie
efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej,
w tym w budynkach
publicznych, i w sektorze

2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na
rzecz zwiększenia efektywności
energetycznej oraz wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej
‒ opracowanie, testowanie i wdrażanie
polityk, strategii i rozwiązań służących
zwiększeniu efektywności energetycznej
infrastruktury publicznej, w tym budynków,
a także stosowaniu w szerszym zakresie
odnawialnych źródeł energii

Beneficjentami
mogą być między
innymi władze
publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym
i krajowym oraz
instytucje z nimi
powiązane,
regionalne agencje
ds. rozwoju,

Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny

Cel szczegółowy, rodzaje działań

Beneficjenci

mieszkaniowym

‒ opracowanie i testowanie innowacyjnych
metod zarządzania w celu podnoszenia
potencjału regionów w zakresie zwiększania
efektywności energetycznej infrastruktury
publicznej, w tym również budynków
(np. kadra kierownicza sektora
energetycznego)
‒ opracowywanie i wdrażanie rozwiązań
mających na celu stosowanie nowych
technologii oszczędności energii, co
w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia
efektywności energetycznej infrastruktury
publicznej, w tym również budynków
‒ harmonizacja koncepcji, norm i systemów
certyfikacji na szczeblu transnarodowym
w celu do zwiększenia efektywności
energetycznej infrastruktury publicznej,
w tym również budynków
‒ wzmocnienie potencjału sektora
publicznego do opracowywania i wdrażania
innowacyjnych usług energetycznych,
tworzenia zachęt i opracowania
odpowiednich planów finansowych
(np. umowy o poprawę efektywności
energetycznej, modele PPP etc.)

dostawców energii,
instytucje
i przedsiębiorstwa
zarządzające
energią, sektor
budowlany,
stowarzyszenia
regionalne,
regionalne agencje
innowacji,
organizacje
pozarządowe,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne
i szkoleniowe,
uniwersytety,
instytucje
badawcze.

Oś II Współpraca w zakresie
strategii niskoemisyjnych
w Europie Środkowej
PI 4e Promowanie strategii
niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności
dla obszarów miejskich,
w tym wspieranie
zrównoważonej
multimodalnej mobilności
miejskiej i działań
adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu

2.2 Poprawa terytorialnych strategii
energetycznych i polityk mających wpływ
na łagodzenie skutków zmian klimatycznych
‒ opracowanie oraz wdrożenie
zintegrowanych strategii i planów na
szczeblu lokalnym/regionalnym celem
lepszego wykorzystania wewnętrznych
potencjałów korzystania z odnawialnych
źródeł energii, a także zwiększenia
efektywności energetycznej na szczeblu
regionalnym
‒ opracowanie i testowanie koncepcji
i narządzi służących wykorzystaniu
wewnętrznych zasobów odnawialnych źródeł
energii
‒ opracowanie oraz wdrożenie strategii
zarządzania mających na celu poprawę
efektywności energetycznej zarówno
w sektorze publicznym, jak i prywatnym
(w szczególności MŚP)
‒ opracowanie strategii i polityk, mających
na celu ograniczenie zużycia energii
(np. inteligentnych systemów pomiarowych,
rozpowszechnianie inteligentnych aplikacji
użytkowników, etc.)
‒ opracowanie i testowanie rozwiązań na
rzecz lepszych połączeń i koordynacji sieci
energetycznych w celu integracji oraz
wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Beneficjentami
mogą być między
innymi władze
publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym
i krajowym,
regionalne agencje
ds. rozwoju,
dostawców energii,
instytucje
zajmujące się
zarządzaniem
energią,
przedsiębiorstwa
w tym MŚP,
operatorów
transportu
publicznego,
stowarzyszenia
regionalne, agencje
innowacji,
organizacje
pozarządowe,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne
i szkoleniowe,
a także szkoły
wyższe i instytucje

Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny

Cel szczegółowy, rodzaje działań

Beneficjenci
badawcze.

2.3 Poprawa zdolności do planowania
mobilności na funkcjonalnych obszarach
miejskich w celu obniżenia emisji CO2
‒ opracowanie i wdrażanie zintegrowanych
koncepcji i planów działania dotyczących
mobilności celem redukcji emisji CO2
‒ ustanowienie systemu zarządzania,
stanowiącego podstawę do tworzenia
zintegrowanej mobilności niskoemisyjnej
w miejskich obszarach funkcjonalnych
‒ opracowanie i testowanie koncepcji
i strategii (w tym innowacyjnych modeli
finansowych i inwestycyjnych) mających na
celu ułatwienie wprowadzania nowych
technologii niskoemisyjnych w transporcie
publicznym, w miejskich obszarach
funkcjonalnych
‒ opracowanie oraz wdrażanie usług
i produktów promujących inteligentną
niskoemisyjną mobilność w miejskich
obszarach funkcjonalnych (np. usługi
multimodalne etc.)
Oś III Współpraca
w zakresie zasobów
naturalnych i kulturowych
na rzecz trwałego wzrostu
gospodarczego w Europie
Środkowej
PI 6c Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego
i kulturowego

3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania
środowiskiem w celu ochrony
i zrównoważonego wykorzystywania
zasobów i dziedzictwa naturalnego
- opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanych strategii i narzędzi na rzecz
zrównoważonego zarządzania obszarami
chronionymi lub szczególnie cennymi pod
względem ekologicznym
(np. bioróżnorodność, krajobrazy,
ekosystemy etc.)
‒ opracowywanie oraz wdrażanie
zintegrowanych strategii i narzędzi celem
zrównoważonego wykorzystania zasobów
naturalnych na rzecz rozwoju regionalnego,
co pozwoli uniknąć możliwych konfliktów
między konkurującymi ze sobą rodzajami
działalności (np. turystyka, transport,
przemysł, rolnictwo, energia etc.)
‒ opracowywanie i testowanie
innowacyjnych technologii i narzędzi
ułatwiających wdrożenie skutecznego,
zintegrowanego zarządzania
środowiskowego (np. technologie
rekultywacji, narzędzie monitorowania etc.)
‒ opracowywanie i testowanie rozwiązań
mających na celu zwiększenie skuteczności
zarządzania zasobami naturalnymi
w instytucjach publicznych
i przedsiębiorstwach (np. graniczenie
zużycia zasobów naturalnych, systemy

Beneficjentami
mogą być między
innymi władze
publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym
i krajowym,
regionalne agencje
ds. rozwoju,
przedsiębiorstwa
(w szczególności
prowadzące
działalność
w branży kultury
i branży
kreatywnej, a także
w sektorze ochrony
środowiska),
stowarzyszenia,
regionalne agencje
innowacji, grupy
interesu,
organizacje
pozarządowe,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne
i szkoleniowe,
a także szkoły
wyższe oraz
instytucje
badawcze.

Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny

Cel szczegółowy, rodzaje działań

Beneficjenci

o cyklu zamkniętym) ‒ harmonizacja
koncepcji i narzędzi zarządzania
środowiskowego na szczeblu
transnarodowym, w celu ograniczenia
negatywnego wpływu zmian klimatu
na środowisko (np. środki dostosowawcze)
3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego
wykorzystywania zasobów i dziedzictwa
kulturowego
- opracowywanie i wdrażanie strategii
i polityk na rzecz waloryzacji dziedzictwa
oraz zasobów kulturowych lub możliwości
branży kultury i branży kreatywnej
‒ opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanych strategii i koncepcji rozwoju
na szczeblu lokalnym/regionalnym,
w oparciu o dziedzictwo kulturowe, w celu
promowania zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i zatrudnienia
(np. w sektorze turystyki)
‒ opracowywanie i testowanie
innowacyjnych narzędzi zarządzania w celu
ochrony i zrównoważonego wykorzystania
dziedzictwa i zasobów kulturowych
(np. zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych)
‒ ustanawianie i wzmacnianie współpracy
transnarodowej pomiędzy właściwymi
podmiotami w celu wspierania
zrównoważonego wykorzystywania
i promocji obiektów dziedzictwa
kulturowego w Europie Środkowej.
Oś III Współpraca
w zakresie zasobów
naturalnych i kulturowych
na rzecz trwałego wzrostu
gospodarczego w Europie
Środkowej
PI 6e Podejmowanie
przedsięwzięć mających na
celu poprawę stanu jakości
środowiska miejskiego,
rewitalizację miast,
rekultywację
i dekontaminację terenów
poprzemysłowych (w tym
terenów powojskowych),
zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza
i propagowanie działań
służących zmniejszeniu
hałasu

3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego
na funkcjonalnych obszarach miejskich
w celu polepszenia warunków życia
‒ opracowywanie i wdrażanie koncepcji
i narzędzi (w tym innowacyjnych modeli
finansowania i inwestycji), w celu
zarządzania jakością środowiska i jej
poprawy (powietrze, woda, odpady, gleba,
klimat) na miejskich obszarach
funkcjonalnych
‒ poprawa zdolności w zakresie planowania
i zarządzania środowiskiem miejskim
(np. ustanowienie mechanizmu udziału
społeczeństwa w procedurach planowania
i w procesie podejmowania decyzji)
‒ opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanych strategii, polityk oraz
narzędzi w celu ograniczenia konfliktów
między różnymi rodzajami działalności
dotyczących użytkowania gruntów na
miejskich obszarach funkcjonalnych
(np. rozrastanie się miast, spadek liczby

Beneficjentami
mogą być między
innymi władze
publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym
i krajowym,
regionalne agencje
ds. rozwoju,
przedsiębiorstwa,
środowiska,
właścicieli
i zarządców
infrastruktury,
stowarzyszenia,
regionalne agencje
innowacji, grupy
interesu,
organizacje
pozarządowe,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne

Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny

Cel szczegółowy, rodzaje działań

Beneficjenci

ludności oraz fragmentacja, rozpatrywane
również z punktu widzenia skutków
społecznych)
‒ opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanych strategii i projektów
pilotażowych w celu rekultywacji
i rewitalizacji terenów poprzemysłowych
‒ opracowywanie koncepcji i realizacja
projektów pilotażowych w dziedzinie
środowiska w celu wspierania rozwoju
inteligentnych miast (np. zastosowanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych,
technologie środowiskowe)

i szkoleniowe,
szkoły wyższe
i instytucje
badawcze.

Oś IV Współpraca na rzecz
poprawy powiązań
transportowych Europy
Środkowej
PI 7b Zwiększanie mobilności
regionalnej poprzez łączenie
węzłów drugorzędnych
i trzeciorzędnych
z infrastrukturą TEN-T, w tym
z węzłami multimodalnymi

4.1 Poprawa planowania i koordynacji
systemów regionalnego transportu
pasażerskiego w celu utworzenia lepszych
połączeń z krajowymi i europejskimi
sieciami transportowymi
- opracowywanie i wdrażanie strategii
(włącznie z innowacyjnymi modelami
finansowania i inwestycji) mających na celu
tworzenie połączeń między zrównoważonym
transportem pasażerskim, w szczególności
w regionach peryferyjnych, a siecią TEN-T
oraz węzłami transportowymi pierwszego,
drugiego i trzeciego stopnia
‒ opracowywanie i wdrażanie
skoordynowanych strategii, narzędzi
i projektów pilotażowych w celu
udoskonalenia regionalnych systemów
transportowych, w szczególności
w wymiarze transgranicznym np. połączenia
dla osób dojeżdżających do pracy,
interoperacyjność, etc.
‒ opracowywanie koncepcji i testowanie
projektów pilotażowych na rzecz
inteligentnej mobilności regionalnej
(np. bilety multimodalne, narzędzia ICT,
routing z połączeniem na żądanie – router
on demand, itp.)
‒ opracowywanie skoordynowanych
koncepcji, standardów oraz narzędzi do
poprawy usług w zakresie mobilności,
świadczonych w interesie publicznym
(np. dla grup w niekorzystnej sytuacji,
kurczących się regionów)

Beneficjentami
mogą być między
innymi władze
publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym
i krajowym,
regionalne agencje
ds. rozwoju,
operatorów
transportu,
dostawców
infrastruktury,
stowarzyszenia
regionalne,
regionalne agencje
innowacji,
organizacje
pozarządowe,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne
i szkoleniowe,
szkoły wyższe
i instytucje
badawcze.

Oś IV Współpraca na rzecz
poprawy powiązań
transportowych Europy
Środkowej
PI 7c Rozwój i usprawnianie
przyjaznych środowisku
(w tym o obniżonej emisji
hałasu) i niskoemisyjnych

4.2 Poprawa koordynacji podmiotów
transportu towarowego w celu
upowszechnienia rozwiązań multimodalnych
przyjaznych środowisku
- opracowywanie i wdrażanie strategii
(w tym innowacyjnych modeli finansowania
i inwestycji) mających na celu wzmocnienie
modalności przyjaznych środowisku

Beneficjentami
mogą być między
innymi władze
publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym
i krajowym,
regionalne agencje

Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny
systemów transportu, w tym
śródlądowych dróg wodnych
i transportu morskiego,
portów, połączeń
multimodalnych oraz
infrastruktury portów
lotniczych, w celu
promowania zrównoważonej
mobilności regionalnej
i lokalnej

Cel szczegółowy, rodzaje działań

Beneficjenci

rozwiązań w zakresie systemów transportu
towarowego (np. transport kolejowy,
rzeczny lub morski)
‒ opracowywanie i wdrażanie mechanizmów
koordynacji i współpracy pomiędzy
podmiotami multimodalnego transportu
towarowego ‒ opracowywanie i wdrażanie
skoordynowanych koncepcji, narzędzi
zarządzania oraz usług mających na w celu
zwiększenie udziału przyjaznej środowisku
logistyki, poprzez optymalizację łańcuchów
transportu towarowego (np. multimodalne,
transnarodowe przepływy transportu
towarowego) ‒ opracowywanie i testowanie
skoordynowanych strategii i koncepcji na
rzecz nadania ekologicznego charakteru
(„greening”) ostatnich kilometrów
transportu towarowego
(np. planowanie logistyczne)

ds. rozwoju,
przedsiębiorstwa,
operatorów
multimodalnych
centrów
logistycznych,
dostawców
infrastruktury,
stowarzyszenia
transportowe,
regionalne agencje
innowacji,
organizacje
pozarządowe,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne
i szkoleniowe,
a także szkoły
wyższe oraz
instytucje
badawcze.

3. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Tabela 2 Ocena możliwości wykorzystania finansowania w ramach źródeł międzynarodowych
Możliwość otrzymania finansowania
Brak możliwości otrzymania finansowania
Możliwość otrzymania finansowania, brak ustalonych terminów naborów
Źródło finansowania
Instrument Finansowy Life +
 Możliwość otrzymania dofinansowania z zakresu w zakresie kampanii
informacyjnych i różnorodnych projektów pilotażowych pod kątem ochrony
powietrza.
 Możliwość zaciągnięcia kredytu na zadania związane z ochroną powietrza.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBRD
 Możliwość zaciągnięcia kredytu na zadania związane z ochroną powietrza.

Możliwość
Finansowania

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rysunek Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastosować M_nagl1 do tekstu, który ma się tutaj
pojawić.-1
Formy i dziedziny finansowania realizowane przez NFOŚiGW
[źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw]
5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Tabela 4

Wybrane działania, które mogą uzyskać dofinansowanie z NFOŚiGW 2

Priorytet
środowiskowy

Program

Przykładowe rodzaje działań

I Ochrona
i zrównoważone
gospodarowanie
zasobami
wodnymi

Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach

 realizacja programów obejmujących budowę
i modernizację systemów kanalizacyjnych,
 zagospodarowanie komunalnych osadów
ściekowych,
 racjonalizacja gospodarowania zasobami
wodnymi dla ochrony przed deficytami wód
oraz przed skutkami powodzi,
 inwestycje przeciwpowodziowe
z wykorzystaniem powstających obiektów
na cele energetyczne oraz wspieranie działań
o charakterze nietechnicznym,
 kampanie edukacyjne.

II Racjonalne
gospodarowanie
odpadami i
ochrona
powierzchni
ziemi

Racjonalna gospodarka
odpadami

 przedsięwzięcia dot. stopniowego
przechodzenia od składowania odpadów na
system wspierający przetworzenie, odzysk
oraz energetyczne wykorzystanie odpadów,
 działania związane z zapobieganiem
powstawania odpadów,
 wspieranie i wdrażanie niskoodpadowych
technologii produkcji,
 termiczne przekształcanie odpadów,
w szczególności ulegających biodegradacji,

Ochrona powierzchni ziemi
Geologia i Górnictwo
Część 1) Poznanie budowy
geologicznej kraju oraz
gospodarka zasobami złóż

2

Streszczenie strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/strategia

Priorytet
środowiskowy

III Ochrona
atmosfery

Program

Przykładowe rodzaje działań

kopalin i wód podziemnych
Część 2) Zmniejszenie
uciążliwości wynikających
z wydobycia kopalin

w tym osadów ściekowych,
 rekultywacja i/lub rewitalizacja terenów
zdegradowanych działalnością przemysłową,
gospodarczą, wojskową oraz na skutek
zjawisk naturalnych,
 działania mające na celu racjonalne
i efektywne gospodarowanie kopalinami oraz
innymi surowcami i materiałami z nich
pochodzącymi,
 rozwój technologii i zwiększenie dostępności
technologii wykorzystujących energię
z różnych zasobów surowcowych,
 rozwój innych technologii niskoemisyjnych
(np. czystych technologii węglowych),
 kampanie edukacyjne w zakresie
racjonalnego gospodarowania surowcami,
materiałami i odpadami

Poprawa jakości powietrza

 kompleksowa likwidacja nieefektywnych
urządzeń grzewczych,
 zbiorowe systemy ciepłownicze,
 działania w zakresie poprawy efektywności
wykorzystania energii, w tym OZE,
w zakresie wytwarzania, przesyłu
i wykorzystania u odbiorców,
 rozwijanie kogeneracji, w tym kogeneracji
wysokosprawnej,
 modernizacja i rozbudowa sieci
ciepłowniczych,
 termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej,
 budownictwo energooszczędne,
 inteligentne opomiarowanie i inteligentne
sieci energetyczne (ISE)
 działania wpływające na wzrost produkcji
energii z OZE

Poprawa efektywności
energetycznej:
 LEMUR
Dopłaty do kredytów na
budowę domów
energooszczędnych
Inwestycje energooszczędne
w małych i średnich
przedsiębiorstwach
Wspieranie rozproszonych,
odnawialnych źródeł energii:

IV Ochrona
różnorodności
biologicznej i
funkcji
ekosystemów



BOCIAN



Prosument



GIS



SOWA

Ochrona i przywracanie
różnorodności biologicznej:
Część 1) Ochrona obszarów
i gatunków cennych
przyrodniczo

 kompleksowa ocena stanu środowiska,
wycena jego funkcji ekosystemowych,
 opracowanie planów zadań ochronnych,
planów ochrony oraz programów/strategii
ochrony dla najcenniejszych gatunków,
 działania ograniczające antropopresję na
najcenniejsze tereny chronione oraz
eliminację bezpośredniej presji na obszary
cenne przyrodniczo poprzez ograniczenie
niskiej emisji,
 utrzymanie i odtwarzanie naturalnych
ekosystemów retencjonujących wodę oraz
spowolnienie spływu powierzchniowego wód,
łagodzenie wpływu zmian klimatu na
środowisko, poprzez absorpcję CO2, poprawę
bilansu cieplnego, itp.

Realizowane będą również działania horyzontalne w ramach powyższych priorytetów,
związane z edukacją ekologiczną, ekspertyzami, innowacyjnością, niskoemisyjną
i zasobooszczędną gospodarką oraz monitoringiem środowiska i zapobieganiem zagrożeniom oraz
wspieranie systemów zarządzania środowiskowego (głownie EMAS).
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Program ten obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju, tj. 15 regionów zaliczanych
do kategorii słabiej rozwiniętych oraz Mazowsze jako region lepiej rozwinięty o specjalnym
statusie. Dofinansowanie dla osi I-III jest na poziomie 85%, a dla osi IV i V na poziomie 85% dla
15 województw, poza woj. mazowieckim (80%).
Tabela 5 Wybrane działania, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 [źródło: opracowanie własne]
Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny

Rodzaje działań

Beneficjenci

Oś I Zmniejszenie
emisyjności gospodarki
PI 4.1 Wspieranie
wytwarzania
i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł
odnawialnych





farmy wiatrowe,
instalacje na biomasę i biogaz,
sieci przesyłowe i dystrybucyjne
umożliwiające przyłączenia jednostek
wytwarzania energii z OZE do KSE
oraz (w ograniczonym zakresie)
jednostek wytwarzania energii
wykorzystującej wodę i słońce oraz
ciepła przy wykorzystaniu energii
geotermalnej.

 organy władzy
publicznej, w tym
administracja rządowa
oraz podległe jej organy
i jednostki
organizacyjne,
 jednostki samorządu
terytorialnego oraz
działające w ich imieniu
jednostki organizacyjne,
 organizacje
pozarządowe,
 przedsiębiorcy,
 podmioty świadczące
usługi publiczne w
ramach realizacji
obowiązków własnych jst
nie będących
przedsiębiorcami

Oś I Zmniejszenie
emisyjności gospodarki
PI 4.2 Promowanie
efektywności
energetycznej
i korzystania z OZE
w przedsiębiorstwach



modernizacja i rozbudowa linii
produkcyjnych na bardziej efektywne
energetycznie;
modernizacja energetyczna budynków
w przedsiębiorstwach;
zastosowania technologii efektywnych
energetycznie w przedsiębiorstwie;
budowa, rozbudowy i modernizacji
instalacji OZE;
zmiany systemu wytwarzania lub
wykorzystania paliw i energii,
zastosowanie energooszczędnych
(energia elektryczna, ciepło, chłód,
woda) technologii produkcji
i użytkowania energii, w tym
termomodernizacji budynków;
wprowadzanie systemów zarządzania
energią, przeprowadzania audytów
energetycznych (przemysłowych).

 przedsiębiorcy








Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny
Oś I Zmniejszenie
emisyjności gospodarki
PI 4.3 Wspieranie
efektywności
energetycznej,
inteligentnego
zarządzania energią
i wykorzystania OZE
w infrastrukturze
publicznej, w tym
w budynkach publicznych
i w sektorze
mieszkaniowym

Rodzaje działań

Beneficjenci



ocieplenia obiektów, wymiana okien,
drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia
na energooszczędne;
przebudową systemów grzewczych
(wraz z wymianą i przyłączeniem
źródła ciepła), systemów wentylacji
i klimatyzacji, zastosowanie
automatyki pogodowej i systemów
zarządzania budynkiem;
budowa lub modernizacja
wewnętrznych instalacji odbiorczych
oraz likwidacja dotychczasowych
źródeł ciepła;
instalacje mikrogeneracji lub
mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
instalacją OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach;
instalacją systemów chłodzących,
w tym również z OZE.

 organy władzy
publicznej, w tym
administracji rządowej
oraz podległych jej
organów i jednostek
organizacyjnych, jst oraz
działających w ich
imieniu jednostek
organizacyjnych,
 państwowe jednostki
budżetowe,
 spółdzielnie
mieszkaniowe,
 wspólnoty
mieszkaniowe,
 podmioty świadczące
usługi publiczne
w ramach realizacji
obowiązków własnych jst
nie będących
przedsiębiorcami.

budowa lub przebudowa w kierunku
inteligentnych sieci dystrybucyjnych
średniego, niskiego napięcia
dedykowanych zwiększeniu
wytwarzania w OZE i/lub
ograniczaniu zużycia energii, w tym
wymiana transformatorów;
kompleksowe pilotażowe
i demonstracyjne projekty
wdrażające inteligentne rozwiązania
na danym obszarze mające na celu
optymalizację wykorzystania energii
wytworzonej z OZE i/lub
racjonalizację zużycia energii;
inteligentny system pomiarowy (wyłącznie jako element budowy lub
przebudowy w kierunku
inteligentnych sieci
elektroenergetycznych dla rozwoju
OZE i/lub ograniczenia zużycia
energii).

 przedsiębiorcy.









Oś I Zmniejszenie
emisyjności gospodarki
PI 4.4 Rozwijanie i
wdrażanie inteligentnych
systemów dystrybucji
działających na niskich
i średnich poziomach
napięć







Oś I Zmniejszenie
emisyjności gospodarki
PI 4.5 Promowanie
strategii niskoemisyjnych
dla wszystkich rodzajów
terytoriów,
w szczególności dla
obszarów miejskich,
w tym wspieranie
zrównoważonej
multimodalnej
mobilności miejskiej i
działań adaptacyjnych

W ramach inwestycji wynikających
z planów gospodarki niskoemisyjnej:




budowa, rozbudowa lub modernizacja
sieci ciepłowniczej i chłodniczej,
również poprzez wdrażanie systemów
zarządzania ciepłem i chłodem wraz
z infrastrukturą wspomagającą;
wymiana źródeł ciepła.

 organy władzy
publicznej, w tym
administracji rządowej
oraz podległych jej
organów i jednostek
organizacyjnych, jst oraz
działających w ich
imieniu jednostek
 organizacje
pozarządowe,
 przedsiębiorcy,
 podmioty świadczące
usługi publiczne

Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny

Rodzaje działań

mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany
klimatu

Beneficjenci
w ramach realizacji
obowiązków własnych
jst nie będących
przedsiębiorcami.

Oś I Zmniejszenie
emisyjności gospodarki
PI 4.7 Promowanie
wykorzystywania
wysokosprawnej
kogeneracji ciepła
i energii elektrycznej
w oparciu
o zapotrzebowanie na
ciepło użytkowe



Oś II Ochrona
środowiska, w tym
adaptacja do zmian
klimatu
PI 5.2 Wspieranie
inwestycji
ukierunkowanych
na konkretne rodzaje
zagrożeń przy
jednoczesnym
zwiększeniu odporności
na klęski i katastrofy
i rozwijaniu systemów
zarządzania klęskami
i katastrofami

















budowa lub przebudowa jednostek
wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w skojarzeniu, w tym także
w skojarzeniu z OZE;
budowa lub przebudowa jednostek
wytwarzania ciepła w wyniku której
jednostki te zostaną zastąpione
jednostkami wytwarzania energii
w skojarzeniu, w tym także
w skojarzeniu z OZE;
budowa przyłączeń do sieci
ciepłowniczych do wykorzystania
ciepła użytkowego wyprodukowanego
w jednostkach wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
wraz z budową przyłączy
wyprowadzających energię do
krajowego systemu przesyłowego

 organy władzy
publicznej, w tym
administracji rządowej
oraz podległych jej
organom i jednostek
organizacyjnych,
jednostek samorządu
terytorialnego oraz
działających w ich
imieniu jednostek
organizacyjnych,
 organizacje
pozarządowe,
 przedsiębiorcy,
 podmioty świadczące
usługi publiczne
w ramach realizacji
obowiązków własnych
jst nie będących
przedsiębiorcami.

opracowanie lub aktualizacja
dokumentów strategicznych
wymaganych prawem unijnym lub
krajowym lub przewidzianych
w Strategicznym planie adaptacji dla
obszarów i sektorów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020;
poprawa bezpieczeństwa
powodziowego i przeciwdziałanie
suszy;
zabezpieczenie przed skutkami zmian
klimatu obszarów szczególnie
wrażliwych (zagospodarowanie wód
opadowych);
rozwój systemów wczesnego
ostrzegania i prognozowania zagrożeń
oraz wsparcie systemu ratownictwa
chemiczno-ekologicznego i służb
ratowniczych na wypadek wystąpienia
zjawisk katastrofalnych lub
poważnych awarii;
wsparcie systemu monitorowania
środowiska;
działania informacyjno-edukacyjne na
temat zmian klimatu i adaptacji do
nich (w tym dotyczących naturalnych
metod ochrony przeciwpowodziowej)
dla szerokiego grona odbiorców;
tworzenie bazy wiedzy w zakresie
zmian klimatu i adaptacji do nich.

 organy władzy
publicznej, w tym
administracji rządowej
oraz nadzorowanych lub
podległe jej organy
i jednostki
organizacyjne, jednostki
samorządu
terytorialnego i ich
związki oraz działające
w ich imieniu jednostki
organizacyjne,
 organizacje
pozarządowe,
 jednostki naukowe
przedsiębiorców
i podmiotów
świadczących usługi
publiczne w ramach
realizacji obowiązków
własnych jednostek
samorządu
terytorialnego nie
będących
przedsiębiorcami.

Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny

Rodzaje działań

Beneficjenci

Oś II Ochrona
środowiska, w tym
adaptacja do zmian
klimatu
PI 6.1 Inwestycje
w sektor gospodarki
odpadami celem
wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku
prawnym Unii w zakresie
środowiska oraz
zaspokojenia
wykraczających poza te
zobowiązania potrzeb
inwestycyjnych
określonych przez
państwa członkowskie



infrastruktura niezbędna do
zapewnienia kompleksowej
gospodarki odpadami w regionie,
w tym w zakresie systemów
selektywnego zbierania odpadów;
instalacje do termicznego
przekształcania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz frakcji
palnej wydzielonej z odpadów
komunalnych z odzyskiem energii;
absorbcja technologii, w tym
innowacyjnych, w zakresie
zmniejszania materiałochłonności
procesów produkcji;
racjonalizacja gospodarki odpadami,
w tym odpadami niebezpiecznymi,
przez przedsiębiorców.

 organy władzy
publicznej, w tym
administracji rządowej
oraz nadzorowanych lub
podległych jej organów
i jednostek
organizacyjnych,
jednostek samorządu
terytorialnego i ich
związków oraz
działających w ich
imieniu jednostek
organizacyjnych,
 przedsiębiorców,
 podmiotów
świadczących usługi
publiczne w ramach
realizacji obowiązków
własnych jst
nie będących
przedsiębiorcami.

Oś II Ochrona
środowiska, w tym
adaptacja do zmian
klimatu
PI 6.2 Inwestowanie
w sektor gospodarki
wodnej celem
wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku
prawnym Unii w zakresie
środowiska oraz
zaspokojenia
wykraczających poza te
zobowiązania potrzeb
inwestycyjnych,
określonych przez
państwa członkowskie



kompleksowa gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach co
najmniej 10000 RLM (próg RLM nie
dotyczy regionów lepiej
rozwiniętych), w tym wyposażenie ich
w:
o systemy odbioru ścieków
komunalnych, oczyszczalnie
ścieków;
o systemy i obiekty zaopatrzenia
w wodę (wyłącznie w ramach
kompleksowych projektów);
o infrastrukturę zagospodarowania
komunalnych osadów ściekowych;
 racjonalizacja gospodarowania
wodą w procesach produkcji oraz
poprawa procesu oczyszczania
ścieków przemysłowych.

 organy władzy
publicznej, w tym
administracji rządowej
oraz podległych jej
organów i jednostek
organizacyjnych,
jednostek samorządu
terytorialnego i ich
związków oraz
działających w ich
imieniu jednostek
organizacyjnych,
 przedsiębiorcy,
 podmioty świadczące
usługi publiczne
w ramach realizacji
obowiązków własnych
jednostek samorządu
terytorialnego nie
będących
przedsiębiorcami.

Oś II Ochrona
środowiska, w tym
adaptacja do zmian
klimatu
PI 6.4. Ochrona
i przywrócenie
różnorodności
biologicznej, ochrona
i rekultywacja gleby oraz
wspieranie usług
ekosystemowych, także
poprzez program „Natura
2000” i zieloną



ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych
gatunków i siedlisk przyrodniczych,
w tym w ramach kompleksowych
projektów ponadregionalnych;
rozwój zielonej infrastruktury, w tym
zwiększanie drożności korytarzy
ekologicznych lądowych i wodnych
mających znaczenie dla ochrony
różnorodności biologicznej i adaptacji
do zmian klimatu;
opracowanie i wdrażanie
dokumentów planistycznych zgodnie
z kierunkami określonymi

 organy władzy
publicznej, w tym
administracji rządowej
oraz nadzorowanych lub
podległych jej organów
i jednostek
organizacyjnych,
jednostek samorządu
terytorialnego i ich
związków oraz
działających w ich
imieniu jednostek
organizacyjnych,
 organizacje











Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny

Rodzaje działań

infrastrukturę








Oś II Ochrona
środowiska, w tym
adaptacja do zmian
klimatu
PI 6.5 Podejmowanie
przedsięwzięć mających
na celu poprawę stanu
jakości środowiska
miejskiego, rewitalizację
miast, rekultywację i
dekontaminację terenów
poprzemysłowych,
zmniejszenie
zanieczyszczenia
powietrza
i propagowanie działań
służących zmniejszeniu
hałasu



Oś III Rozwój
infrastruktury
transportowej
przyjaznej
dla środowiska i ważnej
w skali europejskiej
PI 4.5. Promowanie
strategii niskoemisyjnych
dla wszystkich rodzajów
terytoriów,
w szczególności dla










Beneficjenci

w Priorytetowych Ramach Działań dla
sieci Natura 2000 na Wieloletni
Program Finansowania UE w latach
2014-2020 (PAF) oraz w Programie
ochrony i zrównoważonego
użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z planem działań na
lata 2014-2020;
opracowanie zasad kontroli i
zwalczania w środowisku
przyrodniczym gatunków obcych;
wykonywanie wielkoobszarowych
inwentaryzacji cennych siedlisk
przyrodniczych i gatunków;
wspieranie zrównoważonego
zarządzania obszarami cennymi
przyrodniczo;
doposażenie ośrodków prowadzących
działalność w zakresie edukacji
ekologicznej (wyłącznie podlegające
Parkom Narodowym);
prowadzenie działań informacyjnoedukacyjnych w zakresie ochrony
środowiska i efektywnego
wykorzystania jego zasobów.

pozarządowe,
 jednostki naukowe,
 przedsiębiorcy,
 podmioty świadczące
usługi publiczne
w ramach realizacji
obowiązków własnych
jst nie będących
przedsiębiorcami.

ograniczanie emisji z zakładów
przemysłowych;
wsparcie dla zanieczyszczonych/
zdegradowanych terenów;
rozwój miejskich terenów zielonych

 organy władzy
publicznej, w tym
administracji rządowej
oraz podległych jej
organów i jednostek
organizacyjnych,
jednostek samorządu
terytorialnego i ich
związków oraz
działających w ich
imieniu jednostek
organizacyjnych,
 przedsiębiorcy,
 podmioty świadczące
usługi publiczne
w ramach realizacji
obowiązków własnych
jst nie będących
przedsiębiorcami.

Działania wynikające z planów
gospodarki niskoemisyjnej.
wdrażanie projektów zawierających
elementy redukujące/
minimalizujące oddziaływania hałasu/
drgań/ zanieczyszczeń powietrza oraz
elementy promujące zrównoważony
rozwój układu urbanistycznego
i zwiększenie przestrzeni zielonych
miasta;
w miastach posiadających transport
szynowy (tramwaje) preferowany

 jednostki samorządu
terytorialnego,
w szczególności miasta
wojewódzkie i ich
obszary funkcjonalne
oraz miasta regionalne
i subregionalne oraz
działające w ich imieniu
jednostki organizacyjne
i spółki specjalnego
przeznaczenia,
 zarządcy infrastruktury

Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny
obszarów miejskich,
w tym wspieranie
zrównoważonej
multimodalnej
mobilności miejskiej
i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany
klimatu

Rodzaje działań





Oś III Rozwój
infrastruktury
transportowej
przyjaznej dla
środowiska i ważnej w
skali europejskiej
PI 7.1 Wspieranie
multimodalnego
jednolitego
europejskiego obszaru
transportu poprzez
inwestycje w TEN-T














Beneficjenci

będzie rozwój tej gałęzi transportu
zbiorowego, natomiast w pozostałych
miastach finansowane będą inne
niskoemisyjne formy transportu
miejskiego;
działania infrastrukturalne (w tym
budowa, przebudowa, rozbudowa
sieci szynowych, sieci
energetycznych, zapleczy
technicznych do obsługi i konserwacji
taboru, centrów przesiadkowych oraz
elementów wyposażenia dróg i ulic
w infrastrukturę służącą obsłudze
transportu publicznego i pasażerów),
jak i taborowy, a także kompleksowy,
obejmujący obydwa typy projektów;
ITS, usprawniające funkcjonowanie
całego systemu transportowego,
nastąpi integracja infrastrukturalna
istniejących środków transportu oraz
dostosowanie systemu
transportowego do obsługi osób
o ograniczonej możliwości poruszania
się.

służącej transportowi
miejskiemu,
 operatorzy publicznego
transportu zbiorowego.

modernizacja i rehabilitacja szlaków
kolejowych, w szczególności TEN-T;
budowa wybranych odcinków linii
kolejowych, w tym linii towarowych,
budowa i modernizacja systemów
zasilania trakcyjnego, sterowania
ruchem kolejowym, inwestycje
w infrastrukturę systemów
usprawniających zarządzanie
przewozami pasażerskimi
i towarowymi, poprawę stanu
technicznego obiektów inżynieryjnych
oraz zakup specjalistycznego sprzętu
technicznego;
wprowadzanie na najważniejszych
szlakach kolejowych ERTMS;
poprawa stanu przejazdów
kolejowych, doposażenie służb
ratowniczych
(ratownictwo techniczne);
modernizacja dworców i przystanków
kolejowych, infrastruktury obsługi
podróżnych;
modernizacja i zakup taboru
kolejowego,
poprawa dostępności portów morskich
oraz stanu i rozwoju infrastruktury
intermodalnej, wzrost
przepustowości;
modernizacja i budowa dróg
szybkiego ruchu znajdujących się
w sieci TEN-T,

 zarządcy krajowej
infrastruktury drogowej
i kolejowej (w tym
dworcowej),
 przedsiębiorstwa
kolejowych przewozów
pasażerskich i
towarowych, a także
spółki powołane
specjalnie w celu
prowadzenia działalności
polegającej na
wynajmowaniu/ leasingu
taboru kolejowego
(tzw. ROSCO);
 samorządy terytorialne;
 zarządcy portów
lotniczych leżących
w sieci TEN-T oraz
krajowy organ
zarządzania przestrzenią
powietrzną;
 służby ratownicze
(ratownictwo
techniczne),
 organy administracji
rządowej, podległe im
urzędy i jednostki
organizacyjne oraz
instytuty badawcze.

Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny

Rodzaje działań





Oś III Rozwój
infrastruktury
transportowej
przyjaznej dla
środowiska i ważnej w
skali europejskiej
PI 7.4 Rozwój
i rehabilitacja
kompleksowych,
wysokiej jakości
i interoperacyjnych
systemów transportu
kolejowego wysokiej
jakości oraz
propagowanie działań
służących zmniejszaniu
hałasu



Oś IV Zwiększenie
dostępności do
transportowej sieci
Europejskiej
PI 7.1 Wspieranie
multimodalnego
jednolitego
europejskiego obszaru
transportu poprzez
inwestycje w TEN-T







Beneficjenci

budowa dróg ekspresowych, w tym
obwodnic miast,
zarządzanie ruchem
z wykorzystaniem systemów ITS,
poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na sieci TEN-T oraz poza
nią;
poprawa przepustowości
nawigacyjnej portów lotniczych,
zwiększenie przepustowości
przestrzeni powietrznej oraz poprawa
bezpieczeństwa i ochrony ruchu
lotniczego w ramach sieci TEN-T.
inwestycje w infrastrukturę liniową
(podstawową i systemy sterowania
ruchem) i punktową (przystanki
kolejowe, dworce przesiadkowe) oraz
tabor kolejowy;
poza siecią TEN-T realizowane będą
też pozostałe typy inwestycji z PI 7.1.

 jednostki samorządu
terytorialnego oraz
działające w ich imieniu
jednostki organizacyjne
i spółki specjalnego
przeznaczenia,
 zarządcy infrastruktury
służącej transportowi
miejskiemu,
 przewoźnicy świadczący
usługi w zakresie
kolejowego transportu
pasażerskiego
w miastach i na ich
obszarach
funkcjonalnych,
 zarządcy infrastruktury
kolejowej,
 przedsiębiorstwa
kolejowych przewozów
pasażerskich
i towarowych,
 spółki powołane w celu
prowadzenia wynajmu/
leasingu taboru
kolejowego
(tzw. ROSCO),
 samorządy terytorialne,
 służby ratownicze.

budowa dróg ekspresowych na sieci
TEN-T,
realizowane typy projektów
(inwestycje) będą analogiczne jak
inwestycje drogowe w osi III.

 zarządcy krajowej
infrastruktury drogowej.

Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny

Rodzaje działań

Beneficjenci

Oś IV Zwiększenie
dostępności do
transportowej sieci
Europejskiej
PI 7.2 Zwiększanie
mobilności regionalnej
poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych
i trzeciorzędnych
z infrastrukturą TEN-T,
w tym z węzłami
multimodalnymi



drogi ekspresowe, drogi krajowe poza
TEN-T, obwodnice, drogi wylotowe
z miast, w tym drogi krajowe
w miastach na prawach powiatu,
montaż infrastruktury monitoringu
i zarządzania ruchem (ITS) oraz
systemów poprawiających
bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 zarządca krajowej
infrastruktury drogowej,
 jednostki samorządu
terytorialnego miast na
prawach powiatu oraz
ich jednostki
organizacyjne.

Oś V Poprawa
bezpieczeństwa
energetycznego
PI 7.5 Zwiększenie
efektywności
energetycznej
i bezpieczeństwa dostaw
poprzez rozwój
inteligentnych systemów
dystrybucji,
magazynowania
i przesyłu energii oraz
poprzez integrację
rozproszonego
wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych



budowa i modernizacja sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych gazu
ziemnego wraz z infrastrukturą
wsparcia dla systemu, w tym również
sieci z wykorzystaniem technologii
smart;
budowa i modernizacja sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
energii elektrycznej, w tym również
sieci z wykorzystaniem technologii
smart;
budowa i rozbudowa magazynów gazu
ziemnego;
rozbudowa możliwości regazyfikacji
terminala LNG.












przedsiębiorstwa
energetyczne,
prowadzące działalność
przesyłu, dystrybucji,
magazynowania,
regazyfikacji gazu
ziemnego,
przedsiębiorstwa
energetyczne zajmujące
się przesyłem
i dystrybucją energii
elektrycznej.

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Tabela 6 Wybrane działania, które mogą uzyskać dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w 2015 r.
[źródło: opracowanie własne]
Priorytet

Rodzaje działań

B Ochrona
powietrza



C. Ochrona
powierzchni
ziemi i
zagospodarowanie
odpadów zgodnie
z Planem
Gospodarki
Odpadami dla
Województwa
Wielkopolskiego







Ograniczenie niskiej emisji: w strefach i aglomeracjach dla których
opracowano programy ochrony powietrza , na terenach zwartej
zabudowy ośrodków miejskich, w obiektach zabytkowych i na terenach
chronionych.
Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.
Wdrażanie kompleksowych programów w zakresie oszczędności energii.
Wdrażanie ponadlokalnych systemów gospodarki odpadami innymi niż
obojętne i niebezpieczne.
Zabezpieczanie i rekultywacja nieczynnych oraz niespełniających
wymagań składowisk na terenach objętych ponadlokalnymi systemami
gospodarki odpadami oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Priorytet

Rodzaje działań

D. Ochrona
przyrody







E. Edukacja
ekologiczna







F. Inne zadania








Sporządzanie i wdrażanie planów ochrony lub planów zadań ochronnych
dla obszarów NATURA 2000 i innych form obszarowych ochrony przyrody.
Czynna ochrona przyrody na terenach prawnie chronionych
z uwzględnieniem zachowania różnorodności biologicznej zgodnie
z zapisami planów ich ochrony lub planów zadań ochronnych.
Przyrodnicza rewaloryzacja parków zabytkowych o znaczeniu
ponadlokalnym.
Tworzenie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie
rolniczym.
Działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych
i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny.
Rozwój ośrodków regionalnych służących realizacji programów
edukacyjnych, tworzenie i rozwój ścieżek dydaktycznych,
przyrodniczych i ekologicznych.
Upowszechnianie wśród społeczeństwa zachowań przyjaznych
środowisku poprzez publikacje wydawane drukiem i w wersji
elektronicznej, audycje radiowe lub telewizyjne.
Podnoszenie kwalifikacji specjalistów na szczeblu województwa
w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do
obszarów objętych priorytetami A-D.
Konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę
ekologiczną i przyrodniczą obejmujące znaczącą liczbę uczestników.
Seminaria, konferencje, warsztaty, szkolenia i sympozja z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska.
Realizacja przedsięwzięć związanych z zapobieganiem i likwidacją
skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii istotnych w skali
regionalnej.
Ekspertyzy wdrożeniowe oraz wymagane ustawowo plany i programy.
Wsparcie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za
korzystanie ze środowiska, w szczególności tworzenia baz danych
podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia
opłat.
Badanie jakości wody kąpielisk wykonywane w ramach obowiązków
nałożonych na organizatorów kąpielisk ustawą Prawo wodne.

7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
Tabela 7 Wybrane działania, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 [źródło: opracowanie
własne na podstawie RPO WW)3
Oś priorytetowa/
Priorytet
inwestycyjny
OŚ 3. Energia
4a Wspieranie
tworzenia i
dystrybucji energii
pochodzącej ze
źródeł odnawialnych

3

Rodzaje działań




Budowa oraz rozbudowa
instalacji służących do
wytwarzania energii
pochodzącej ze źródeł
odnawialnych,
budowa, rozbudowa
i modernizacja instalacji
służących dystrybucji ciepła

Projekt zatwierdzony przez UE 12 grudnia 2014 r.

Beneficjenci



Przedsiębiorcy,
osoby prawne, w szczególności
jst i ich związki, inne
jednostki sektora finansów
publicznych, spółki wodne,
podmioty prawne kościołów
i związków wyznaniowych,
szkoły wyższe, organizacje

Oś priorytetowa/
Priorytet
inwestycyjny

Rodzaje działań





pochodzącego z OZE,
budowa, rozbudowa
i modernizacja dystrybucyjnych
sieci elektroenergetycznych
umożliwiających przyłączenia
jednostek wytwórczych energii
z OZE do sieci,
budowę lub przebudowę
jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła
wykorzystujących OZE
w wysokosprawnej kogeneracji

Beneficjenci








OŚ 3. Energia



4c Wspieranie
efektywności
energetycznej,
inteligentnego
zarządzania energią
i wykorzystywania
odnawialnych źródeł
energii w
infrastrukturze
publicznej, w tym
w budynkach
publicznych,
i sektorze
mieszkaniowym
OŚ 3. Energia
4.e. Promowanie
strategii
niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów
terytoriów,
w szczególności dla
obszarów miejskich,
w tym wspieranie
zrównoważonej
multimodalnej
mobilności miejskiej
i działań
adaptacyjnych
mających
oddziaływanie
łagodzące na zmiany
klimatu.

Głęboka modernizacja
energetyczna budynków oraz
wymiana wyposażenia tych
obiektów na energooszczędne,
w tym modernizacja ich
infrastruktury ciepłowniczej
i energetycznej, podłączanie
budynków do sieci
ciepłowniczej, czy instalowanie
instalacji OZE.



















Zakup niskoemisyjnego taboru
dla transportu publicznego oraz
budowa/przebudowa
infrastruktury transportu
publicznego,
budowa i przebudowa
infrastruktury miejskiej w celu
ograniczania ruchu drogowego
w centrach miast,
projekty z zakresu transportu
zbiorowego wspierające
integrację z transportem
indywidualnym,
drogi dla rowerów łączące
miasta i ich obszary
funkcjonalne,
budowa, rozbudowa lub
przebudowa sieci
ciepłowniczych i chłodniczych;
montaż efektywnego
energetycznie oświetlenia
ulicznego,
działania informacyjnopromocyjne.












pozarządowe,
państwowe i samorządowe
jednostki organizacyjne, w tym
państwowe jednostki
budżetowe,
organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia i jednostki
organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej,
podmioty działające w oparciu
o umowę o partnerstwie
publiczno – prywatnym,
podmioty wdrażające
instrumenty finansowe.
Spółdzielnie mieszkaniowe oraz
wspólnoty mieszkaniowe,
jednostki samorządy
terytorialnego, ich związki oraz
jednostki organizacyjne,
podmioty posiadające
osobowość prawną, w tym
podmioty świadczące usługi
publiczne w ramach realizacji
obowiązków własnych jednostek
samorządu terytorialnego,
podmioty działające na
podstawie umowy
o partnerstwie
publiczno - prywatnym,
podmioty wdrażające
instrumenty finansowe.
Przedsiębiorcy,
osoby prawne, w szczególności
jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia, podmioty
wykonujące usługi publiczne na
zlecenie gminy/powiatu
grodzkiego/związku
międzygminnego, organizacje
pozarządowe,
państwowe i samorządowe
jednostki organizacyjne, w tym
państwowe jednostki
budżetowe,
organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia i jednostki
organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej,
podmioty działające na
podstawie umowy
o partnerstwie
publiczno - prywatnym,
podmioty wdrażające
instrumenty finansowe.

Oś priorytetowa/
Priorytet
inwestycyjny
OŚ 4. Środowisko

Rodzaje działań


6a Inwestowanie w
sektor gospodarki
odpadami celem
wypełnienia
zobowiązań
określonych w
dorobku prawnym
Unii w zakresie
środowiska oraz
zaspokojenia
wykraczających poza
te zobowiązania
potrzeb
inwestycyjnych
określonych przez
państwa
członkowskie
OŚ 4. Środowisko
6b Inwestowanie w
sektor gospodarki
wodnej celem
wypełnienia
zobowiązań
określonych w
dorobku prawnym
Unii w zakresie
środowiska oraz
zaspokojenia
wykraczających poza
te zobowiązania
potrzeb
inwestycyjnych,
określonych przez
państwa
członkowskie
OŚ 4. Środowisko
6d Ochrona i
przywrócenie
różnorodności
biologicznej,
ochronę
i rekultywację gleby
oraz wspieranie usług
ekosystemowych,
także poprzez
program „Natura
2000” i zieloną
infrastrukturę

Działania wynikające z planu
inwestycyjnego w zakresie
gospodarki odpadami
komunalnymi

Beneficjenci



















Projekty w zakresie gospodarki
ściekowej (także uzupełniająco
gospodarki wodnej w wybranych
sytuacjach),
projekty z zakresu
zagospodarowania osadów
ściekowych.



Przywracanie właściwego stanu
siedlisk przyrodniczych i
gatunków,
ochrona in-situ i ex-situ
zagrożonych gatunków i siedlisk
przyrodniczych,
podnoszenie standardu bazy
technicznej i wyposażenie
obszarów chronionych,
opracowanie planów/programów
ochrony dla obszarów
chronionych,
wsparcie centrów ochrony
różnorodności biologicznej,
wsparcie edukacji ekologicznej,
wsparcie rozwoju publicznej











Przedsiębiorcy,
osoby prawne,
państwowe i samorządowe
jednostki organizacyjne, w tym
państwowe jednostki
budżetowe,
podmioty działające w oparciu
o umowę o partnerstwie
publiczno – prywatnym,
podmioty wdrażające
instrumenty finansowe.

podmioty posiadające
osobowość prawną,
państwowe i samorządowe
jednostki organizacyjne, w tym
państwowe jednostki
budżetowe,
podmioty działające na
podstawie umowy
o partnerstwie
publiczno - prywatnym.

Podmioty posiadające
osobowość prawną,
państwowe i samorządowe
jednostki organizacyjne, w tym
państwowe jednostki
budżetowe,
organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia.

Oś priorytetowa/
Priorytet
inwestycyjny

Rodzaje działań



OŚ 5. Transport
7b 7b Zwiększanie
mobilności
regionalnej poprzez
łączenie węzłów
drugorzędnych i
trzeciorzędnych
z infrastrukturą TENT, w tym z węzłami
multimodalnymi

OŚ 5. Transport
7 d Rozwój
i rehabilitacja
kompleksowych,
wysokiej jakości
i interoperacyjnych
systemów transportu
kolejowego oraz
propagowanie
działań służących
zmniejszeniu hałasu












k

infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej wykorzystującej
walory środowiskowe, m.in.
punkty i platformy widokowe,
szlaki oraz ścieżki dydaktyczne,
inwentaryzacja przyrodnicza
gmin,
kampanie informacyjnopromocyjne.
Budowa, przebudowa,
modernizacja i rozbudowa dróg
wojewódzkich oraz lokalnych,
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, w tym inwestycje
na rzecz poprawy
bezpieczeństwa
i przepustowości ruchu na
tych drogach,
budowa, przebudowa
i modernizacja obiektów
inżynierskich w ciągach dróg
(obiekty mostowe, wiadukty,
estakady, tunele
drogowe i inne).
Prace o charakterze
modernizacyjnym,
rehabilitacyjnym
i rewitalizacyjnym na liniach
kolejowych, a także ich
rozbudowa oraz budowa nowych
linii kolejowych, mających
znaczenie dla systemu
przewozów regionalnych
w województwie,
zakup i modernizacja jednostek
taboru kolejowego dla
regionalnych przewozów
pasażerskich,
budowa, modernizacja,
rehabilitacja kolejowej
infrastruktury dworcowej
i przystanków kolejowych poza
siecią TEN-T,
budowa, rozbudowa,
modernizacja infrastruktury do
obsługi i serwisowania taboru.

Beneficjenci










Jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne
jednostek samorządu
terytorialnego, posiadające
osobowość prawną.

Jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne
jednostek samorządu
terytorialnego, posiadające
osobowość prawną,
zarządzający infrastrukturą
kolejową,
podmioty wykonujące w imieniu
samorządu województwa
zadania z zakresu przewozów
regionalnych.

