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Dla rozwoju infrastruktury 
i środowiska
W  okresie programowania 2007-2013 Polska jest naj-
większym beneficjentem polityki spójności Unii Eu-
ropejskiej. Z  budżetu 347 mld euro przeznaczonego 
przez Komisję Europejską na ten cel, ponad 67 mld 
euro zostało przyznane Polsce. Łącznie z  współfinan-
sowaniem krajowym, kwota ta wynosi 85,6 mld euro. 
Na realizację największego programu operacyjnego 
w latach 2007-2013 – Infrastruktura i Środowisko – zo-
stanie przeznaczonych ponad 37,7 mld euro. Ze środ-
ków Unii Europejskiej pochodzi prawie 28,3 mld euro 
(w tym ponad 22,3 mld euro z Funduszu Spójności oraz 
ponad 5,9 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego). Wysokość wkładu krajowego (publiczne-
go i prywatnego) szacuje się na ok. 9,4 mld euro. Przy 
uwzględnieniu pięciu priorytetów proekologicznych 
(I-IV oraz IX) ochrona środowiska w  Polsce w  latach 
2007-2013 ma do dyspozycji ok. 5,33 mld euro. Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
i  gospodarki wodnej mogą zapewnić wnioskodawcom 
i  beneficjentom niezbędną pomoc w uzyskaniu dodat-
kowego współfinansowania projektów ze środków kra-
jowych. 

Narodowy Fundusz, który w  2014 roku będzie ob-
chodził 25-lecie istnienia, jest największym w  Polsce 
źródłem finansowania projektów ekologicznych. Jako 
instytucji z  wieloletnim doświadczeniem w  obsłudze 
i  skutecznej dystrybucji pieniędzy ze środków Unii 
Europejskiej oraz koordynacji projektów inwesty-
cyjnych w  tzw. „starej” perspektywie finansowej UE 
(2004-2006), Narodowemu Funduszowi powierzo-
no rolę Instytucji Wdrażającej dla pięciu priorytetów 
PO IiŚ na lata 2007-2013.

Priorytet II
Gospodarka odpadami 
i ochrona powierzchni 
ziemi
1027

Priorytet III
Zarządzanie zasobami 
i przeciwdziałanie 
zagrożeniom środowiska
557

Priorytet IV
Przedsięwzięcia dostosowujące 
przedsiębiorstwa do wymogów 
ochrony środowiska
250

Priorytet IX
Infrastruktura energetyczna 

przyjazna środowisku 
i efektywność energetyczna 

(działania 9.1, 9.2, 9.3)
354

Priorytet I
Gospodarka  

wodno-ściekowa
3143

Odpowiedzialność NFOŚiGW za absorpcję 
środków Unii Europejskiej z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Cel działania
Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, redukcja ilo-
ści składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie 
udziału odpadów komunalnych poddawanych odzysko-
wi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie 
oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania 
odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami 
gospodarki odpadami.

Przykładowe rodzaje projektów
W ramach działania wspierane będą przede wszystkim 
zakłady zagospodarowania odpadów, które powinny 
mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania 
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego mi-
nimum przez 150 tys. mieszkańców i powinny spełniać 
kryteria najlepszych dostępnych technik.

Beneficjenci
•  Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. 
•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach re-

alizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 
terytorialnego.

•  Marszałkowie Województw (w przypadku komplek-
sowych projektów dotyczących  rekultywacji składo-
wisk odpadów komunalnych). 

Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym 
wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

Cel działania
Zwiększenie ilości terenów przywróconych do właści-
wego stanu przez rekultywację terenów zdegradowa-
nych, zabezpieczenie osuwisk oraz brzegów morskich 
przed zjawiskiem erozji.

Przykładowe rodzaje projektów
Rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegra-
dowanych przez przemysł i  górnictwo (włącznie 
z  działaniami udostępniającymi tereny do rekultywa-
cji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych 
i  chemicznych), projekty związane z zabezpieczeniem/
stabilizacją osuwisk, modernizacja i  budowa umocnień 
brzegowych.

Beneficjenci
•  Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach re-

alizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 
terytorialnego.

•  Wojewodowie.
•  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
•  Urzędy morskie.
•  Wojsko – jednostki organizacyjnie podległe Ministrowi 

Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem 
założycielskim lub organem nadzorczym.

•  Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymie-
nionych na liście indykatywnej.
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Czy wiesz, że: 
•  Prawie bilion torebek jednorazowych produkuje się 

co roku na świecie. Pozostaje po nich 18 mln ton od-
padów.

•  Jedna torebka foliowa powstaje w ciągu mniej niż jed-
na sekunda, używana jest średnio 25 minut, a rozkłada 
się od 100 do 400 lat. 

Co możesz zrobić?
•  Zrezygnuj i podziękuj w sklepie za torebkę jednora-

zowego użytku.
•  Na zakupy wybieraj się z torbą płócienną, użyjesz jej 

wielokrotnie.

Informacje 
Poniżej zamieszczone są adresy najważniejszych stron 
internetowych, na których publikowane są aktualne in-
formacje dotyczące PO IiŚ oraz kontakt do osób i  jed-
nostek organizacyjnych odpowiedzialnych za wdrażanie 
Priorytetu II.
•  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  

– Instytucja Zarządzająca
www.mrr.gov.pl
oraz strony tematyczne:
www.pois.gov.pl i www.funduszeeuropejskie.gov.pl

•  Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca 
www.mos.gov.pl oraz www.ekoportal.gov.pl

•  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – Instytucja Wdrażająca
(co do zasady dla projektów o szacunkowej wartości 
powyżej 25 mln euro)
www.nfosigw.gov.pl oraz http://pois.nfosigw.gov.pl/
Punkt Informacyjny PO IiŚ w NFOŚiGW
tel. (+48) 22 45 90 100
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

•  Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – Instytucje Wdrażające  
(dla projektów o szacunkowej wartości poniżej  
25 mln euro)
Lista adresów internetowych wszystkich WFOŚiGW 
na stronie: www.nfosigw.gov.pl

Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju 
NFOŚiGW

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
tel. (+48) 22 45 90 100
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl

Wydrukowano na papierze z certyfikatem PEFC. 

Egzemplarz bezpłatny. 
Dofinansowano przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.


