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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 obcho-
dził 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 inwestycyjnych w  tzw. „starej” 
perspektywie finansowej UE (2004-2006), Narodowe-
mu Funduszowi powierzono 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 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Cel działania
Zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbęd-
nych dla ludności i  gospodarki kraju oraz stopnia bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowego i  przeciwdziałania 
skutkom suszy wraz ze zwiększeniem naturalnej retencji 
dolin rzecznych z  zachowaniem dobrego stanu ekolo-
gicznego.

Beneficjenci
•  Regionalne zarządy gospodarki wodnej.
•  Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych.
•  Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach re-

alizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 
terytorialnego.

•  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków 
zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym 
awariom

Cel działania
Zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń natural-
nych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, usu-
wanie ich skutków i przywracanie środowiska do stanu 
właściwego oraz wzmocnienie wybranych elementów 
systemu zarządzania środowiskiem.

Beneficjenci
•  Komenda Główna oraz komendy wojewódzkie Pań-

stwowej Straży Pożarnej.
•  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz woje-

wódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
•  PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyj-

ne.
•  Urzędy morskie.
•  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.
•  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Działanie 3.3 Monitoring środowiska

Cel działania 
Wzmocnienie wytwarzania i  udostępniania informacji 
o  środowisku, niezbędnych dla procesów decyzyjnych 
w ochronie środowiska poprzez usprawnienie monito-
ringu stanu środowiska.

Beneficjenci
•  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
•  Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
•  Regionalne zarządy gospodarki wodnej.
•  PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyjne.
•  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
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Priorytet III
Zarządzanie zasobami 

i przeciwdziałanie 
zagrożeniom 

środowiska
Warszawa 2013

Czy wiesz, że: 
•  Jeden litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki 

lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów 
wody, a to wyczerpuje dzienne zużycie kilkuset tysięcy 
mieszkańców Afryki. 

Co możesz zrobić?
•  Postępuj w zgodzie z zasadami ekorozwoju.
•  Dbaj o środowisko. Działaj lokalnie – myśl globalnie.

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 III.

•  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
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

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


