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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

Celem priorytetu IV PO IiŚ jest ograniczanie negatywne-
go wpływu istniejącej działalności przemysłowej na śro-
dowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów 
prawa wspólnotowego. Projekty w  ramach priorytetu 
mogą być realizowane w ramach sześciu wydzielonych 
działań. 
•  Beneficjentami mogą być zarówno małe, średnie jak 

i duże przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem szczegól-
nych ograniczeń wymienionych w Szczegółowym opi-
sie priorytetów PO IiŚ).

•  Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta 
nie może być wykluczony przepisami właściwego dla 
danego przedsięwzięcia programu pomocowego.

Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania 
środowiskowego
Cel działania
Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowisko-
wego objętych certyfikacją oraz wdrażania certyfikowa-
nych eko-znaków.

Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami 
i odpadami w przedsiębiorstwach
Cel działania
Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpa-
dami, w tym zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów 
innych niż komunalne i  zwiększenie poziomu odzysku 
i recyklingu tych odpadów.

Działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie 
wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)
Cel działania
Zapobieganie powstawaniu i  ograniczenie ładunku za-
nieczyszczeń różnych komponentów środowiska po-
przez dostosowanie istniejących instalacji do wymogów 
najlepszych dostępnych technik (BAT).

Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej
Cel działania
Ograniczanie ładunku zanieczyszczeń (w  szczególno-
ści substancji niebezpiecznych) odprowadzanych przez 
przemysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie 
ilości nieczyszczonych ścieków przemysłowych odpro-
wadzanych do wód lub do ziemi.

Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie 
ochrony powietrza
Cel działania
Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości 
emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw.

Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w zakresie odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne
Cel działania
Zwiększenie udziału odpadów innych niż komunalne 
podlegających odzyskowi i prawidłowemu
unieszkodliwianiu. 
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Czy wiesz, że: 
•  Przy produkcji puszek aluminowych z  surowców 

wtórnych powstaje dwa razy mniej zanieczyszczeń 
powietrza i  zużywa się dwukrotnie mniej wody niż 
w tradycyjnej produkcji aluminium z rud boksytowych.  

Co możesz zrobić?
•  Stosuj na co dzień selektywną zbiórkę odpadów, np. 

puszek i plastykowych butelek.
•  Zostaną ponownie wykorzystane w procesie produkcji.

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 IV.

•  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

Priorytet IV
Przedsięwzięcia 
dostosowujące 

przedsiębiorstwa do 
wymogów ochrony 

środowiska
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