
5331 
mln €

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 9.1 
Wysokosprawne wytwarzanie energii

Cel działania
Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycz-
nej i ciepła.

Beneficjenci 
•  Przedsiębiorcy.
•  Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – 

związki, stowarzyszenia i porozumienia JST.
•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach re-

alizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 
terytorialnego.

Działanie 9.2 
Efektywna dystrybucja energii

Cel działania
Zmniejszenie strat energii powstających w procesie dys-
trybucji energii elektrycznej i ciepła.

Beneficjenci (jak w działaniu 9.1)

Działanie 9.3 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Cel działania 
Zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym.

Beneficjenci 
•  Jednostki sektora finansów publicznych:

•  Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - 
związki, stowarzyszenia i porozumienia JST.

•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach re-
alizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 
terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

•  Organy władzy publicznej, w tym organy administra-
cji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony 
prawa, sądy i trybunały.

•  Organy policji, straży pożarnej (w  tym również 
OSP), straży miejskiej.

•  Państwowe szkoły wyższe.
•  Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

•  Organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby 
prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyzna-
niowe.

Instytucją Wdrażającą pozostałe działania Priorytetu IX 
(9.4 – Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, 9.5 
– Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych, 9.6 – 
Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych) 
jest Ministerstwo Gospodarki.



Czy wiesz, że: 
•  Efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest 

trzy razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach 
europejskich.  

Co możesz zrobić?
•  Kupując sprzęt RTV/AGD wybieraj produkty o najniż-

szym poziomie zużycia energii. 
•  Jeśli nie używasz sprzętu RTV/AGD wyłączaj funkcję 

stand-by. 
•  Zapłacisz mniej – zadbasz o środowisko.

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 IX.
•  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja 

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

•  Ministerstwo Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca  
www.mg.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

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 
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