
Narodowy Fundusz uruchomił na swojej wi-

trynie internetowej www.nfosigw.gov.pl 

specjalną stronę z bieżącymi informacjami 

oraz dokumentami Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Najważniejszy  

z nich to „Szczegółowy opis priorytetów” wraz 

z załącznikami, które opisują procedurę przyj-

mowania i oceny wniosków w poszczególnych 

działaniach i priorytetach. Strona przeznaczona 

jest przede wszystkim dla beneficjentów, któ-

rzy przygotowują się do wnioskowania o środ-

ki unijne na przedsięwzięcia proekologiczne  

i dla wnioskodawców, którzy już ubiegają się o 

wsparcie Komisji Europejskiej z puli Funduszu 

Spójności dostępnej dla Polski w latach 2007-

2013. Na stronie zamieszczane są oficjalne 

informacje z Komisji Europejskiej, instytucji za-

rządzającej PO IiŚ, czyli Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego, instytucji pośredniczących, czyli 

Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospo-

darki oraz Narodowego Funduszu jako instytu-

cji wdrażającej. Znajdują się tu odnośniki do 

oficjalnych dokumentów, rozporządzeń oraz 

wytycznych. Pomocą służy też Punkt Informa-

cyjny PO IiŚ w siedzibie NFOŚiGW, w którym 

potencjalni beneficjenci mogą uzyskać wszel-

kie informacje dotyczące możliwości wsparcia 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-

dowisko.

NFOŚiGW pomaga beneficjentom PO IiŚ	 Ë

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 

02-673 Warszawa,  
ul. Konstruktorska 3 a

www.nfosigw.gov.pl

Egzemplarz bezpłatny.  

Dofinansowano ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Nabór i ocena wniosków	 Ë

We wszystkich działaniach i priorytetach, za 

których wdrażanie odpowiedzialny jest Naro-

dowy Fundusz, trwa konkursowa procedura 

naboru wniosków (z wyjątkiem priorytetu III, 

w którym obowiązuje wybór projektów w try-

bie indywidualnym). Narodowy Fundusz, który 

ocenia wnioski o wartości powyżej 25 mln euro 

w priorytetach I i II oraz wojewódzkie fundu-

sze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

(projekty o wartości poniżej 25 mln euro) są 

w trakcie oceny wniosków złożonych w pięciu 

edycjach konkursu dla I i II osi priorytetowej.  

W pierwszym naborze złożono łącznie 96 sa-

morządowych wniosków. Aż 87 to projekty  

z gospodarki wodno-ściekowej, zaś 9 z go-

spodarki odpadami. Bilans drugiego naboru 

to łącznie 67 wniosków, w tym jeden dotyczy 

uporządkowania gospodarki odpadami. W trze-

cim konkursie złożono 56 wniosków. Wszyst-

kie obejmują inwestycje wodno-ściekowe.  

W czwartym konkursie na 67 złożonych wnio-

sków 52 dotyczyły gospodarki wodno-ście-

kowej. W piątym naborze, który zakończył się  

w kwietniu 2009 r. złożono 68 wniosków  

o łącznej wartości 4 mld zł. Trwa także ocena 

wniosków złożonych w konkursach IV priorytetu  

i pierwszych działań priorytetu IX PO IiŚ. W III osi 

priorytetowej, której celem jest ograniczanie 

ryzyka zagrożeń ekologicznych i zarządzanie 

zasobami wodnymi w Polsce, nabór wniosków 

odbywa się zgodnie z listą projektów kluczo-

wych. Lista przygotowywana przez Minister-

stwo Rozwoju Regionalnego, które pełni rolę 

Instytucji Zarządzającej PO IiŚ, jest okresowo 

aktualizowana w wyniku konsultacji społecz-

nych. Dodatkowym zadaniem Narodowego 

Funduszu w obsłudze PO IiŚ jest współfinanso-

wanie przedsięwzięć ochrony przyrody i kształ-

towania postaw ekologicznych, które uzyskują 

wsparcie w ramach V osi priorytetowej. Instytu-

cją wdrażającą ten priorytet jest Centrum Koor-

dynacji Projektów Środowiskowych.

Według stanu na koniec czerwca 2009 r.  

z wnioskodawcami aplikującymi o środki z Fun-

duszu Spójności i EFRR w ramach pięciu prio-

rytetów ekologicznych Programu Operacyjne-

go Infrastruktura i Środowisko podpisano już 

ponad pięćdziesiąt umów o dofinansowanie 

projektów na kwotę prawie 1 mld zł.

Punkt Informacyjny PO IiŚ
Czynny w dni powszednie w godz. 7.30-15.30

Tel: (+48 22) 45 90 100
  (+48 22) 45 90 370
Fax: (+48 22) 45 90 195
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
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Polska jest największym beneficjentem polityki spójności 

Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013.  

Z budżetu 347 mld euro przeznaczonego przez Komisję 

Europejską na ten cel, ponad 67 mld euro zostało przyzna-

ne naszemu krajowi, z czego prawie połowa na realizację 

największego Programu Operacyjnego w latach 2007-

2013 – Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). O dofinan-

sowanie z PO IiŚ mogą ubiegać się jednostki realizujące 

projekty infrastrukturalne w sześciu sektorach: środowisko, 

transport, energetyka, kultura, ochrona zdrowia i szkolnic-

two wyższe. Pod względem zaangażowanych środków 

finansowych (ponad 22,1 mld euro z Funduszu Spójności 

oraz ponad 5,7 mld euro z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego) PO IiŚ jest największym programem 

operacyjnym w historii Unii Europejskiej.

Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infra-

struktury technicznej, ale przy równoczesnej ochronie  

i poprawie stanu środowiska. Przy uwzględnieniu sześciu 

priorytetów proekologicznych (I-V i IX) PO IiŚ ochrona śro-

dowiska w Polsce w latach 2007-2013 ma do dyspozycji 

ok. 5,5 mld euro z Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za 

absorpcję 5,035 mld euro spoczywa na Narodowym Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 

jest największym w Polsce źródłem finansowania projek-

tów ekologicznych. W dwóch priorytetach, dotyczących 

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, in-

stytucjami wdrażającymi mniejsze projekty są wojewódz-

kie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Narodowy Fundusz, który w 2009 roku obchodzi 20-lecie 

istnienia, oraz wojewódzkie fundusze zapewniają wnio-

skodawcom i beneficjentom niezbędną pomoc w uzyska-

niu współfinansowania projektów ze środków krajowych.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska	 Ë

Priorytet I 
Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa  
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM* 

Cel działania

Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej  

15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczysz-

czalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy 

Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków  

komunalnych. 

Beneficjenci:

•  Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 

•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach reali-

zacji obowiązków własnych jednostek samorządu tery-

torialnego

Priorytet II 
Gospodarka odpadami i ochrona  
powierzchni ziemi

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.

Beneficjenci

•  Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 

•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach reali-

zacji obowiązków własnych jednostek samorządu tery-

torialnego

Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegra-
dowanym wartości przyrodniczych i ochrona 
brzegów morskich

Cel działania

Zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwe-

go stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, 

zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów 

morskich przed zjawiskiem erozji.

Beneficjenci

•  Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach reali-

zacji obowiązków własnych jednostek samorządu tery-

torialnego

•  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

Odpowiedzialność NFOŚiGW  

za absorpcję środków Unii Europejskiej  

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Priorytet III 
Zarządzanie zasobami i przeciwdzia-
łanie zagrożeniom środowiska

Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapew-
nienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Cel działania

Zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbędnych 

dla ludności i gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczeń-

stwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom 

suszy wraz ze zwiększeniem naturalnej retencji dolin 

rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego.

Beneficjenci

•  Regionalne zarządy gospodarki wodnej

•  Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych

•  Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 

•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach reali-

zacji obowiązków własnych jednostek samorządu tery-

torialnego

•  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

•  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie 
skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciw-
działanie 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 organizacyjne

•  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 monitorin-

gu 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

Priorytet IV 
Przedsięwzięcia dostosowujące 
przedsiębiorstwa do wymogów 
ochrony środowiska

Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania 
środowiskowego

Cel działania

Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowisko-

wego objętych certyfikacją oraz wdrażania certyfikowa-

nych eko-znaków.

Beneficjenci (dla działań od 4.1 do 4.6)

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (z ograniczenia-

mi wymienionymi w Szczegółowym opisie priorytetów  

PO IiŚ. Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjen-

ta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla 

danego przedsięwzięcia programu pomocowego).

Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zaso-
bami 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 poprzez 

dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlep-

szych dostępnych technik (BAT).

Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw  
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Cel działania 

Ograniczanie ładunku zanieczyszczeń (w szczególności 

substancji niebezpiecznych) odprowadzanych przez prze-

mysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie ilości nie-

czyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych 

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 pod-

legających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu.

Priorytet IX 
Infrastruktura energetyczna przy-
jazna środowisku i efektywność 
energetyczna

Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie 
energii

Cel działania

Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej 

i ciepła.

Beneficjenci 

•  Przedsiębiorcy

•  Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy 

– związki, stowarzyszenia i porozumienia JST

•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach reali-

zacji obowiązków własnych jednostek samorządu tery-

torialnego

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 reali-

zacji obowiązków własnych jednostek samorządu tery-

torialnego nie będące przedsiębiorcami

•  Organy władzy publicznej, w tym organy administracji 

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 od-

nawialnych jest Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. 

www.ipieo.pl

Narodowy Fundusz – Instytucja Wdrażająca PO IiŚ	 Ë

Poniżej przedstawiono wszystkie działania i priorytety, za których wdrażanie odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z informacjami o celu 

tych działań i potencjalnych beneficjentach, do których są adresowane.

* RLM – równoważna liczba mieszkańców

Priorytet I
Gospodarka
Wodno-ściekowa

2784 mln euro
Fundusz Spójności

Priorytet II
Gospodarka odpadami

i ochrona powierzchni ziemi

1216 mln euro
Fundusz Spójności

Priorytet III
Zarządzanie zasobami

i przeciwdziałanie
zagrożeniom

środowiska

557 mln euro
Fundusz Spójności

Priorytet IV
Przedsięwzięcia
dostosowujące

przedsiębiorstwa
do wymogów

ochrony środowiska

200 mln euro
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Priorytet IX
Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna 
(działania 9.1, 9.2, 9.3)

278 mln euro
Fundusz Spójności


