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Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia 
z zakresu gospodarki odpadami komunalny-
mi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych

Cel działania
Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów,  
redukcja ilości składowanych odpadów 

komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komu-
nalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu 
innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja za-
grożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie  
z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpa-
dami.

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 zamieszkanego mi-
nimum przez 150 tys. mieszkańców i powinny spełniać 
w zakresie technicznym kryteria najlepszych dostępnych 
technik.

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

alizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 
terytorialnego.

Priorytet I
Gospodarka 
wodno-ściekowa
2784 mln euro
55%

Priorytet IX
Infrastruktura energetyczna  
przyjazna środowisku  
i efektywność energetyczna  
(działania 9.1, 9.2, 9.3)
278 mln euro
6%

Priorytet IV
Przedsięwzięcia dostosowujące 

przedsiębiorstwa 
do wymogów ochrony środowiska

200 mln euro
4%

Odpowiedzialność NFOŚiGW za absorpcję środków 
Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego  

Infrastruktura i Środowisko 



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

Cel działania
Zwiększenie ilości terenów przywróconych do 
właściwego stanu przez rekultywację terenów 

zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabez-
pieczenie 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.

Priorytet II
Gospodarka odpadami i ochrona 

powierzchni zielonej
1216 mln euro

24%

Priorytet III
Zarządzanie zasobami 

i przeciwdziałanie 
zagrożeniom środowiska

557 mln euro
11%

Priorytet IV
Przedsięwzięcia dostosowujące 

przedsiębiorstwa 
do wymogów ochrony środowiska

200 mln euro
4%
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