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Działanie 3.1 Retencjonowanie wody 
i zapewnienie bezpieczeństwa  
przeciwpowodziowego

Cel działania
Zwiększenie ilości zasobów dyspozycyj-
nych niezbędnych dla ludności i gospo-

darki kraju oraz stopnia bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego 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 wod-

nych.
•  Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. 
•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samo-
rządu terytorialnego.

•  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organiza-
cyjne.

•  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Działanie 3.2 Zapobieganie i ogranicza-
nie skutków zagrożeń naturalnych oraz 
przeciwdziałanie poważnym awariom

Cel działania
Zwiększenie ochrony przed skutkami za-
grożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie 

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%
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poważnym awariom, usuwanie ich skutków i przy-
wracanie środowiska do stanu właściwego oraz 
wzmocnienie wybranych elementów systemu zarzą-
dzania środowiskiem.

Beneficjenci
•  Komenda Główna oraz komendy wojewódzkie 

Państwowej Straży Pożarnej.
•  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wo-

jewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
•  PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organi-

zacyjne.
•  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 po-
przez usprawnienie monitoringu stanu środowiska.

Beneficjenci 
•  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
•  Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
•  Regionalne zarządy gospodarki wodnej.
•  PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organi-

zacyjne.
•  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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%



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