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Cel główny Programu Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020

Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej 
środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej
Cel główny PO IiŚ 2014-2020 wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Euro-
pa 2020, którym jest wzrost zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki 
efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konku-
rencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Priorytet ten został oparty na równowadze 
oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach:

• czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu 
emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych 
oraz integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii;

• adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, 
wzmocnieniu odporności systemów gospodarczych na zagrożenia 
związane z klimatem oraz zwiększeniu możliwości zapobiegania 
zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie;

• konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez 
UE prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, 
zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając 
przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

Dotychczasowe działania podejmowane w Polsce (również dzięki interwencji Polityki 
Spójności) pozwoliły zbliżyć się do celu, jakim jest zrównoważony rozwój, niemniej 
w dalszym ciągu stanowi on poważne wyzwanie dla kraju, zwłaszcza na tle całej Unii 
Europejskiej. Polska jest zobowiązana podjąć to wyzwanie, jej zadaniem pozostaje 
właściwa diagnoza potrzeb oraz określenie niezbędnych działań i przedsięwzięć.
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Program PO IiŚ 2014-2020
W perspektywie finansowej UE 2014-2020 Polska z budżetu Unii Europejskiej (UE) 
na lata 2014-2020 otrzyma na politykę spójności 82,5 mld euro, przy czym ponad 
27,41 mld euro, czyli około 115,6 mld zł zostanie przeznaczonych na Program Ope-
racyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020). Jest to krajowy 
program wspierający ze środków UE gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, 
przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport oraz bezpieczeństwo ener-
getyczne w Polsce. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również na inwe-
stycje w ochronie zdrowia i dziedzictwa kulturowego.
PO IiŚ 2014-2020 kontynuuje główne kierunki inwestycji określone w PO IiŚ 2007-2013. 
Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważ-
niejszych sektorach gospodarki.

Beneficjenci Programu
Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W za-
leżności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które 
mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnio-
nych do ubiegania się o wsparcie:

• Małe i średnie przedsiębiorstwa
• Duże przedsiębiorstwa
• Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
• Administracja publiczna
• Służby publiczne inne niż administracja
• Instytucje ochrony zdrowia
• Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
• Instytucje nauki i edukacji

Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowa-
dzonej działalności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą się w Szczegółowym 
Opisie Osi Priorytetowych i dokumentacji konkursów o dofinansowanie.

Budżet Programu
Głównym źródłem finansowania PO IiŚ 2014-2020 jest Fundusz Spójności (FS), a do-
datkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR). Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu 
wyniesie 27,41 mld euro. Pod względem budżetu jest to największy program ope-
racyjny realizowany w Polsce w okresie 2014-2020. Podział środków UE dostępnych 
w ramach PO IiŚ 2014-2020 pomiędzy poszczególne obszary wsparcia przedstawia 
się następująco:
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W PO IiŚ 2014-2020 realizowanych będzie 10 osi priorytetowych:
1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
4. Infrastruktura drogowa dla miast
5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
10. Pomoc techniczna

energetyka
2 800,2 mln €

pomoc techniczna
330,0 mln €

zdrowie
468,3 mln €

kultura
467,3 mln €

transport
19 811,6 mln €

środowisko
3 508,2 mln €

27,4 mld �
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I Oś priorytetowa – Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Zakres inwestycji możliwych do dofinansowania:

• produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), 
np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz;

• poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym oraz w dużych przedsiębiorstwach;

• rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa 
sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia;

• dystrybucja ciepła i chłodu; 
• wysokosprawna kogeneracja ciepła i energii elektrycznej; 

Przewidywany wkład unijny – 1 828,4 mln euro

Instytucja Pośrednicząca w realizacji I osi priorytetowej – Ministerstwo Gospodarki 
– powierzyła Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zadania wdrożeniowe dla działań PO IiŚ 2014-2020 z sektora energetyki, w których 
udzielane będzie dofinansowanie w formie bezzwrotnej. Obejmują one:

• Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych

• Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
• Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej 

kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Przewidywany termin I naboru wniosków – IV kwartał 2015 r.

Zakres finansowania w obszarze energetyki i środowiska 
I i II osi priorytetowej



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Instytucje Wdrażające I priorytet
Rola NFOŚiGW jako Instytucji Wdrażającej jest zasadniczo zbliżona do funkcji reali-
zowanej w ramach PO IiŚ 2007-2013. Zadania wdrożeniowe dotyczą w szczególności 
organizacji konkursowych naborów wniosków, oceny i wyboru projektów, zawierania 
umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płat-
ność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowania i sprawozdawczości 
z realizacji projektów. Poza NFOŚiGW, funkcję Instytucji Wdrażających w ramach I osi 
priorytetowej będą pełniły również: 

• Instytut Nafty i Gazu – dla poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów 
dotyczących budowy oraz modernizacji sieci umożliwiających 
przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE; 

• Ministerstwo Gospodarki – dla działania 1.4 Rozwijanie 
i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających 
na niskich i średnich poziomach napięcia;

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach – dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej 
emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej.

Dla działań i poddziałań w ramach, których przewiduje się zastosowanie instrumentów 
finansowych tj. 

• Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii  
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych 
źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

• Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania 
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

• Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności 
energetycznej w sektorze mieszkaniowym

podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków zostanie wskazany na podsta-
wie wyniku przeprowadzonego badania dotyczącego analizy ex ante instrumentów 
finansowych.

7
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W ramach I osi priorytetowej realizowany również będzie Ogólnopolski system wspar-
cia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w za-
kresie efektywności energetycznej oraz OZE (poddziałanie 1.3.3), dla którego Instytu-
cją Pośredniczącą będzie Ministerstwo Gospodarki, a NFOŚiGW będzie beneficjentem.

II Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Zakres inwestycji możliwych do dofinansowania:

• rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć 
kanalizacyjna oraz wodociągowa, instalacje do zagospodarowania 
odpadów komunalnych, w tym do ich termicznego przetwarzania);

• ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa 
jakości środowiska miejskiego (np. redukcja zanieczyszczenia 
powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych);

• dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów 
miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, 
zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej 
retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.

Przewidywany wkład unijny – 3 508,2 mln euro

Instytucja Pośrednicząca w II osi priorytetowej – Ministerstwo Środowiska – powie-
rzyła Instytucji Wdrażającej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej) realizację zadań obejmujących m.in.:

• Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
• Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/planistycznych
• Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód 
• Wsparcie ponadregionalnych systemów małej retencji
• Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych 

przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi 
i suszy (+ prace przygotowawcze dla tych inwestycji)

• Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich 
• Zabezpieczenie brzegów morskich 
• Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń 
• Wdrażanie metod obserwacji i zakupy sprzętu w celu 

usprawnienia systemu monitoringu środowiska
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• Tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich
• Działania informacyjno – edukacyjne w zakresie 

zmian klimatu i adaptacji do nich
• Budowa specjalistycznych jednostek pływających 

do prowadzenia czynnej osłony przeciwzatorowej

• Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
• Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej  

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem 
instalacji do termicznego przekształcania odpadów

• Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
• Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane 

w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
• Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach 

lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 tys. RLM

• Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
• Opracowanie instrumentów planistycznych dla Natury 2000: planów ochrony
• Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 

w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania 
jego zasobów: budowanie potencjału i integracja

• edukacja społeczności obszarów chronionych
• rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji

• Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
• Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów
• Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
• Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych

Przewidywany termin I naboru wniosków – IV kwartał 2015 r.

Instytucje Wdrażające II priorytet
Poza NFOŚiGW funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach II osi priorytetowej pełni też 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w odniesieniu do części działania 
2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
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Punkt Informacyjny PO IiŚ w NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
Tel. +48 22 45 90 100, 370
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Tu zawsze otrzymasz wszystkie informacje:

Gdzie szukać informacji o PO IiŚ 2014-2020?
Więcej informacji na temat oferty PO IiŚ w dziedzinie ochrony środowiska 
i zmniejszenia emisyjności gospodarki znajduje się na stronach:

• Instytucji Zarządzającej:
http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

• Instytucji Pośredniczących:
http://www.mos.gov.pl/kategoria/5924_infrastruktura_i_srodowisko_2014_2020/
http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/Program+Operacyjny+Infrastruktura+i+Srodo-
wisko+2014-2020

• Instytucji Wdrażających:
http://www.ckps.lasy.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/
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