
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 22

Program   Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

Prezentowany w ostatnim artykule program dofinansowania instalacji solarnych pochodzi ze środków 

krajowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje także programy 

finansujące zamierzenia proekologiczne ze środków unijnych. Wśród nich Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko. Program składa się z 15 priorytetów,  z których większość adresowana 

jest do samorządów, podmiotów wykonujących zadania w ich imieniu w zakresie oddziaływania na 

środowisko oraz instytucji działających w zakresie kształtowania komponentów środowiska 

naturalnego. Niektóre z finansowanych działań adresowanych jest do przedsiębiorców – szczególnie 

priorytet IV.

Jako cel programu określono: ..”poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez  

rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia,  

zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.” Na ten cel przeznaczonych 

zostało 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosi 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro. 

Na chwilę obecną przyznano już 42 % środków na wsparcie różnych projektów – w tym 18 % na 

projekty służące ochronie środowiska.

Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. 

Odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów jest Ministerstwo Środowiska 

(priorytety I-V), Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII), Ministerstwo Gospodarki 

(priorytety IX-X), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI), Ministerstwo 

Zdrowia (priorytet XII), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet XIII). W przypadku 

zainteresowania się którymś z działań to do wykazanych wyżej resortów winniśmy kierować swoje 

pytania.

W ramach POIiŚ realizowane są następujące priorytety:

1. Gospodarka wodno-ściekowa;

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;

3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;

4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;

5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;

6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
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7. Transport przyjazny środowisku;

8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;

9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna;

10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii;

11. Kultura i dziedzictwo kulturowe;

12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia;

13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego;

14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności.

Wczytanie się w założenia poszczególnych priorytetów wskazuje na poziom dofinansowania 

(najczęściej poziom 85 %), kto może być beneficjentem, jakie rodzaje projektów mogą uzyskać 

dofinansowanie (http://pois.nfosigw.gov.pl/). Odmiennie traktowany jest priorytet IV adresowany do 

przedsiębiorców – najważniejsze jego założenia opiszę w odrębnym artykule.

Częste pytania Państwa dotyczą kwestii, dlaczego niektóre z priorytetów adresowane są do gmin, 

instytucji, a nie odbiorców indywidualnych zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska. Odpowiadając 

Państwu wskaże na łączne argumenty:

1. Przesądzają o tym założenia podziału środków większość adresowana jest na projekty 

kluczowe, znacząco oddziaływujące na ogół społeczności

2. Łatwiej jest spowodować efekt oddziaływania na środowisko poprzez kontrolowanie jednego 

beneficjenta zamiast wielu;

3. Zarówno UE jak i krajom członkowskim zależy na szybszym rozdysponowaniu środków - ich 

niewykorzystanie spowoduje, że skorzysta z nich ktoś inny;

4. Przy udzielaniu wsparcia dla instytucji, samorządów nie zniekształca się rynku tak bardzo jak 

przy wspieraniu prywatnych zamiarów.

Dla indywidualnych potencjalnych beneficjentów pozostaje obserwacja stron NFOŚiGW i 

WFOŚiGW, oferty Banku Ochrony Środowiska, a także sięganie do programów, w których np. 

samorząd może stać się dysponentem środków adresowanych na rozwiązania ekologiczne dla swoich 

mieszkańców.

Włodzimierz Żak

zakwlodzimierz@interia.eu
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