
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 23

Program   Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Priorytet IV  

W ostatnim artykule sygnalizowałem, że wśród piętnastu priorytetów Programu Infrastruktura 

i Środowisko (POIiŚ) – IV priorytet jest szczególnie dedykowany do przedsiębiorców. Jego 

celem jest ograniczanie wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Dofinansowanie kierowane 

jest na projekty realizowane przez przedsiębiorców w wyniku których redukowane będą 

zanieczyszczenia (emitowane do atmosfery, odprowadzane w ściekach), wdrażające systemy 

zarządzania środowiskowego oraz  zwiększające udział odpadów poddawanych recyklingowi.

W ramach tego priorytetu wyróżnia się grupy projektów podzielone na działania:

Działanie 4.1.: Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego;

Działanie 4.2.: Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach;

Działanie 4.3.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania Najlepszych Dostępnych 

Technik (BAT);

Działanie 4.4.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

Działanie 4.5.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza;

Działanie 4.6.: Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

Dofinansowanie adresowane jest do projektów o minimalnej wartości 8 milionów złotych. 

Maksymalny poziom dofinansowania jaki przysługuje przedsiębiorcom to 20 milionów 

złotych (tylko dla działania 4.1 poziom ten z uwagi na rodzaj projektów wynosi 400 tys. 

złotych). Intensywność pomocy wynosi 30 %, wyjątek stanowi działanie 4.1 dla którego 

poziom dofinansowania wynosi 50%.

Priorytet IV zawiera zatem szeroką gamę projektów, które mogą korzystać z dofinansowania. 

Mogą być to działania koncepcyjne i doradcze przewidziane działaniem 4.1. Mogą też być 

działania zmniejszające ilość zużywanej energii lub surowców. Działanie 4.3. adresowane jest 

do projektów w wyniku, których wprowadzane będą zmiany technologiczne (zastosowanie 

filtrów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń). Przewidziane jest także dofinansowanie na 

budowę przyzakładowych oczyszczalni lub modernizacja istniejących.
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Działanie 4.6. adresowane jest do pomysłów, które wprowadzają unieszkodliwianie odpadów, 

wykorzystywanie surowców wtórnych i produktów uzyskanych w wyniku recyklingu, 

usprawniają proces składowania i transportu odpadów przeznaczonych do odzysku lub ich 

unieszkodliwiania.

Projekty w ramach działania 4.5 przewidują przekształcenie konwencjonalnych źródeł 

spalania w jednostki opalane odnawialnymi źródłami energii (OZE). Warunkiem jest 

zakwalifikowanie takiego działania jako przebudowy. Znacząca zmiana mocy kotłowni 

będzie kwalifikowana jako rozbudowa i wówczas takie działanie może korzystać z 

dofinansowania w ramach priorytetu IX.

Pomimo, iż poziom dofinansowania w ramach IV priorytetu jest najniższy (30%) istnieje 

możliwość jednoczesnego ubiegania się o uzupełniające finansowanie ze środków NFOŚiGW 

w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

Pragnę zwrócić jeszcze uwagę Państwa na fakt, że program dofinansowania na solary o 

którym pisałem 28 maja 2010 roku został uruchomiony. W dniu 17 czerwca br. Zarząd 

NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do 

kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Wykaz banków, do 

których możecie Państwo składać swoje wnioski można znaleźć na stronie NFOŚiGW. 

W naszym regionie jest to Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Bank Ochrony 

Środowiska. W związku z Państwa zainteresowanie rozwiązaniami ekologicznymi na 

stronie www.wlodzimierz-zak.pl pojawiły się głosy Państwa sugerujące m.in. 

zorganizowanie warsztatów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie 

ekologicznych pomysłów. Uprzejmie proszę o dalsze głosy tak by można było określić 

jaką formułę wybrać dla warsztatów. O dalszych inicjatywach zostaną Państwo 

poinformowani.

Włodzimierz Żak

zakwlodzimierz@interia.eu
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