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Na termomodernizacj´ budynków
w Polsce NFOÂiGW wyda∏ ju˝ ponad miliard z∏otych. Kolejne 176
milionów b´dzie czekaç od maja br.
na zainteresowane samorzàdy,
ZOZ-y i organizacje pozarzàdowe.

NFOÂiGW w maju og∏osi czwarty
w ostatnich latach nabór wniosków
o dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych w ramach programu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS –
Green Investment Scheme). Cz´Êç 1)
Zarzàdzanie energià w budynkach
u˝ytecznoÊci publicznej“.
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Szanowni
Paƒstwo!

Pieniàdze na realizacj´ tych projektów pochodziç b´dà z Rachunku
Klimatycznego Systemu Zielonych
Inwestycji (GIS). Ârodki na nim zgromadzone pochodzà ze sprzeda˝y
przez Polsk´, na mi´dzynarodowym
rynku, nadwy˝ek praw do emisji
gazów cieplarnianych w ramach Protoko∏u z Kioto. NFOÂiGW, pe∏niàc
rol´ Krajowego Operatora Systemu
Zielonych Inwestycji (KOSZI) zarzàdza tymi zasobami od 2009 roku.
gazów cieplarnianych zosta∏y przedstawione w dziale Porady prawne.

O dofinansowanie mogà ubiegaç
si´:
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego oraz ich zwiàzki,
➢ podmioty Êwiadczàce us∏ugi publiczne w ramach realizacji zadaƒ
w∏asnych jednostek samorzàdu
terytorialnego, nieb´dàce przedsi´biorcami,
➢ Ochotnicza Stra˝ Po˝arna,
➢ uczelnie oraz instytuty badawcze,
➢ samodzielne publiczne zak∏ady
opieki zdrowotnej oraz podmioty
lecznicze prowadzàce przedsi´biorstwo,
➢ organizacje pozarzàdowe, KoÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe
wpisane do rejestru koÊcio∏ów
i innych zwiàzków wyznaniowych
oraz koÊcielne osoby prawne prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie
ochrony zdrowia, profilaktyki
zdrowotnej, rehabilitacji lub
pomocy spo∏ecznej,
➢ podmiot lub jednostka okreÊlona
w wy˝ej wymienionych punktach,
b´dàca stronà umowy po˝yczki
w projekcie grupowym.
macje zawarte w tym numerze spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´
pomocne w pracy.

Tematem numeru sà zasady otrzymywania kredytów i premii technologicznych na inwestycje zwiàzane
z ochronà Êrodowiska.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

W aktualnoÊciach informujemy o zapowiadanych przez NFOÂiGW nowych
konkursach na dofinansowanie.

W dziale Finanse informujemy o mo˝liwoÊci uzyskania dofinansowania.
Nabór wniosków w ramach konkursu
programu priorytetowego „Edukacja
ekologiczna” trwa do 7 maja 2012 r.

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43

Za∏o˝enia do nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji

Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e infor-

Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
kwietniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie Êrodowiska”.

www.dashofer.pl
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Oferowana nowoczesna termomodernizacja nie obejmuje jedynie
standardowej wymiany okien i ocieplenia Êcian. Poczynajàc od wymiany
przestarza∏ego pieca i oprzyrzàdowania w kot∏owni, wymieniç mo˝na
równie˝ instalacje centralnego ogrzewania czy stare oÊwietlenie na energooszcz´dne. Mo˝na tak˝e zainstalowaç kolektory s∏oneczne, pomp´
ciep∏a, a nawet klimatyzacj´ – to
wszystko sk∏ada si´ na popraw´
bilansu energetycznego budynków.
Dofinansowanie
W ramach bud˝etu wynoszàcego
176 mln z∏ Fundusz zaoferuje w tym
naborze sprawdzony mechanizm
finansowania w formie 30% dotacji
oraz po˝yczki umo˝liwiajàcej pokrycie dalszych 60% kosztów kwalifikowanych. ¸àczàc obie oferty, inwestorzy mogà przeprowadziç gruntownà termomodernizacj´, anga˝ujàc
na poczàtek jedynie 10% Êrodków
w∏asnych, zaÊ na sp∏at´ po˝yczki
przeznaczaç pieniàdze zaoszcz´dzone na zmniejszonym zapotrzebowaniu na energi´.

✔

WA˚NE!

W celu uzyskania dodatkowych Êrodków w formie po˝yczki (do 60% kosztów kwalifikowanych) ze Êrodków
NFOÂiGW b´dzie mo˝liwe z∏o˝enie
odr´bnego wniosku.

Minimalny koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia, dla którego b´dzie mo˝liwe udzielenie dofinansowania,
wynosi powy˝ej 2 mln z∏ (w przypadku projektów grupowych – powy˝ej 5 mln z∏). Dofinansowanie
b´dzie mo˝na uzyskaç na realizacj´
przedsi´wzi´ç polegajàcych na termomodernizacji budynków u˝ytecznoÊci
publicznej. Zakres prac obj´tych
przedsi´wzi´ciem musi wynikaç z wykonanych audytów energetycznych.
Nabór wniosków planowany jest
w maju 2012 r.
NFOÂiGW wyda∏ ju˝
ponad miliard z∏ na
termomodernizacj´
budynków
Od wielu lat NFOÂiGW priorytetowo traktuje dofinansowywanie

kompleksowej termomodernizacji
i projektów poprawiajàcych zarzàdzanie energià w budynkach. Popyt
na tego typu wsparcie finansowe zawsze znaczàco przewy˝sza dost´pne
Êrodki – niekiedy nawet 10-krotnie.
Po zakoƒczeniu w 2009 roku programu dop∏at na ten cel ze Êrodków
krajowych, Fundusz dofinansowywa∏ najbardziej efektywne kosztowo
projekty ze Êrodków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko (dzia∏anie 9.3)
oraz z tzw. mechanizmów finansowych – norweskiego oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Od 2010 roku Êrodki na termomodernizacj´ pochodzà równie˝ z Rachunku Klimatycznego. ¸àcznie,
przez ostatnie 4 lata Narodowy Fundusz przeznaczy∏ tylko na ten cel
ponad miliard z∏, dzi´ki czemu termomodernizacji zosta∏o lub dopiero
b´dzie poddanych ponad 2,1 tys.
budynków u˝ytecznoÊci publicznej,
w tym szpitale, szko∏y, przedszkola,
ZOZ-y, uczelnie, oÊrodki kulturalne,
domy opieki i inne.

NASI STALI EKSPERCI:
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wspólnik w kancelarii Battara Bartoszek Kuliƒski BBK. Studiowa∏ na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukoƒczy∏ Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida
przy WPiA UW oraz Studium Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych
UW.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
Anna Wojniak-Bieƒko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie dzia∏alnoÊci energetycznej, hutnictwa ˝elaza i stali oraz przemys∏u mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, w∏aÊcicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za wspó∏prac´ i doradztwo firmom w zakresie ochrony Êrodowiska i energetyki.
Ma∏gorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukoƒczy∏a
kurs: Badania rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje si´ tematykà ochrony
Êrodowiska, zrównowa˝onym rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsi´biorczoÊcià
w ochronie Êrodowiska.
Robert Baraƒski od kilkunastu lat zajmuje si´ aktywnie planowaniem i realizacjà projektów spo∏ecznych
i inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem funduszy na tego typu inicjatywy. Jest autorem wielu publikacji
dotyczàcych finansowania bezzwrotnego przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowiska oraz uwarunkowaƒ prawnych i organizacyjnych zwiàzanych z funkcjonowaniem i aktywnoÊcià firm, instytucji i organizacji
w kraju i na terenie UE.
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Inwestowanie w lepsze zarzàdzanie
energià dla beneficjenta oznacza
znacznie mniejsze zapotrzebowanie
na dro˝ejàce wcià˝ noÊniki energii,

a dla spo∏eczeƒstwa – wi´kszy komfort u˝ytkowania zmodernizowanych budynków i unikni´cie zb´dnej
emisji do atmosfery wielu zanie-

■

czyszczeƒ.

Redakcja

AktualnoÊci
„Biogazownie rolnicze“ – zapowiedê II konkursu GIS
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w kwietniu br. planuje og∏oszenie
II konkursu na dofinansowanie
przedsi´wzi´ç w ramach programu
priorytetowego „System zielonych
inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Cz´Êç 2) Biogazownie rolnicze”.

Do konkursu b´dà mog∏y przystàpiç
podmioty (osoby fizyczne, osoby
prawne lub jednostki organizacyjne,
nieposiadajàce osobowoÊci prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolnoÊç
prawnà), podejmujàce realizacj´
przedsi´wzi´ç w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej

z wykorzystaniem biogazu powsta∏ego w procesach rozk∏adu szczàtek
roÊlinnych i zwierz´cych oraz wytwarzania biogazu rolniczego w celu
wprowadzenia go do sieci gazowej
dystrybucyjnej i bezpoÊredniej.
Podmiot dominujàcy oraz spó∏ki
handlowe od niego zale˝ne mogà
z∏o˝yç w jednym konkursie tylko
jeden wniosek o dofinansowanie.
Dofinansowanie
Dofinansowanie w II konkursie
udzielane b´dzie w formie dotacji
do 30% kosztów kwalifikowanych
dla dotacji. Dotacja b´dzie pocho-

dzi∏a ze Êrodków NFOÂiGW, w tym
ze Êrodków zgromadzonych na
Rachunku klimatycznym.
Wnioskodawcy b´dà mogli ubiegaç
si´ o dodatkowe dofinansowanie
w formie po˝yczki, udzielanej do
45% kosztów kwalifikowanych
przedsi´wzi´cia.
Minimalny koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia b´dzie musia∏ przewy˝szaç 10 mln z∏.
Przewidywany termin naboru wniosków: maj – lipiec 2012 r.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Polska ma dwa miesiàce na dostosowanie swojego prawa
Komisja Europejska 22 marca
2012 r. zwróci∏a si´ do Polski
o dostosowanie prawa krajowego
do unijnych przepisów dotyczàcych w∏aÊciwego unieszkodliwiania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz pe∏nego wdro˝enia dyrektywy w sprawie energii
ze êróde∏ odnawialnych. Je˝eli tego
nie zrobi, Komisja mo˝e skierowaç
spraw´ do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej.

Dyrektywa 2000/53/WE
w sprawie pojazdów
wycofanych z eksploatacji
Celem dyrektywy 2000/53/WE
w sprawie pojazdów wycofanych
z eksploatacji jest zmniejszenie iloÊci
odpadów pochodzàcych z pojazdów,
których okres u˝ytkowania ju˝ si´
zakoƒczy∏. Paƒstwa cz∏onkowskie
www.dashofer.pl

muszà ustanowiç systemy odbioru
pojazdów oraz zagwarantowaç, ˝e
b´dà one przekazywane do uprawnionych zak∏adów przetwarzania
i rozbierane przed przetworzeniem.
Nale˝y równie˝ dopilnowaç, aby
wszystkie cz´Êci niebezpieczne dla
Êrodowiska by∏y odzyskiwane. Priorytetem musi byç ponowne u˝ycie
i odzyskiwanie cz´Êci pojazdów.
Brak kosztów dla
u˝ytkowników koƒcowych
Zgodnie z dyrektywà w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji dostarczenie takiego pojazdu
do zak∏adu przetwarzania nie powinno wiàzaç si´ z jakimikolwiek
kosztami.
Producenci samochodów lub profesjonalni importerzy powinni zorga-

nizowaç i finansowaç systemy darmowego odbioru pojazdów stanowiàcych odpad, z wyjàtkiem sytuacji,
gdy sà one dostarczane bez podstawowych cz´Êci, takich jak silnik, lub
gdy rzeczywiste koszty odbioru nie
mogà zostaç odzyskane w trakcie
unieszkodliwienia. S∏u˝y to na∏o˝eniu odpowiedzialnoÊci na producentów i zagwarantowaniu, ˝e u˝ytkownicy koƒcowi i ma∏e przedsi´biorstwa nie b´dà musia∏y braç udzia∏u
w kosztach systemu odbioru.
Zgodnie z polskim ustawodawstwem
osoby fizyczne i podmioty dzia∏ajàce na ma∏à skal´ (przywo˝àce do
Polski mniej ni˝ 1000 pojazdów
rocznie) majà jednak obowiàzek
wniesienia rocznej op∏aty w wysokoÊci 500 z∏ (121 euro) na rzecz
Funduszu Ochrony Ârodowiska.
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Zdaniem Komisji kwota ta zosta∏a
ustalona w sposób arbitralny, niezwiàzany z rzeczywistymi kosztami
odbioru i jest szczególnie niekorzystna
dla ma∏ych podmiotów. Osoby
fizyczne, zajmujàce si´ przywozem
pojazdów, równie˝ sà zobowiàzane
do ponoszenia cz´Êci kosztów systemu odbioru, mimo ˝e zgodnie
z dyrektywà tylko producenci samochodów i profesjonalni importerzy
powinni ponosiç za to odpowiedzialnoÊç.
Polska ma dwa miesiàce
na dostosowanie
swojego prawa
14 maja 2009 r. Komisja przes∏a∏a
wezwanie do usuni´cia uchybienia,
w którym przedstawi∏a w skrócie
szereg luk i niedociàgni´ç. Mimo,
˝e Polska wykaza∏a gotowoÊç do
poprawienia swoich przepisów, projekt zmian wcià˝ nie zosta∏ przyj´ty.
Stanowi to znaczàce opóênienie
w usuwaniu niedociàgni´ç stwierdzonych w 2009 r., dlatego Komisja
skierowa∏a do Polski uzasadnionà
opini´.

✔

WA˚NE!

Polska ma dwa miesiàce na wywiàzanie si´ z obowiàzków. Je˝eli tego
nie zrobi, Komisja mo˝e skierowaç
spraw´ do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
Unii Europejskiej.

Dyrektywa dotyczàca
energii odnawialnej
Zgodnie z unijnà dyrektywà z 2009 r.
ka˝dy z krajów „27” musi zrealizowaç swoje cele krajowe. Nale˝y
równie˝ przyjàç przepisy u∏atwiajàce np. dost´p do sieci dla energii
elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych.
Dyrektywa wymaga tak˝e wdro˝enia Êwiadectw pochodzenia energii
oraz stosowania kryteriów zrównowa˝onego rozwoju dla biopaliw
(biopaliwa stosowane do osiàgni´cia
10% udzia∏u paliw odnawialnych
w transporcie powinny pochodziç
ze zrównowa˝onych upraw).
Opóênienie mo˝e zagroziç
osiàgni´ciu celów w ca∏ej
Europie
Komisja Europejska traktuje osiàgni´cie przynajmniej 20% udzia∏u
energii odnawialnej w ogólnym zu˝yciu energii do 2020 r. jako kwesti´
priorytetowà. Opóênienie w pe∏nym
wdro˝eniu wymogów prawa UE
przez paƒstwa cz∏onkowskie mo˝e
zagroziç osiàgni´ciu celu w ca∏ej
UE w zakresie energii odnawialnej.
Upomnienie dla Polski,
Finlandii i Grecji

tywy w sprawie energii ze êróde∏
odnawialnych. Termin jej wdro˝enia up∏ynà∏ 5 grudnia 2010 r.
22 marca 2012 r. Komisja Europejska upomnia∏a w tej sprawie
Polsk´, Finlandi´ i Grecj´. Wys∏a∏a
do tych krajów tzw. uzasadnione opinie, otwierajàc tym samym procedur´ o naruszenie przepisów UE.

✔

WA˚NE!

JeÊli w ciàgu 2 miesi´cy kraje te nie
wywià˝à si´ ze swoich obowiàzków,
sprawa mo˝e byç skierowana do
Trybuna∏u SprawiedliwoÊci.

Prace nad polskim
prawem
Ministerstwo gospodarki bez zgody
Komisji Europejskiej nie mo˝e
ujawniç szczegó∏ów toczàcego si´
post´powania. Jednak zapewnia, ˝e
implementacja dyrektywy jest dla
niego priorytetem. Nowe regulacje
o randze ustawowej majà zostaç
utworzone w najbli˝szym mo˝liwym terminie.
Zdaniem resortu osiàgni´cie okreÊlonego dla Polski w dyrektywie
celu na 2020 r., czyli 15% udzia∏u
OZE w koƒcowym zu˝yciu energii,
nie jest obecnie zagro˝one.
■

KE nie otrzyma∏a od Polski informacji o pe∏nym wdro˝eniu dyrek-

Redakcja

AktualnoÊci
Lista rankingowa 7. konkursu dla Dzia∏ania 2.2. POIiÂ
zaakceptowana
Na liÊcie rankingowej siódmego
konkursu dzia∏ania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym
wartoÊci przyrodniczych i ochrona
brzegów morskich Programu
Infrastruktura i Ârodowisko znalaz∏y si´ cztery projekty o ∏àcznej
wartoÊci dofinansowania ponad
206 mln z∏.

13 marca 2012 r. Aneta Wilmaƒska,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Ârodowiska, zaakceptowa∏a list´
rankingowà siódmego konkursu
dzia∏ania 2.2 Przywracanie terenom
zdegradowanym wartoÊci przyrodniczych i ochrona brzegów morskich
Programu Infrastruktura i Ârodowisko.

W konkursie nr 7/POIiÂ/2.2/02/2011
zosta∏y z∏o˝one projekty dotyczàce
ochrony brzegów morskich oraz
jeden projekt z zakresu rekultywacji
terenów zdegradowanych. O miejscu
na liÊcie rankingowej zadecydowa∏
procent maksymalnej liczby punktów wed∏ug kryteriów merytorycznych I stopnia.
■
Redakcja
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Porady prawne
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
– za∏o˝enia do nowej ustawy
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych
(Dz.U. Nr 122/2011 r. poz. 695)
obowiàzuje od 21 czerwca 2011 r.,
a ju˝ pojawi∏y si´ za∏o˝enia do
nowej ustawy, która wed∏ug planów ma byç w lipcu 2012 r. podpisana przez Prezydenta RP i og∏oszona w Dzienniku Ustaw.

Obowiàzujàce przepisy ustawy wymagajà, aby prowadzàcy instalacj´
obj´tà systemem handlu emisjami
gazów cieplarnianych do 30 kwietnia 2012 r. dokona∏ umorzenia
uprawnieƒ do emisji w liczbie
odpowiadajàcej wielkoÊci emisji za
poprzedni rok, ustalonej na podstawie raportu, które polega na dokonaniu transferu uprawnieƒ z rachunku
posiadania operatora (rachunek
instalacji) na krajowy rachunek
umorzenia.
Zmiana przepisów

nej rezerwy uprawnieƒ, obejmujàcej instalacje, które uzyska∏y zezwolenia po dniu 30 czerwca 2011 r.
oraz instalacje, w których po tej dacie
znaczàco zwi´kszy∏a si´ zdolnoÊç
produkcyjna.
Konieczne jest wprowadzenie przepisów pozwalajàcych krajowym
prowadzàcym instalacje, posiadajàcym instalacje, które spe∏niajà kryteria okreÊlone dla instalacji nowej,
na jak najszybsze sk∏adanie wniosków o przydzia∏ uprawnieƒ do emisji
z unijnej rezerwy.
Polska jest te˝ zobowiàzana przeprowadziç aukcje uprawnieƒ, pierwsze ju˝ w roku 2012. Zgodnie
z za∏àcznikiem I do Rozporzàdzenia
Komisji (UE) nr 1210/2011 z dnia
23 listopada 2011 r., zmieniajàcego
rozporzàdzenie (UE) nr 1031/2010
w szczególnoÊci w celu okreÊlenia
wolumenów uprawnieƒ do emisji
gazów cieplarnianych, które majà zostaç sprzedane na aukcji przed 2013 r.

Potrzeba pilnego uchwalenia projektowanej ustawy wynika z koniecznoÊci zapewnienia transpozycji
przepisów aktów prawa Unii Europejskiej do rodzimego porzàdku
prawnego, a w szczególnoÊci wprowadzenia przepisów, które umo˝liwià polskim podmiotom, w tym prowadzàcym instalacje, operatorom
statków powietrznych, na dzia∏anie
w systemie na takich samych zasadach, jak podmioty z pozosta∏ych
paƒstw cz∏onkowskich.

Na szybkà zmian´ Ustawy wp∏ywa
te˝ koniecznoÊç wprowadzenia
przepisów pozwalajàcych akredytowaç weryfikatorów zgodnie z rozporzàdzeniem wydanym na mocy
art. 15 Dyrektywy 2003/87/WE,
zmieniaç plany monitorowania wielkoÊci emisji wynikajàce z rozporzàdzenia wydanego na podstawie
art. 14 Dyrektywy 2003/87/WE,
jak równie˝ umo˝liwiç administrowanie polskim rejestrem.

Brak wprowadzenia powy˝szych
przepisów spowoduje, ˝e prowadzàcy nowe instalacje nie b´dà
mieli mo˝liwoÊci skorzystania z unij-

Przepisy projektowanej ustawy
okreÊlaç b´dà:
1) Zasady funkcjonowania systemu
handlu uprawnieniami do emisji

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

gazów cieplarnianych w trzecim
okresie rozliczeniowym (w szczególnoÊci wydawanie zezwoleƒ
na emisj´ gazów cieplarnianych).
Nowe definicje legalne dostosowane zostanà do definicji okreÊlonych w Dyrektywie 2003/87/WE,
w tym definicji instalacji.
Zadania poszczególnych podmiotów nadzorujàcych i administrujàcych systemem, w szczególnoÊci Ministra Ârodowiska
i Krajowego OÊrodka Bilansowania i Zarzàdzania Emisjami.
Zasady wydatkowania Êrodków pozyskanych ze sprzeda˝y
uprawnieƒ.
Zasady i sposób przydzia∏u
uprawnieƒ do emisji w okresie
rozliczeniowym 2013-2020
(w tym bezp∏atnych uprawnieƒ
pochodzàcych z tzw. derogacji
dla elektroenergetyki).
Zasady zbywania uprawnieƒ
do emisji w drodze aukcji.
Zasady monitorowania, rozliczania oraz sprawozdawczoÊci
emisji.
Zasady wykorzystania jednostek
EUA, EUAA, CER, ERU oraz
mo˝liwoÊci
wykorzystania
projektów w zakresie redukcji
emisji gazów cieplarnianych na
terenie Polski.
Naruszenia oraz kary wymierzane w sytuacji ich wystàpienia.

Przedsi´biorstwa obj´te Europejskim Systemem Handlu Emisjami
(EU ETS) wyemitowa∏y w 2011 r.
o 0,6% wi´cej CO2 w porównaniu
z 2010 r.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: podgorska@dashofer.pl
www.dashofer.pl
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Temat numeru

Kredyty i premie technologiczne na inwestycje zwiàzane
z ochronà Êrodowiska
Kredyt i premia technologiczna
sà udzielane w ramach dzia∏ania
4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
które ma na celu zwi´kszenie
liczby przedsi´biorców inwestujàcych w nowe technologie wykorzystywane do unowoczeÊnienia produkcji lub us∏ug. Przedsi´biorcy mogà otrzymaç refinansowanie w wysokoÊci do 70%
wartoÊci inwestycji zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska.

Ustawa o wspieraniu
dzia∏alnoÊci innowacyjnej
Zagadnienia zwiàzane z wyp∏atami kredytów i premii technologicznych regulujà przepisy Ustawy
o niektórych formach wspierania
dzia∏alnoÊci innowacyjnej z dnia
30 maja 2008 r.
Zgodnie z zapisami Ustawy wyp∏ata
premii technologicznej nast´puje
jednorazowo po zakoƒczeniu realizacji inwestycji technologicznej
jedynie na podstawie udokumentowanych poniesionych kosztów
kwalifikowanych oraz zakoƒczenia
przedsi´wzi´cia. Ustawa pozwala
na uzyskanie refinansowania inwestycji technologicznej do 70% jej
wartoÊci (a nie jak to mia∏o miejsce
przed jej wprowadzeniem, jedynie
do 70% wartoÊci samego kredytu
technologicznego).
WysokoÊç pomocy
finansowej
Zgodnie z pu∏apami okreÊlonymi
w mapie pomocy regionalnej maksymalna wysokoÊç pomocy finansowej wynosi:
➢ 70% dla ma mikro- i ma∏ych oraz
60% dla Êrednich przedsi´biorstw
z terenu województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego,
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Lubuskiego, ¸ódzkiego, Ma∏opolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Âwi´tokrzyskiego, Warmiƒsko-Mazurskiego,
➢ 60% dla ma mikro- i ma∏ych oraz
50% dla Êrednich przedsi´biorstw
z terenu województw: DolnoÊlàskiego, Pomorskiego, Âlàskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego,
➢ 50% dla ma mikro- i ma∏ych oraz
40% dla Êrednich przedsi´biorstw
z terenu województwa Mazowieckiego.
Przepisy Ustawy umo˝liwiajà równie˝ przedsi´biorcom ubiegajàcym
si´ o kredyt technologiczny nabycie nowej technologii od podmiotu,
który nie Êwiadczy us∏ug badawczo-rozwojowych, ale jest w posiadaniu
nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Zasady udzielania
kredytów i premii
technologicznych
O kredyty technologiczne mogà si´
ubiegaç firmy, majàce siedzib´ na
terenie Polski i spe∏niajàce kryteria
mikro-, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy zgodnie z Rozporzàdzeniem KE 800/2008.

✔

WA˚NE!

Warunkiem koniecznym do wystàpienia przedsi´biorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolnoÊci kredytowej,
ocenianej przez bank kredytujàcy na
etapie sk∏adania wniosku, potwierdzonej warunkowà umowà kredytu
technologicznego lub promesà kredytu technologicznego.

Instytucjami zajmujàce si´
udzielaniem kredytów
technologicznych
Instytucjami zajmujàcymi si´ udzielaniem kredytów technologicznych
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sà instytucje bankowe dzia∏ajàce
w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:
➢ Bank BPH Spó∏ka Akcyjna
➢ BRE Bank S.A.
➢ Bank Polska Kasa Opieki S.A.
➢ Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci
S.A.
➢ Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci
Bank Polski S.A.
➢ Raiffeisen Bank Polska S.A.
➢ ING Bank Âlàski S.A.
➢ Bank Ochrony Ârodowiska S.A.
➢ Bank Handlowy w Warszawie
S.A.
➢ SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone
Banki Spó∏dzielcze
➢ Bank Millenium S.A.
➢ Alior Bank Spó∏ka Akcyjna
➢ Krakowski Bank Spó∏dzielczy
➢ DZ BANK Polska S.A.
➢ Kredyt Bank S.A.
➢ Bank Zachodni WBK S.A.
➢ Nordea Bank Polska S.A.
➢ HSBC Bank Polska S.A.
➢ BNP Paribas Bank Polska S.A
➢ Svenska Handelsbanken AB
Spó∏ka Akcyjna Oddzia∏ w Polsce.
W ramach kredytu technologicznego firma mo˝e otrzymaç premi´
technologicznà, stanowiàca sp∏at´
cz´Êci kapita∏u kredytu, udzielonego
przez bank komercyjny.
Premi´ technologicznà przedsi´biorstwo otrzymuje w wyniku udzia∏u w konkursie dotacyjnym, organizowanym w ramach dzia∏ania 4.3
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
W celu otrzymania premii technologicznej wymagane jest zaanga˝owanie Êrodków w∏asnych w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji
technologicznej, finansowanej z kredytu technologicznego.
www.dashofer.pl
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Wsparcie finansowe przeznaczone
jest na realizacj´ inwestycji technologicznych, majàcych na celu zakup
i wdro˝enie nowej technologii lub
wdro˝enie w∏asnej nowej technologii stosowanej na Êwiecie nie
d∏u˝ej ni˝ 5 lat oraz uruchomienie
na jej podstawie wytwarzania
nowych lub znaczàco ulepszonych
towarów, procesów lub us∏ug.

✔

WA˚NE!

Wdra˝ana technologia mo˝e mieç
postaç:
➢ prawa w∏asnoÊci przemys∏owej,
➢ us∏ugi badawczo-rozwojowej,
➢ nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wydatki kwalifikowane
Wydatki kwalifikowane w dzia∏aniu
IV PO Innowacyjna Gospodarka
stanowià:
1. Zakup, na warunkach rynkowych,
nowych lub u˝ywanych Êrodków trwa∏ych, w tym budynków i budowli oraz ich cz´Êci,
z wy∏àczeniem Êrodków transportu nabywanych przez przedsi´biorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç w sektorze transportu.
2. Najem, dzier˝aw´ lub leasing:
➢ Êrodków trwa∏ych (je˝eli
umowa przewiduje obowiàzek
nabycia przez kredytobiorc´
prawa w∏asnoÊci Êrodka trwa∏ego z up∏ywem okresu najmu,
dzier˝awy lub leasingu),
➢ gruntów, budynków lub
budowli (je˝eli b´dzie trwaç
przez co najmniej 3 lata od
dnia zakoƒczenia inwestycji
technologicznej).
3. Budowa i rozbudowa istniejàcych
budowli, budynków, maszyn,
urzàdzeƒ stanowiàcych Êrodki
trwa∏e.
4. Zakup lub leasing wartoÊci niematerialnych i prawnych (je˝eli
umowa leasingu przewiduje
obowiàzek nabycia ich z up∏ywem okresu leasingu), które sà
aktywami firmy i podlegajà
amortyzacji (zgodnie z przepiwww.dashofer.pl

sami ustawy o rachunkowoÊci),
b´dà wykorzystywane oraz pozostanà wy∏àcznie w zak∏adzie,
w którym zosta∏a zrealizowana
inwestycja, co najmniej przez
3 lata od dnia jej zakoƒczenia,
zosta∏y nabyte od osób trzecich
za cen´ odpowiadajàcà wartoÊci
rynkowej, podlegajà amortyzacji
zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci.
5. Zakup gruntu lub prawa u˝ytkowania wieczystego gruntu
do wysokoÊci 10% wydatków
kwalifikowanych.
6. Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewn´trznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne,
niezb´dne do wdro˝enia nowej
technologii w ramach inwestycji
technologicznej.

✔

WA˚NE!

Wszystkie Êrodki trwa∏e muszà byç ze
sobà funkcjonalnie powiàzane i s∏u˝yç
do realizacji celu okreÊlonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego.

Kredytem technologicznym mo˝e
byç finansowane jedynie nabycie
urzàdzenia s∏u˝àcego wdro˝eniu
nowej technologii, a nie zakup, leasing lub wynajem Êrodka trwa∏ego,
w którym ju˝ zosta∏a wdro˝ona
nowa technologia, b´dàca przedmiotem inwestycji technologicznej
finansowanej za pomocà kredytu
technologicznego.
Wszystkie wydatki muszà byç poniesione dopiero po dniu wp∏ywu
wniosku o dofinansowanie do BGK.
Dokumenty wymagane
do otrzymania premii
technologicznej
Najwa˝niejsze dokumenty, które
firma zainteresowana otrzymaniem
premii technologicznej musi z∏o˝yç
do BGK za poÊrednictwem swojego
banku kredytujàcego, to:

➢ Wniosek o udzielenie kredytu

➢

➢

➢

➢

➢

technologicznego (formularz bankowy) wraz z za∏àcznikami (w tym
sprawozdania finansowe za okres
3 ostatnich lat obrotowych).
Wniosek o dofinansowanie
w formie premii technologicznej
(formularz MRR dost´pny na
www.bgk.com.pl).
Opinia sporzàdzona przez jednostk´ naukowà, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasi´gu
ogólnopolskim, stwierdzajàca,
˝e technologia finansowana
kredytem technologicznym jest
nowà technologià w rozumieniu
ustawy.
Biznesplan inwestycji technologicznej, zawierajàcy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
wykaz wydatków kwalifikowanych.
Kopie dokumentów pozwalajàcych uznaç przedsi´biorc´ za
mikro-, ma∏ego lub Êredniego
przedsi´biorc´.
Informacja o pomocy publicznej uzyskanej na finansowanie
wydatków kwalifikowanych.

✔

WA˚NE!

Premia technologiczna jest wyp∏acana jednorazowo, po zakoƒczeniu
realizacji projektu i kontroli na miejscu
realizacji dokonanej przez BGK.
Maksymalna kwota premii technologicznej, jakà mo˝e otrzymaç jedno
przedsi´biorstwo, wynosi 4 000 000 z∏.

Kryteria wyp∏acenia
premii technologicznej
Kryteria wyp∏acenia premii technologicznej sà nast´pujàce:
➢ Kredyt technologiczny zosta∏
wyp∏acony.
➢ Projekt zosta∏ zakoƒczony.
➢ Wydatki na realizacj´ inwestycji
zosta∏y poniesione i potwierdzone
fakturami lub innymi dokumentami o równowa˝nej wartoÊci
dowodowej oraz dowodami ich
zap∏aty.
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➢ Zosta∏a przedstawiona opinia,
sporzàdzona na wniosek przedsi´biorcy przez niezale˝nà jednostk´ naukowà, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie
naukowo-techniczne o zasi´gu
ogólnopolskim, na podstawie
obserwacji i analizy dokumentacji procesu wdra˝ania, stwierdzajàca, ˝e wdra˝ana technologia
jest nowà technologià, potwierdzajàcà wdro˝enie nowej technologii w ramach inwestycji
technologicznej finansowanej
kredytem technologicznym i rozpocz´cie produkcji towarów lub
Êwiadczenia us∏ug, b´dàcych
wynikiem tej inwestycji oraz
opis sposobu wdro˝enia technologii do wytwarzania nowych
lub znaczàco ulepszonych towarów, procesów lub us∏ug oraz
wykaz i uzasadnienie wykorzystania Êrodków trwa∏ych, wartoÊci
niematerialnych i prawnych,
us∏ug badawczo-rozwojowych,
nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Lista dokumentów
niezb´dnych do
podpisania umowy
o dofinansowanie
Dokumenty niezb´dne do podpisania umowy o dofinansowanie to:
1. Kopia dokumentu potwierdzajàcego umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do dzia∏ania
w jego imieniu i na jego rzecz
(pe∏nomocnictwo, wypis z KRS,
inne), potwierdzona za zgodnoÊç z orygina∏em.
2. Kopia wniosku o dofinansowanie wraz z za∏àcznikami.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu (o ile na etapie
zawierania umowy podlega∏
aktualizacji).
4. Harmonogram realizacji Projektu
(o ile na etapie zawierania umowy
podlega∏ aktualizacji).
5. Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulà „nie na zlecenie”.
6. Wzór deklaracji wekslowej.
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7. Dokumentacja w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko
(w przypadku, gdy Beneficjent
wraz z wnioskiem o dofinansowanie z∏o˝y∏ oÊwiadczenie,
˝e projekt uwzgl´dnia przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko lub
na obszar/potencjalny obszar
Natura 2000).

➢ Brak lub niekompletna dokumen-

➢
➢

Zainteresowanie polskiego sektora
MSP kredytem technologicznym
utrzymuje si´ na bardzo wysokim
poziomie, a wnioski o dofinansowanie z regu∏y znacznie przekraczajà
100% alokacji dost´pnej w ka˝dym
organizowanym konkursie. Dlatego
warto znacznie wczeÊniej przygotowaç si´ do kolejnego konkursu,
który odb´dzie si´ jesienià br. i z∏o˝yç swój wniosek zaraz po jego
rozpocz´ciu.
Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e
ka˝dy przedsi´biorca mo˝e z∏o˝yç
dowolnà iloÊç wniosków o dofinansowanie, pod warunkiem, ˝e ka˝dy
z tych wniosków b´dzie dotyczy∏
innej inwestycji i nie b´dà one ze
sobà rzeczowo powiàzane.

➢

➢

➢

Aktualne informacje o organizowanych konkursach oraz dokumentacja
aplikacyjna znajduje si´ na stronie
internetowej Banku Gospodarstwa
Krajowego pod adresem www.bgk.
com.pl oraz na stronach internetowych banków wspó∏pracujàcych.

Robert Baraƒski

§

B∏´dy pope∏niane
przez wnioskodawców

–

Najcz´Êciej pope∏niane przez wnioskodawców b∏´dy wskazane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego:
➢ Wniosek wype∏niony niezgodnie z instrukcjà.
➢ Kopie dokumentów za∏àczonych
do wniosku o dofinansowanie,
poÊwiadczone „za zgodnoÊç
z orygina∏em” przez bank kredytujàcy, a nie przez osob´ upowa˝nionà do reprezentowania
wnioskodawcy.

–
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tacja potwierdzajàca dane na
temat powiàzaƒ z innymi podmiotami, danych finansowych
i wielkoÊci zatrudnienia wnioskodawcy lub przedsi´biorstw
powiàzanych, potrzebnych do
okreÊlenia statusu firmy (MSP).
Wersja elektroniczna wniosku nie
jest to˝sama z wersjà papierowà.
W wersji elektronicznej zamieszczono tylko formularz wniosku
i biznesplanu, bez zeskanowanych dokumentów i oÊwiadczeƒ, stanowiàcych za∏àczniki
do wniosku o dofinansowanie.
Opinia o nowej technologii nie
zawiera wszystkich informacji
wymienionych w „Instrukcji
wype∏niania wniosku”, np. zamieszczane sà informacje o innowacyjnoÊci Êrodków trwa∏ych
s∏u˝àcych wdro˝eniu nowej technologii, a nie informacje o nowej
technologii.
Opinia o nowej technologii sporzàdzona przez nieuprawnionà
instytucj´ i/lub podpisana przez
osob´ nieupowa˝nionà do jej
reprezentowania.
Technologia, której wdro˝enie
ma byç przedmiotem inwestycji,
zawarta jest w urzàdzeniu, które
ma zostaç zakupione w ramach
inwestycji technologicznej. ■

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej
z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U. z 2008
Nr 116, poz. 730 z póên. zm.).
Ustawa z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz.U. z 1994 r.
Nr 121, poz. 591).
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Szczegó∏owy
opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013, Warszawa, 13 stycznia
2012 r.
Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
13 paêdziernika 2006 r. w sprawie
ustalenia mapy pomocy regionalnej
(Dz.U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1402).
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Finanse
Og∏oszono nowy nabór do programu Life+
13 marca 2012 r. KE og∏osi∏a kolejny nabór wniosków do programu Life+. 276 mln euro przewidziano na dofinansowanie
trzech g∏ównych tematów: przyroda i ró˝norodnoÊç biologiczna,
polityka i zarzàdzanie w zakresie
ochrony Êrodowiska oraz informacja i komunikacja. Wnioski
mo˝na sk∏adaç nie póêniej ni˝ do
26 wrzeÊnia br. do w∏aÊciwych
organów krajowych. W Polsce
jest to NFOÂiGW.

Kraje cz∏onkowskie majà czas do
2 paêdziernika 2012 r. na przes∏anie
wniosków do Komisji Europejskiej.
Za najwczeÊniejszà dat´ rozpocz´cia wybranych projektów uznaje
si´ 1 lipca 2013 r. Tegoroczne
wnioski muszà byç przesy∏ane wy∏àcznie za pomocà narz´dzia internetowego eProposal.
Beneficjentami programu Life+
mogà byç podmioty zarejestrowane
w paƒstwach cz∏onkowskich UE,
które sà publicznymi lub prywatnymi
organami, podmiotami lub instytucjami. Zalicza si´ do nich tak˝e organizacje pozarzàdowe.
W projekcie mogà uczestniczyç
beneficjent koordynujàcy, wspó∏beneficjenci, wspó∏finansujàcy oraz
podwykonawcy.

✔

WA˚NE!

Beneficjent koordynujàcy odpowiada
za przygotowanie wniosku, realizacj´
projektu, wspó∏prac´ z Komisjà Europejskà. Odpowiada prawnie i finansowo przed KE za ca∏oÊç projektu.

Na jego konto sp∏ywajà fundusze
za projekt i jego zadaniem jest
odpowiednia ich dystrybucja. Z doÊwiadczenia wynika, ˝e zbyt du˝a
liczba partnerów projektu mo˝e
wywo∏ywaç trudnoÊci organizacyjne podczas jego realizacji.
www.dashofer.pl

Koszty kwalifikowane
programu Life+

Przyroda i ró˝norodnoÊç
biologiczna

Z ogólnego bud˝etu programu Life+
na 2012 r. szacunkowa alokacja dla
Polski wynosi 18 379 918 euro.
Sk∏adajàc wnioski, warto zwracaç
uwag´ na koszty kwalifikowane,
które muszà:
➢ byç przewidziane w bud˝ecie
projektu,
➢ byç bezpoÊrednio zwiàzane i niezb´dne dla przeprowadzenia
projektu,
➢ byç rozsàdne i zgadzaç si´ z zasadami nale˝ytego zarzàdzania
finansami,
➢ byç zgodne ze stosowalnymi przepisami podatkowymi i socjalnymi,
➢ wystàpiç w czasie trwania projektu, byç odnotowane na koncie
beneficjenta czy kontach beneficjentów lub w dokumentacji
podatkowej i byç identyfikowalne
oraz weryfikowalne.

G∏ównym celem tego komponentu
jest ochrona, zachowanie, przywrócenie, obserwacja i u∏atwianie funkcjonowania naturalnych systemów,
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
flory i fauny, w celu powstrzymania utraty ró˝norodnoÊci biologicznej, w tym ró˝norodnoÊci zasobów
genetycznych w UE.

Tematyka naboru
Podobnie jak w roku ubieg∏ym,
nabór do Life+ podzielono na trzy
tematy g∏ówne: przyroda i ró˝norodnoÊç biologiczna, polityka i zarzàdzanie w zakresie ochrony Êrodowiska oraz informacja i komunikacja.
KE podkreÊla, ˝e przynajmniej 50%
bud˝etu Life+ ma byç przeznaczone
na Przyrod´ i ró˝norodnoÊç biologicznà.

✔

UWAGA!

Na stronie naboru: (http://ec.europa.eu/
environment/life/funding/lifeplus2012/
call/index.htm) zamieszczono obszerne
informacje i wskazówki (w j´zyku
angielskim) w formie plików do Êciàgni´cia na temat poszczególnych tematów tegorocznego naboru.

Organizatorzy naboru zwracajà
uwag´, aby przy sk∏adaniu wniosku
odnoÊnie do Przyrody i ró˝norodnoÊci biologicznej skupiç si´ albo
na temacie Przyrody albo Ró˝norodnoÊci biologicznej, czyli w jednym wniosku nie mieszaç ze sobà
tych dwóch tematów.

✔

UWAGA!

Plik „LIFE+ Nature and Biodiversity,
Guidelines for applicants 2012, Part
1 – Content of the proposal”, oprócz
wprowadzenia do Life+, zawiera
szczegó∏owe informacje na temat
Przyrody i ró˝norodnoÊci biologicznej,
∏àcznie ze szczegó∏owym rozró˝nieniem tych dwóch cz´Êci tematu.

Przyroda
Projekty z tej kategorii muszà byç
projektami najlepszej praktyki lub
demonstracyjnymi.
Projekt najlepszej praktyki stosuje
efektywne kosztowo i najnowoczeÊniejsze techniki i metody ochrony
docelowych gatunków/siedlisk.
Testowanie czy ocena tych technik
i metod nie powinna byç cz´Êcià
projektu, gdy˝ sà one uznane przez
aktualny stan wiedzy.
Projekt demonstracyjny stosuje
praktyk´, testy, oceny i rozpowszechnianie dzia∏aƒ, które sà nowe,
a mog∏yby byç szerzej stosowane.
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Monitoring, ocena i aktywne rozpowszechnianie g∏ównych wyników to integralna cz´Êç projektu.
Propozycje z dziedziny Przyrody
majà na celu popraw´ statusu
ochrony gatunków/siedlisk, zgodnie
z Unijnymi Dyrektywami Ptasià
i Siedliskowà, a docelowe gatunki
muszà byç wymienione w odpowiednich aneksach do tych Dyrektyw.
Projekty Life+ Przyroda sà dofinansowywane przez UE maksymalnie
do 50% swoich kosztów kwalifikowanych. Jednak dla projektów, które
skupiajà si´ na konkretnym dzia∏aniu dla priorytetowych siedlisk/gatunków Dyrektyw Ptasiej i Siedlisowej,
maksymalne dofinansowanie mo˝e
wynosiç:
➢ 60% dla projektów inwestujàcych mi´dzy 30% a 50% ca∏kowitych kosztów, szacowanych
dla konkretnych dzia∏aƒ, bezpoÊrednio polepszajàcych stan priorytetowych siedlisk i gatunków,
➢ 75% dla projektów inwestujàcych ponad 50% ca∏kowitych
kosztów jw.
Ró˝norodnoÊç biologiczna
Projekty dotyczàce ró˝norodnoÊci
biologicznej majà si´ przyczyniç do
powstrzymania utraty ró˝norodnoÊci
biologicznej i degradacji us∏ug ekosystemowych w UE do 2020 roku,
a tak˝e przywrócenia ich tak szybko,
jak to tyko mo˝liwe. Projekty te
muszà byç demonstracyjne i innowacyjne oraz zgodne z narodowymi
czy regionalnymi strategiami w zakresie ró˝norodnoÊci biologicznej.

✔

WA˚NE!

Maksymalna wysokoÊç wspó∏finansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

W poprzednim naborze wiele propozycji Life+ Ró˝norodnoÊç biologiczna odrzucono, poniewa˝ klasyfikowa∏y si´ do najlepszej praktyki
zamiast byç innowacyjne/demon-
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stracyjne. Z kolei te innowacyjne/
demonstracyjne nie zawiera∏y spójnego i wystarczajàcego zestawu
dzia∏aƒ dla oceny i rozpowszechniania wyników. Wiele wniosków
odrzucono, gdy˝ nie by∏y bezpoÊrednio zwiàzane z ró˝norodnoÊcià
biologicznà.

✔

WA˚NE!

Projekty z zakresu Przyrody i ró˝norodnoÊci biologicznej muszà mieç
przynajmniej 25% swojego bud˝etu
zarezerwowane na konkretne dzia∏ania ochronne, czyli takie, które bezpoÊrednio poprawiajà status ochrony
docelowych gatunków, siedlisk, ekosystemów czy us∏ug ekosystemowych. W czasie oceny projektu pewne
dzia∏ania mogà byç uznane za niew∏aÊciwe i odrzucone. JeÊli iloÊç konkretnych dzia∏aƒ spadnie poni˝ej 25%,
ca∏y projekt mo˝e zostaç odrzucony.

Polityka i zarzàdzanie
w zakresie ochrony
Êrodowiska
Polityka i zarzàdzanie w zakresie
ochrony Êrodowiska zajmuje si´
dofinansowaniem wdra˝ania polityki
Êrodowiskowej UE, rozwojem innowacyjnych podejÊç do polityki,
technologii, metod i instrumentów,
bazy wiedzy odnoÊnie do polityki
i prawodawstwa Êrodowiskowego,
monitorowania wp∏ywu na Êrodowisko, ∏àcznie z d∏ugofalowym
monitorowaniem lasów i wzajemnych oddzia∏ywaƒ Êrodowiskowych.
Ten rodzaj dofinansowania wspiera
projekty innowacyjne i demonstracyjne, nie zajmuje si´ natomiast
dofinansowaniem badaƒ i dotychczasowych technologii.
Maksymalna wysokoÊç wspó∏finansowania wynosi 50% kosztów
kwalifikowanych propozycji.
Aby koszty zosta∏y uznane za kwalifikowane, muszà:
➢ byç przewidziane w tymczasowym bud˝ecie propozycji,
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➢ odnosiç si´ do dzia∏aƒ, które sà
technicznie i finansowo spójne
oraz wykonalne, a tak˝e sà bezpoÊrednio zwiàzane i niezb´dne
dla przeprowadzenia propozycji,
➢ wystàpiç podczas cyklu ˝yciowego projektu, jak zosta∏o zdefiniowane w umowie grantu, sà
odnotowane na kontach beneficjentów lub w dokumentach podatkowych i sà mo˝liwe do zidentyfikowania i skontrolowania.
Do kosztów niekwalifikowanych
w tym przypadku nale˝à np. dzia∏ania badawcze i rozwojowe, koszty
ochrony w∏asnoÊci intelektualnej,
koszty procedur rejestracji EMAS
czy ECOLABEL, zakupu ziemi
czy inne, podobne.
Projekty z zakresu Polityka i zarzàdzanie w zakresie ochrony Êrodowiska wyró˝niajà nast´pujàce cele:
➢ zmiana klimatu: ustabilizowanie
st´˝enia gazów cieplarnianych
na poziomie zapobiegajàcym
globalnemu ociepleniu o ponad
2°C,
➢ woda: wk∏ad w popraw´ jakoÊci
wody przez opracowanie op∏acalnych Êrodków zmierzajàcych
do osiàgni´cia dobrego stanu
ekologicznego w celu opracowania planów gospodarowania
wodami w dorzeczu na podstawie Dyrektywy 2000/60/WE
(ramowa dyrektywa wodna),
➢ powietrze: osiàgni´cie poziomów jakoÊci powietrza, które nie
powodujà znacznego negatywnego wp∏ywu na zdrowie ludzi
i Êrodowisko naturalne czy zagro˝enia dla nich,
➢ gleba: ochrona gleby i zapewnienie zrównowa˝onego wykorzystania jej przez zachowanie
funkcji gleby, zapobieganie zagro˝eniom, ∏agodzenie ich skutków i rekultywacj´ zdegradowanych gleb,
➢ Êrodowisko miejskie: wk∏ad
w popraw´ efektywnoÊci Êrodowiskowej obszarów miejskich
Europy,
www.dashofer.pl
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➢ ha∏as: wk∏ad w rozwój i reali➢

➢

➢

➢

zacj´ polityki w zakresie ha∏asu
w Êrodowisku,
chemikalia: poprawa ochrony
Êrodowiska i zdrowia przed zagro˝eniami wynikajàcymi z chemikaliów do 2020 r. poprzez
wdro˝enie aktów prawnych
w zakresie chemikaliów, w szczególnoÊci Rozporzàdzenia (WE)
nr 1907/2006 (REACH) i strategii
tematycznej w sprawie zrównowa˝onego stosowania pestycydów,
Êrodowisko i zdrowie: przygotowanie bazy informacji dla
polityki w zakresie Êrodowiska
i zdrowia (plan dzia∏ania na rzecz
Êrodowiska i zdrowia),
zasoby naturalne i odpady: opracowanie i realizacja strategii
politycznych, majàcych na celu
zapewnienie zrównowa˝onej
gospodarki zasobami naturalnymi
i odpadami oraz poprawy efektywnoÊci Êrodowiskowej produktów, zrównowa˝onej produkcji
i wzorców konsumpcji, zapobiegania powstawaniu odpadów
oraz zapewnienie odzyskiwania
odpadów i recyklingu,
lasy: utworzenie, w szczególnoÊci
w ramach sieci koordynacji UE,
zwi´z∏ej, ale szczegó∏owej bazy
informacji istotnych dla polityki
dotyczàcej lasów w odniesieniu
do zmiany klimatu (wp∏yw na
ekosystemy leÊne, jego ∏agodze-

nie, efekty zastàpienia), ró˝norodnoÊci biologicznej (informacja
podstawowa i chronione obszary
leÊne), po˝arów lasów, stanu
lasów i ochronnych funkcji lasów
(woda, gleba i infrastruktura),
a tak˝e wk∏ad w ochron´ lasów
przed po˝arami,
innowacja:
wk∏ad w opracowanie
➢
i demonstracj´ innowacyjnych
kierunków polityki, technologii,
metod i instrumentów wspierajàcych wdro˝enie planu dzia∏aƒ
w dziedzinie technologii Êrodowiskowych (ETAP),
➢ kierunki strategiczne: promowanie skutecznego wdro˝enia
i przestrzegania prawodawstwa
Unii w zakresie ochrony Êrodowiska i poprawa wiedzy w zakresie polityki Êrodowiskowej,
poprawa efektywnoÊci Êrodowiskowej MÂP.
Life+ Informacja
i komunikacja
G∏ównym celem tego tematu sà:
rozpowszechnianie
informacji
i zwi´kszanie ÊwiadomoÊci w zakresie ochrony Êrodowiska, w tym
zapobiegania po˝arom lasów; wspieranie Êrodków towarzyszàcych,
takich jak: dzia∏ania komunikacyjne
i kampanie informacyjne, konferencje i szkolenia, w tym szkolenia
dotyczàce zapobiegania po˝arom
lasów.

Wyró˝niono dwa typy projektów:
➢ Celujàce w dzia∏ania komunikacyjne i kampanie podnoszàce
ÊwiadomoÊç na tematy Êrodowiskowe. Dzia∏ania te powinny
byç zwiàzane z wprowadzaniem, aktualizacjà i rozwojem
polityk i prawodawstwa Êrodowiskowego UE.
➢ Celujàce w zapobieganie po˝arom lasów w UE.

✔

WA˚NE!

Maksymalny poziom dofinansowania
to 50% kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane powinny
odpowiadaç postanowieniom art. 25
i 26 Common Provisions (Postanowieƒ wspólnych). Za niekwalifikowane uznawane sà np. zakup ziemi,
badania, rozwój bazy wiedzy i dzia∏ania zwiàzane z rozwojem technologii, które nie majà jasnego powiàzania z celami projektu, dzia∏ania
marketingowe dla komercyjnych
produktów, koszty ochrony w∏asnoÊci intelektualnej.
W propozycji projektu powinny
znaleêç si´ odpowiednie dzia∏ania,
mierzàce wp∏yw projektu zarówno
na docelowe audytorium, jak i na
docelowe problemy Êrodowiskowe.
Wp∏yw ten oraz wskaêniki muszà
byç monitorowane i oceniane w trakcie trwania projektu.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Dofinansowanie rozwoju selektywnej zbiórki odpadów
NFOÂiGW prowadzi nabór ciàg∏y
wniosków na dofinansowanie
rozwoju selektywnej zbiórki odpadów. O przyznanie dotacji mogà
si´ staraç jednostki samorzàdu
terytorialnego i ich zwiàzki oraz
przedsi´biorcy. Rozdysponowane
ma byç w sumie 26 492 tys. z∏,
gdzie na rok bie˝àcy wydzielono
7 700 tys. z∏.

Wdra˝anie programu NFOÂiGW:
www.dashofer.pl

Gospodarowanie odpadami komunalnymi cz´Êç 2) Rozwój selektywnej zbiórki odpadów trwa od 2010
do 2016 r., zaÊ wydatkowanie Êrodków zaplanowano do 31.12.2016 r.

∏aƒ demonstracyjno-edukacyjnych
m.in. w zakresie technologii odbioru
odpadów, sortowania i dalszego ich
przygotowania do transportu, odzysku i recyklingu.

Dofinansowanie zostanie przyznane
w formie dotacji o wartoÊci 60%
kosztów kwalifikowanych na budow´
wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów, w którym
mo˝liwe b´dzie prowadzenie dzia-

Do kosztów kwalifikowanych
zalicza si´ m.in.:
➢ Dostawy lub zakup, niezb´dnych
dla osiàgni´cia efektu ekologicznego oraz spe∏niajàcych odpowiednie normy, urzàdzeƒ i inwen-
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tarzowego wyposa˝enia technologicznego, b´dàcych Êrodkami
trwa∏ymi.

✔

WA˚NE!

U˝ywane urzàdzenia nie mogà byç
starsze ni˝ pi´ç lat, liczàc pe∏ne lata
kalendarzowe od roku produkcji, zaÊ
ich cena nie mo˝e przekraczaç wartoÊci rynkowej oraz ceny nowych
urzàdzeƒ lub wyposa˝enia o zbli˝onych parametrach i funkcjonalnoÊciach, co powinno byç potwierdzone
wycenà rzeczoznawcy.

➢ Rozruch urzàdzeƒ i instalacji wraz
➢

➢

➢

➢
➢

z materia∏ami eksploatacyjnymi
do jego przeprowadzenia.
Nabycie nieruchomoÊci gruntowych, budynków i budowli niezb´dnych dla osiàgni´cia celu
ekologicznego – koszty do wysokoÊci nieprzekraczajàcej 20%
kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.
Przygotowanie terenu i zaplecza
budowy oraz jego likwidacja,
a tak˝e roboty budowlano-monta˝owe oraz demonta˝owe i rozbiórkowe w zakresie niezb´dnym
dla osiàgni´cia efektu ekologicznego.
Instalacje wewn´trzne, przy∏àcza
do sieci zewn´trznych, instalacje
oÊwietleniowe oraz kanalizacje
deszczowe dla obiektów budowlanych.
Elementy ogrodzeƒ i zieleni,
chroniàce obiekty budowlane;
drogi i place technologiczne.
Zap∏acony podatek VAT wykazany w fakturach rozliczanych
przez NFOÂiGW, je˝eli beneficjentowi przys∏uguje prawo do
obni˝enia kwoty podatku nale˝-

nego o kwot´ podatku naliczonego lub ubiegania si´ o zwrot
podatku VAT.
➢ Koszty us∏ug niezb´dnych do
realizacji inwestycji, w tym
koszty ekspertyz, nadzoru inwestoskiego, nadzoru autorskiego,
inwestorstwa zast´pczego.

✔

WA˚NE!

Dotacja mo˝e byç przyznana, jeÊli
w ciàgu ostatnich 3 lat NFOÂiGW nie
wypowiedzia∏ wnioskodawcy umowy
o dofinansowanie. Je˝eli dofinansowanie stanowi pomoc publicznà, musi
byç udzielone zgodnie z regulacjami
dotyczàcymi pomocy publicznej.

Kryteria wyboru
wniosków
W wyborze wniosków do dofinansowania NFOÂiGW kieruje si´ kryteriami formalnymi oraz merytorycznymi I i II stopnia.
Podstawowe kryteria formalne to
z∏o˝enie kompletnego, prawid∏owo
podpisanego wniosku na obowiàzujàcym formularzu. Przedsi´wzi´cie musi byç zgodne z programem
priorytetowym oraz w∏aÊciwym
wojewódzkim planem gospodarki
odpadami.

✔

UWAGA!

Je˝eli koszt ca∏kowity projektu jest
wy˝szy ni˝ 1 mln euro, do wniosku
nale˝y do∏àczyç studium wykonalnoÊci.

WÊród kryteriów merytorycznych I stopnia okreÊlono m.in.:
➢ Minimalny asortyment selektywnie zbieranych w centrum
odpadów:

–
–
–
–

odpady opakowaniowe,
odpady niebezpieczne,
odpady wielkogabarytowe,
odpady remontowe z gospodarstw domowych,
– zu˝yty sprz´t elektryczny
i elektroniczny,
– odpady zielone z ogródków
przydomowych.
➢ Wnioskodawca powinien dysponowaç instalacjà odzysku lub
recyklingu odpadów lub potwierdziç mo˝liwoÊç przekazywania
zebranych selektywnie odpadów do takiej instalacji.
➢ Wnioskodawca powinien zobowiàzaç si´ do utrzymania przedsi´wzi´cia i ponoszenia kosztów
eksploatacyjnych przez min. 5 lat
oraz przyjmowania nieodp∏atnie
od mieszkaƒców selektywnie
zebranych odpadów, pochodzàcych z gospodarstw domowych.
Kryteria merytoryczne II stopnia
dotyczà uzasadnienia oceny ekologiczno-technicznej w formie opinii
ekspertskiej. Zaliczajà si´ do nich
m.in.:
➢ potwierdzenie wiarygodnoÊci
za∏o˝eƒ i mo˝liwoÊci osiàgni´cia efektu ekologicznego,
➢ analiza kosztów,
➢ uzasadnienie wyboru rozwiàzania
spoÊród innych alternatywnych,
➢ posiadanie wymaganej dokumentacji do realizacji przedsi´wzi´cia,
➢ wiarygodny monta˝ finansowy,
wykonalnoÊç i trwa∏oÊç finansowa projektu,
➢ je˝eli dotyczy – dopuszczalnoÊç
wnioskowanej pomocy publicznej.
■

Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
dla gmin i powiatów
Do 31 lipca ka˝dego roku, w trybie ciàg∏ym, NFOÂiGW przyjmuje
wnioski od gmin i powiatów,
w ramach programu: Dofinanso-
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wanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jego wdra˝anie trwa od 2010 r. do 2015 r.,
a bud˝et wynosi 53 020 tys. z∏.
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Dofinansowanie przekazywane jest
w formie dotacji z alokacjà 12 000
tys. z∏ na ka˝dy rok od 2012 r. i ma
na celu upowszechnienie zbierania
www.dashofer.pl
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i przekazywania do demonta˝u porzuconych pojazdów wycofanych
z eksploatacji.
Dotacja

✔

✔

UWAGA!

Poniewa˝ omawiane dofinansowanie ma charakter rycza∏towy, nie
dokonuje si´ okreÊlenia rodzaju
kosztów kwalifikowanych przy jego
wyliczaniu.

UWAGA!

Dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji nast´puje proporcjonalnie
do liczby tych pojazdów, zebranych
i przekazanych przez wnioskodawc´
do stacji demonta˝u, wykazanych
we wniosku o udzielenie dofinansowania.

Dotacji podlega zbieranie pojazdów
kategorii M1 (samochody osobowe
do 8 miejsc, oprócz siedzenia
kierowcy) lub N1 (ci´˝arowe do
przewozu ∏adunków o masie maks.
mniejszej ni˝ 3,5 tony), L2e (motorowery trójko∏owe).
Wniosek o dofinansowanie musi
wp∏ynàç do NFOÂiGW do 31 lipca
roku nast´pujàcego po roku, w którym zebrane, porzucone pojazdy
zosta∏y przekazane do demonta˝u,
z kolei NFOÂiGW przelewa pieniàdze do 31 grudnia roku, w którym
z∏o˝ono wniosek o udzielenie
dofinansowania.

Kryteria wyboru
wniosków
Do kryteriów formalnych zalicza
si´ z∏o˝enie kompletnego i podpisanego wniosku w terminie, na
obowiàzujàcym formularzu. Wnioskowanie musi byç zgodne z zasadami udzielania dofinansowania
NFOÂiGW oraz programem priorytetowym.
Za∏àczniki do sk∏adanego wniosku to:
➢ szczegó∏owe zestawienie danych
na temat omawianych pojazdów,
tj. marka pojazdu, rok produkcji,
data i miejsce przekazania do
demonta˝u,
➢ dokumenty, które potwierdzà
przekazanie ww. pojazdów do
stacji demonta˝u,
➢ zaÊwiadczenie komisji wyborczej o wyborze wójta/burmistrza/
prezydenta miasta (kopia poÊwiadczona za zgodnoÊç z orygi-

na∏em, opatrzona datà poÊwiadczenia przez upowa˝nionego
pracownika gminy),
➢ wyciàg z protoko∏u posiedzenia
nowo ukonstytuowanej Rady
Gminy, stwierdzajàcy odebranie Êlubowania od wybranego
wójta/burmistrza/prezydenta
miasta, poÊwiadczony za zgodnoÊç z orygina∏em przez Sekretarza gminy lub Przewodniczàcego Rady,
➢ uchwa∏a Rady gminy/powiatu/
sejmiku województwa o powo∏aniu Skarbnika oraz Sekretarza
(kopia poÊwiadczona za zgodnoÊç z orygina∏em, opatrzona
datà poÊwiadczenia, przez upowa˝nionego pracownika gminy/
powiatu),
➢ uchwa∏a Rady powiatu o powo∏aniu cz∏onków zarzàdu powiatu.
Szczegó∏y dotyczàce dofinansowania znajdujà si´ w programie
priorytetowym NFOÂiGW: Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Cz´Êç 2) Dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Ochrona i zrównowa˝ony rozwój lasów
Do wyczerpania Êrodków prowadzony jest przez NFOÂiGW nabór
wniosków w trybie ciàg∏ym na
ochron´ i zrównowa˝ony rozwój
lasów. Program jest wdra˝any od
2010 do 2013 r., ale alokacja Êrodków zakoƒczy si´ w roku bie˝àcym.

Program NFOÂiGW Ochrona i zrównowa˝ony rozwój lasów o bud˝ecie
500 tys. z∏ stawia sobie za cel zachowanie trwa∏ej wielofunkcyjnoÊci
lasów oraz ich roli w kszta∏towaniu
Êrodowiska przyrodniczego.
Na dofinansowanie w formie po˝yczki
mogà liczyç jednostki organizacyjne
www.dashofer.pl

PGL Lasy Paƒstwowe, jednostki
samorzàdu terytorialnego, uczelnie
wy˝sze, posiadajàce w swojej strukturze leÊne zak∏ady doÊwiadczalne,
Instytut Badawczy LeÊnictwa.
Dofinansowaniu podlegajà nast´pujàce przedsi´wzi´cia:
➢ przebudowa drzewostanów pozostajàcych pod wp∏ywem emisji
przemys∏owych,
➢ usuwanie szkód w lasach, powsta∏ych w wyniku kl´sk ˝ywio∏owych i katastrof naturalnych,
➢ ochrona ekosystemów leÊnych
przed szkodami powodowanymi przez czynniki biotyczne

i abiotyczne,

➢ zalesianie gruntów porolnych
i nieu˝ytków w ramach realizacji
Krajowego Programu Zwi´kszania LesistoÊci,
➢ budowa lub modernizacja obiektów ma∏ej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarach LeÊnych Kompleksów Promocyjnych oraz lasów ochronnych
w otoczeniu miast liczàcych
ponad 50 tys. mieszkaƒców.
Forma dofinansowania
Dofinansowanie w formie po˝yczki
mo˝e byç przyznane do 100% kosz-
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tów kwalifikowanych, przy uwzgl´dnieniu przepisów dotyczàcych dopuszczalnoÊci pomocy publicznej.

✔

UWAGA!

Po˝yczka jest przyznawana, jeÊli
w ciàgu ostatnich trzech lat NFOÂiGW
nie wypowiedzia∏ wnioskodawcy umowy o dofinansowanie. JeÊli dofinansowanie stanowi pomoc publicznà, musi
ono byç udzielane zgodnie z regulacjami dotyczàcymi pomocy publicznej.

Po˝yczka jest oprocentowana w skali
roku 3,5%, zaÊ odsetki z tytu∏u
oprocentowania sp∏acane sà na
bie˝àco w okresach kwartalnych,
przy czym pierwsza sp∏ata na koniec
kwarta∏u kalendarzowego, nast´pujàcego po kwartale, w którym wyp∏acono pierwszà transz´ Êrodków.
Mo˝e byç udzielona na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 15 lat, liczàc od daty
pierwszej planowanej wyp∏aty transzy po˝yczki. Przy jej udzieleniu
mo˝na zastosowaç karencj´ w sp∏acie rat kapita∏owych, liczonà od daty
wyp∏aty ostatniej transzy po˝yczki,
ale nie d∏u˝ej ni˝ 18 miesi´cy od
daty zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia. Sama po˝yczka nie
podlega umorzeniu.
Koszty kwalifikowane
Do kosztów kwalifikowanych dofinansowania zalicza si´ m.in.:

➢ Dokumentacj´ projektowà i tech➢
➢

➢

➢

➢

nicznà.
Koszty nadzoru inwestorskiego.
Wydatki na przygotowanie placu
budowy, czyli m.in. niezb´dne
prace demonta˝owe i rozbiórkowe.
Budow´ wie˝ i masztów s∏u˝àcych
obserwacji przeciwpo˝arowej
lasów oraz zapewnieniu ∏àcznoÊci
do celów przeciwpo˝arowych.
Budow´, modernizacj´ lub odtworzenie zbiorników przeciwpo˝arowych oraz innych punktów
czerpania wody do celów ppo˝.
wraz z placem manewrowym
oraz urzàdzeniami umo˝liwiajàcymi czerpanie wody przez
wozy bojowe stra˝y po˝arnej.
Budow´ i przebudow´ dojazdów po˝arowych.

✔

➢

➢

➢
➢

UWAGA!

W przypadku przedsi´wzi´ç z zakresu
ochrony przeciwpo˝arowej lasów,
kwalifikowane b´dà koszty dotyczàce ochrony lasów zaliczonych do
I i II kategorii zagro˝enia po˝arowego.

➢ Budow´ lub modernizacj´ szlaków turystycznych pieszych
i rowerowych.
➢ Dostawy lub zakup urzàdzeƒ
i sprz´tu, s∏u˝àcych zwalczaniu
gradacji owadzich oraz epifitoz,
sprz´tu radiotelefonicznego na
wyposa˝enie systemów ∏àcznoÊci i alarmowania ppo˝. oraz

➢

do budowy i utrzymania pasów
przeciwpo˝arowych i do budowy
przerw ogniowych.
Dostawy lub zakup i monta˝
zestawów TV do obserwacji
ppo˝. lasów wraz z systemami
przesy∏u sygna∏u, a tak˝e automatycznych stacji meteorologicznych do prognozowania i oceny
zagro˝enia po˝arowego w lasach.
Zap∏acony podatek od towarów
i us∏ug (VAT), wykazany
w fakturach rozliczanych przez
NFOÂiGW, je˝eli beneficjentowi nie przys∏uguje prawo do
obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego lub ubiegania si´ o zwrot
podatku VAT.
Koszt sadzonek i sadzenia.
Dostawy lub zakup Êrodków
i materia∏ów do ochrony nasadzeƒ przed zwierzynà.
Prace zalesieniowe oraz prace
zwiàzane z odtworzeniem lub
przebudowà drzewostanów uszkodzonych lub pozostajàcych pod
wp∏ywem emisji przemys∏owych,
a tak˝e prace piel´gnacyjne
i ochrona nasadzeƒ przed zwierzynà realizowane w ciàgu roku
od wykonania nasadzeƒ.

Szczegó∏y znajdujà si´ w programie NFOÂiGW Ochrona przyrody,
Ochrona i zrównowa˝ony rozwój
lasów.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Nabór w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ nabór w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”. Wnioski mo˝na sk∏adaç
do 7 maja 2012 r.

Cel programu
Program ma na celu podnoszenie
poziomu ÊwiadomoÊci ekologicznej
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i kszta∏towanie postaw ekologicznych spo∏eczeƒstwa przez promowanie zasad zrównowa˝onego rozwoju.

rych wyst´pujà przekroczenia
standardów jakoÊci Êrodowiska
lub wystàpi∏y kl´ski ˝ywio∏owe.
Dofinansowanie

Do celów szczegó∏owych programu
w ramach og∏oszonego I Konkursu
nale˝à:
1) Kszta∏towanie ekologicznych
zachowaƒ spo∏eczeƒstwa.
2) Profilaktyka zdrowotna dzieci
i m∏odzie˝y z obszarów, na któ-
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NFOÂiGW w ramach niniejszego
konkursu przeznacza Êrodki na
dofinansowanie przedsi´wzi´ç w formie dotacji w ∏àcznej wysokoÊci
13 000 000,00 z∏.

www.dashofer.pl
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Kategorie konkursu
I kategoria
Tematyka: Sposoby wdra˝ania nowego modelu gospodarki odpadami
komunalnymi.
a) Dzia∏anie 2. Szkolenia, warsztaty
Grupa celowa: s∏u˝by samorzàdowe, specjalistyczne podmioty
gospodarcze, specjalistyczne instytuty i jednostki szkoleniowe z wieloletnim dorobkiem.
Zasi´g: co najmniej 3 województwa
(preferowane szkolenia ogólnopolskie lub obejmujàce kilka regionów gospodarowania odpadami).
Alokacja Êrodków – 4 tys. z∏.
b) Dzia∏anie 2. seminaria, kongresy
i konferencje.
Grupa celowa: s∏u˝by samorzàdowe,
specjalistyczne podmioty gospodarcze, specjalistyczne instytuty
i jednostki szkoleniowe z wieloletnim dorobkiem, przedstawiciele
instytucji zaanga˝owanych w proces
wdra˝ania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi.
Zasi´g: ogólnopolski lub mi´dzynarodowy.
Alokacja Êrodków – 500 tys. z∏
c) Dzia∏anie 2. konkursy i przedsi´wzi´cia upowszechniajàce
wiedz´ ekologicznà.
Grupa celowa: podmioty podejmujàce dzia∏ania, majàce na celu efektywne wdra˝anie nowego modelu
gospodarki odpadami.
Zasi´g: co najmniej 3 województwa (preferowane ogólnopolskie
lub obejmujàce kilka regionów
gospodarowania odpadami).
Alokacja Êrodków – 1 tys. z∏.
d) Dzia∏anie 3. realizacja filmów,
cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych.
Grupa celowa: podmioty podejmujàce dzia∏ania, majàce na celu efekwww.dashofer.pl

tywne wdra˝anie nowego modelu
gospodarki odpadami, ogó∏ spo∏eczeƒstwa.
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków – 1 tys. z∏.
II kategoria
Tematyka: Zbieranie, segregacja
i odzyskiwanie odpadów zwiàzanych z zu˝ytym sprz´tem elektrycznym i elektronicznym.
Dzia∏anie 1. Programy w zakresie
aktywnej edukacji ekologicznej oraz
kampanie informacyjno-edukacyjne.
Grupa celowa: ogó∏ spo∏eczeƒstwa,
w tym du˝e sieci handlowe, organizacje spo∏eczne.
Zasi´g: co najmniej 3 województwa
(preferowane ogólnopolskie lub
obejmujàce kilka regionów gospodarowania odpadami).
Alokacja Êrodków – 2 tys. z∏.
III kategoria
Tematyka: Biogazownie korzyÊcià
dla Êrodowiska.
Dzia∏anie 1. Programy w zakresie
aktywnej edukacji ekologicznej oraz
kampanie informacyjno-edukacyjne.

➢ rodzaje oczyszczalni Êcieków,
w tym oczyszczalni przydomowych,
uzasadnienie
➢ ekonomiczne
zastosowania przydomowych
oczyszczalni Êcieków,
➢ aspekty prawne i techniczne
w zakresie stosowania rozwiàzaƒ
indywidualnych zwiàzanych
z oczyszczaniem Êcieków.
Dzia∏anie 2. Szkolenia.
Grupa celowa: jednostki samorzàdowe wszystkich szczebli – osoby
odpowiedzialne za polityk´ przestrzennà i ochron´ Êrodowiska.
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków – 1 tys. z∏.
V kategoria
Tematyka: Profilaktyka zdrowotna
dzieci i m∏odzie˝y.
Dzia∏anie 6. Dzia∏ania z zakresu
profilaktyki zdrowotnej dzieci i m∏odzie˝y z obszarów, na których wyst´pujà przekroczenia standardów
jakoÊci Êrodowiska.
Grupa celowa: dzieci i m∏odzie˝
z obszarów, na których wyst´pujà
przekroczenia standardów jakoÊci
Êrodowiska.
Zasi´g: co najmniej gmina.
Alokacja Êrodków – 1,5 tys. z∏.

Grupa celowa: Êrodowiska, gdzie
realizowane sà inwestycje – Êrodowiska wiejskie (z terenów, gdzie zlokalizowane sà hodowle i tuczarnie
drobiu oraz trzody chlewnej) lub
Êrodowiska, gdzie lokalizowane sà
biogazownie o innej specyfice, tj.
biogazownie zwiàzane ze sk∏adowiskami odpadów i biologicznymi
oczyszczalniami Êcieków.
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków – 2 tys. z∏.

Nabór wniosków w ramach konkursu
programu priorytetowego „Edukacja
ekologiczna” odbywaç si´ b´dzie
w terminie od 10 kwietnia 2012 r.
do 7 maja 2012 r. Dokumenty nale˝y
sk∏adaç w Kancelarii NFOÂiGW.

IV kategoria
Tematyka: Przydomowe oczyszczalnie Êcieków.

Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej NFOÂiGW:
www.nfosigw.gov.pl.
■

Szczegó∏owy zakres:
➢ wp∏yw Êcieków nieczyszczonych na Êrodowisko naturalne,

Redakcja

Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
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Finanse
Dofinansowanie na gospodark´ wodno-Êciekowà
Od 30 kwietnia 2012 r. mo˝na
sk∏adaç wnioski o dofinansowanie
z Funduszu SpójnoÊci w ramach
Priorytetu I Gospodarka wodno-Êciekowa, Dzia∏anie 1.1. Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej 15 tys. RLM
(konkurs nr 7/POIiÂ/1.1/04/2012).

Beneficjenci
Do konkursu w ramach Dzia∏ania 1.1
mogà przystàpiç nast´pujàce podmioty:
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego lub ich zwiàzki,
➢ podmioty Êwiadczàce us∏ugi
wodno-Êciekowe w ramach realizacji obowiàzków w∏asnych gmin.
Dofinansowanie
Kwota Êrodków przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach
konkursu wynosi 162 mln euro.
Poziom wspó∏finansowania projektów w ramach dzia∏ania 1.1 ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci wynosi
maksymalnie 85% wartoÊci wydatków kwalifikowanych projektu, przy
czym poziom dofinansowania, w∏aÊciwy dla danego projektu, zostanie
ka˝dorazowo okreÊlony zgodnie
z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnieƒ zwiàzanych z przy-

gotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujàcych dochód.
Rodzaje projektów
Celem dzia∏ania 1.1 jest przyczynienie si´ do wyposa˝enia (do koƒca
2015 r.) aglomeracji powy˝ej 15 tys.
RLM w systemy kanalizacji oraz
oczyszczalnie Êcieków zgodnie
z wymogami Dyrektywy Rady
91/271/EWG w sprawie oczyszczania Êcieków komunalnych.
W zwiàzku z tym w ramach konkursu wsparcie mogà uzyskaç
nast´pujàce dzia∏ania:
➢ budowa lub modernizacja oczyszczalni Êcieków komunalnych
w celu zapewnienia oczyszczania
Êcieków zgodnie z wymogami
dyrektywy lub
➢ budowa systemów kanalizacji
zbiorczej, lub
➢ modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, jedynie w zakresie polegajàcym na pod∏àczeniu
do oczyszczalni Êcieków kanalizacji odprowadzajàcej aktualnie
Êcieki bez oczyszczenia wprost
do odbiornika, lub modernizacji
polegajàcej na budowie kolektorów przerzutowych w ramach
likwidacji oczyszczalni niespe∏niajàcych wymogów Dyrekty-

wy 91/271/EWG z dnia 21 maja
1991 r. w sprawie oczyszczania
Êcieków komunalnych.

✔

WA˚NE!

Termin realizacji projektów (rozumiany
jako okres kwalifikowania wydatków) nie mo˝e wybiegaç poza dat´
30.06.2015 r.

Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie od
30 kwietnia 2012 r. do 18 czerwca
2012 r. do:
➢ Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
o szacowanej wartoÊci powy˝ej
25 mln euro,
➢ w∏aÊciwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartoÊci
poni˝ej 25 mln euro
– wed∏ug kursu euro okreÊlonego
w regulaminie konkursu.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej NFOÂiGW:
www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja
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