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Sięgaj po fundusze

na ochronę środowiska

Dla kogo?

NA CO?

- instytucji sektora publicznego
odnawialne źródła energii
- przedsiębiorstw
(OZE)
- instytucji nauki i edukacji
- podmiotów świadczących usługi
gospodarkę
wodną
zdrowotne
- wspólnot i spółdzielni
rozwój zielonej
mieszkaniowych
infrastruktury
- kościołów i związków wyznaniowych

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Urzędy marszałkowskie
Punkty informacyjne:
Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2,
Gdańsk, al. Grunwaldzka 472D
Wejherowo, ul. 3 Maja 4

edukację
ekologiczną

gospodarowanie
odpadami

zwiększanie efektywności
energetycznej i termomodernizację
Słupsk, ul. Portowa 13B
Chojnice, ul. Wysoka 3/16
Malbork, ul. Kościuszki 54

Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.rpo.pomorskie.eu
www.pois.gov.pl

Unijne dofinansowania na ochronę środowiska

Czysta energia z zielonych źródeł
Ruszają konkursy na dotacje unijne związane z ochroną
środowiska. Przedsiębiorcy mają możliwość wystąpienia
m.in. o środki na panele słoneczne. O dofinansowanie
mogą się też ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe. Jak to
zrobić?
Jednym z przykładów świetnego
wykorzystania środków unijnych w
zakresie ochrony środowiska jest
inwestycja w gminie Dziemiany.
Samorząd wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany zrealizował projekt
pod nazwą „Słońce dla Dziemian
– budowa instalacji solarnych
w gminie Dziemiany”. – Instalacje
zamontowano na 353 budynkach
– mówi Mariusz Synak z Urzędu
Gminy w Dziemianach. Urządzenia zostały założone na budynkach
użyteczności publicznej i prywatnych. – Poza czysto ekonomicznymi
zyskami wynikającymi z korzystania z instalacji solarnych, ważnym
efektem projektu jest wzrost zainteresowania energią odnawialną
wśród mieszkańców – informuje
Mariusz Synak.
Wsparcie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013 (RPO WP), a więc
z Funduszy Europejskich w ramach
poprzedniego budżetu Unii. Całkowita wartość projektu wyniosła
nieco ponad 4 mln zł, z czego blisko 3 pochodziły z Unii Europej-

skiej. Warto więc zabiegać o dofinansowanie projektów związanych
z ochroną środowiska.

OZE na Pomorzu
W grudniu ruszy pierwszy nabór
wniosków o dofinansowanie projektów z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
w ramach poddziałania Odnawialne źródła energii (OZE) – wsparcie
dotacyjne. Konkurs skierowany jest
do: samorządów i ich jednostek
organizacyjnych, związków i stowarzyszeń jednostek samorządowych,
do administracji rządowej i sektora
finansów publicznych, organizacji
pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw
społecznych, jednostek naukowych,
instytucji edukacyjnych, szkół wyższych, grup producentów rolnych,
przedsiębiorców oraz podmiotów,
które zostały lub mają zostać wybrane do realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Do konkursu mogą też przystąpić
spółdzielnie mieszkaniowe. Posiada-

ochronę zagrożonych
gatunków

ochronę siedlisk
przyrodniczych

Gdzie szukać wsparcia?

Bezpłatna informacja
o możliwościach korzystania
z Funduszy Europejskich
w woj. pomorskim

redukcję emisji

ją one osobowość prawną i są traktowane jak przedsiębiorcy. Wspólnoty mieszkaniowe również mogą
ubiegać się o dofinansowanie, ale
pod warunkiem zawiązania stowarzyszenia.

Źródła energii
elektrycznej i cieplnej

Na co dokładnie można zdobyć środki unijne? Na budowę, rozbudowę
lub przebudowę infrastruktury oraz
zakup urządzeń służących do produkcji ekologicznej energii. Może
ona pochodzić ze słońca, biomasy,
biogazu lub źródeł geotermalnych.
Dofinansowanie można przeznaczyć
na budowę lub przebudowę infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii
elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych. Możliwe jest też rozwinięcie sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów
i urządzeń technicznych wyłącznie
w celu umożliwienia przyłączenia
nowych instalacji produkujących
energię z odnawialnych źródeł energii, w tym m.in. stacji transformatorowych.
Ogólna pula środków do podziału
wynosi około 122 mln zł. Wnioski
można składać od 12 grudnia 2016
do 31 stycznia 2017 roku. Zostaną
one ocenione w urzędzie marszałkowskim. Rozstrzygnięcie konkursu
zaplanowano na maj 2017 roku.

Sieć ciepłownicza
Od 14 listopada do 16 grudnia 2016
roku trwać będzie też inny nabór
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania pod nazwą:
Redukcja emisji. Do podziału jest blisko 70 mln zł.
Można wystąpić o dofinansowanie
rozbudowy lub przebudowy scentralizowanych systemów zaopatrzenia
w ciepło, obejmujących źródła, sieci
i węzły cieplne wraz z przyłączem
do budynku. Można też dofinansować likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach
użyteczności publicznej i budynkach
mieszkalnych oraz podłączyć odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub do lokalnych systemów
ciepłowniczych. Pieniądze warto
przeznaczyć na budowę nowych
i modernizację istniejących źródeł
ciepła, w tym wykorzystujących OZE.
Dopuszcza się również budowę lub
modernizację systemów zarządzania
energią. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kwietniu przyszłego roku.
O wsparcie mogą ubiegać się m.in. samorządy i ich jednostki organizacyjne,
sektor finansów publicznych, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe i przedsiębiorcy.

Inne programy
Z Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego można też

starać się o dofinansowanie projektów mających na celu ograniczenie
zagrożeń naturalnych, a także inwestycji związanych z gospodarką
odpadami. Pierwszy konkurs adresowany jest m.in. do samorządów,
Lasów Państwowych, spółek wodnych i straży pożarnej. Będą one
mogły inwestować większe środki
w budowę lub przebudowę urządzeń małej retencji (w tym zbiorników retencyjnych). Pieniądze z dotacji przeznaczyć można będzie też na
budowę, rozbudowę i przebudowę
systemów odbioru, odprowadzania
i oczyszczania wód opadowych
i roztopowych. Dodatkowo na przykład straż pożarna ubiegać się może
o dofinansowanie zakupu i modernizacji specjalistycznego wyposażenia
jednostek ratownictwa.
Natomiast w ramach działania
dotyczącego gospodarki odpadami można starać się o dotację na
budowę lub rozbudowę systemu
selektywnego zbierania odpadów,
stacji ich przeładunku czy odzysku
lub recyklingu poszczególnych rodzajów śmieci. W tym konkursie
mogą wziąć udział m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu
terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem
jednostek samorządowych. Szczegółowe informacje o konkursach
w ramach programu regionalnego
województwa pomorskiego dostępne są na stronie www.rpo.pomorskie.eu.
Środki na inwestycje związane
z ochroną środowiska można pozyskać też z ogólnopolskiego Programu
Infrastruktura i Środowisko.
DANUTA TYDE-NIEDZIELSKA
Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

