ISSN 1897-1105

Nr 7 lipiec 2012

Miesi´czny serwis informacyjno-doradczy

Spis treÊci:

AktualnoÊci

■ AktualnoÊci
●

Polska otrzyma 20 mln euro
w ramach programu Life+
1

●

Zapowiedê V konkursu
„Zarzàdzanie energià
w budynkach u˝ytecznoÊci
publicznej“

3

●

LP przeka˝à 8 mln
na gospodark´ leÊnà
dla parków narodowych

3

●

Efekty dzia∏ania Programu
Infrastruktura i Ârodowisko

4

■ Porady prawne
●

31 lipca up∏ywa termin
wnoszenia op∏at
i sprawozdaƒ za korzystanie
ze Êrodowiska
4

■ Temat numeru
●

Ju˝ dzia∏a wspólny
Rejestr Unii uprawnieƒ
do emisji CO2

6

■ Finanse
●

Zamykanie i rekultywacja
sk∏adowisk odpadów
komunalnych

8

●

Nabór wniosków
do Eco-innovation

9

●

Fundusz termomodernizacji
i remontów
12

●

Pieniàdze ze Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wspó∏pracy rozdzielone

15

Szanowni
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informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
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dofinansowanie w ramach unijnego
programu LIFE+ oraz o konkursie
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Polska otrzyma 20 mln euro w ramach
programu Life+
14 czerwca 2012 r. Komitet LIFE+
w Brukseli zatwierdzi∏ list´ europejskich projektów, które w tym
roku otrzymajà dofinansowanie
w ramach unijnego programu
LIFE+.

Na krótkiej liÊcie znajduje si´ 16 projektów z Polski oraz 2 mi´dzynarodowe, czerpiàce z polskiej alokacji. W ramach naboru z 2011 roku
∏àcznie wp∏ynie do Polski blisko
20 mln euro (dwa razy wi´cej ni˝
w naborze z 2010 roku).
Dodatkowo na liÊcie rezerwowej
znajdujà si´ 3 projekty z Polski na
kwot´ 1,7 mln euro, które majà
szans´ otrzymaç dofinansowanie,
w przypadku rezygnacji któregoÊ
z projektów z krótkiej listy.
Podzia∏ Êrodków:
➢ I komponent (Przyroda i ró˝norodnoÊç biologiczna) – na realizacj´ 7 projektów przyrodniczych
przeznaczono 12,1 mln z∏.
u˝ytecznoÊci publicznej”, który rozpocznie si´ 1 wrzeÊnia.
Artyku∏ zawarty w dziale Porady prawne przypomina o zbli˝ajàcym si´ terminie – 31 lipca. Do tego czasu nale˝y
z∏o˝yç sprawozdania i wnieÊç op∏aty
za korzystanie ze Êrodowiska. Tematem numeru jest wspólny Rejestr Unii
uprawnieƒ do emisji CO2.
Do 6 wrzeÊnia 2012 r. mo˝na sk∏adaç
wnioski w unijnym programie Eko-innowacje. O mo˝liwoÊci uzyskania dofinansowania dowiedzà si´ Paƒstwo
z dzia∏u Finanse.

➢ II komponent (Polityka i zarzàdzanie w zakresie Êrodowiska)
– 5,3 mln euro zasili bud˝ety
6 innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów.
➢ III komponent (Informacja i komunikacja) – 2,2 mln euro zostanie przeznaczone na realizacj´
trzech kampanii informacyjnych.
Pozosta∏e Êrodki b´dà s∏u˝yç realizacji polskiej cz´Êci projektów mi´dzynarodowych z∏o˝onych przez
Szwecj´ i Wielkà Brytani´.
Najlepsze polskie projekty
SpoÊród 1078 wniosków zg∏oszonych przez 27 paƒstw – cz∏onków
Unii Europejskiej najlepsze polskie
projekty uzyska∏y dziesiàte i jedenaste miejsce.

✔
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Najwi´kszà liczb´ punktów wÊród
projektów przyrodniczych z ca∏ej
Europy otrzyma∏ Projekt Zespo∏u ParZach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏nià
Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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ków Krajobrazowych Województwa
Âlàskiego z B´dzina na ochron´ siedlisk w Parku krajobrazowym „Orlich
Gniazd”, co daje mu dziesiàte miejsce
spoÊród wszystkich wniosków LIFE+
z∏o˝onych z ca∏ej Europy w zesz∏orocznym naborze.

Projekt s∏u˝y zachowaniu charakterystycznych dla Wy˝yny Cz´stochowskiej ciep∏olubnych muraw
oraz muraw naskalnych, które od
wiosny do lata cieszà oko turysty
paletà barw kwitnàcych kwiatów.
Zagro˝eniem dla nich jest z jednej
strony zarastanie drzewami i krzewami na skutek zaprzestania pasterskiej dzia∏alnoÊci cz∏owieka, z drugiej wydeptywanie przez niekontrolowany ruch turystyczny. Projekt
stara si´ przeciwdzia∏aç obydwu tym
tendencjom.
Jedenaste miejsce w klasyfikacji
ogólnej równie˝ zajà∏ projekt z Polski,
tym razem zg∏oszony w ramach II
komponentu. Instytut Mechanizacji

Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie wybuduje demonstracyjnà lini´ generowania
energii z „biomasy mikronizowanej”,
czyli biomasowego py∏u otrzymywanego ze s∏omy.
B´dzie to pierwsza na Êwiecie ruchoma kontenerowa si∏ownia energetyczna, pracujàca na sta∏ej biomasie w postaci zawiesiny py∏u,
która b´dzie przewo˝ona z miejsca
na miejsce w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych rejonów obfitujàcych w s∏om´. W tej kategorii
6 polskich innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów otrzyma
z Unii 5,3 mln euro.
Nasz trzeci lider: Fundacja Ekorozwoju – Drogi dla natury z Wroc∏awia otrzyma kolejne 2 miliony euro,
które umo˝liwià realizacj´ 3 kampanii informacyjnych na ochron´
alej przydro˝nych w pó∏nocnej i zachodniej Polsce – elementu krajobrazu, który zachwyca podró˝ujà-

cych po naszym kraju turystów –
szczególnie goÊci z Europy Zachodniej. Projekt przypomina lokalnym
w∏adzom, zarzàdcom dróg oraz lokalnej spo∏ecznoÊci, ˝e zadrzewienia
przydro˝ne, ze wzgl´du na swoje
walory krajobrazowe, przyrodnicze
czy u˝ytkowe (choçby zacienianie
asfaltu w upalne dni i tworzenie
specyficznego mikroklimatu sprzyjajàcego roÊlinnoÊci uprawnej), stanowià atut, a nie przeszkod´ w rozwoju. Co czwarty wniosek wybrany
przez Komisj´ w ramach komponentu III pochodzi z Polski.
Pozosta∏e Êrodki b´dà s∏u˝yç realizacji polskiej cz´Êci projektów mi´dzynarodowych z∏o˝onych przez
Szwecj´ i Wielkà Brytani´. Je˝eli
z listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zrezygnuje
któryÊ z europejskich wnioskodawców, w rezerwie oczekujà kolejne
3 polskie projekty na kwot´ 1,7 mln
euro.
■
Redakcja

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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AktualnoÊci
Zapowiedê V konkursu „Zarzàdzanie energià w budynkach
u˝ytecznoÊci publicznej“
Od 1 wrzeÊnia do 1 paêdziernika
2012 r. planowany jest nabór
wniosków na dofinansowanie
przedsi´wzi´ç w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS) Cz´Êç 1) –
zarzàdzanie energià w budynkach
u˝ytecznoÊci publicznej. Og∏oszenie konkursu planowane jest na
po∏ow´ lipca 2012 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej poinformowa∏ o planowanym kolejnym
konkursie o dofinansowanie przedsi´wzi´ç w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS) Cz´Êç 1) – zarzàdzanie
energià w budynkach u˝ytecznoÊci
publicznej.
Celem programu jest ograniczenie
lub unikni´cie emisji dwutlenku
w´gla przez dofinansowanie przedsi´wzi´ç poprawiajàcych efektywnoÊç wykorzystania energii przez
budynki u˝ytecznoÊci publicznej.

Dofinansowanie
Dofinansowanie w V konkursie
udzielane b´dzie w formie dotacji
do 30% kosztów kwalifikowanych
oraz w formie po˝yczki do 60% kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia, przy czym, aby uzyskaç dodatkowe Êrodki w formie po˝yczki,
nale˝y z∏o˝yç odr´bny wniosek do
NFOÂiGW.
Alokacja konkursu b´dzie zapewniona ze Êrodków NFOÂiGW, w tym
ze Êrodków GIS, ze sprzeda˝y jednostek przyznanej emisji AAU.
Minimalny koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia ma wynieÊç 2 mln z∏.
Kto mo˝e ubiegaç si´
o dofinansowanie?
Beneficjentami konkursu mogà byç:
1) jednostki samorzàdu terytorialnego oraz ich zwiàzki,
2) podmioty Êwiadczàce us∏ugi
publiczne w ramach realizacji
zadaƒ w∏asnych jednostek samo-

3)
4)

5)

6)

7)

rzàdu terytorialnego, nieb´dàce
przedsi´biorcami,
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna,
uczelnie w rozumieniu ustawy
– Prawo o szkolnictwie wy˝szym oraz instytuty badawcze,
samodzielne publiczne zak∏ady
opieki zdrowotnej oraz podmioty
lecznicze prowadzàce przedsi´biorstwo w rozumieniu art. 551
Kodeksu cywilnego w zakresie
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych,
organizacje pozarzàdowe, koÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe
wpisane do rejestru koÊcio∏ów
i innych zwiàzków wyznaniowych
oraz koÊcielne osoby prawne,
podmiot lub jednostka okreÊlona
powy˝ej, b´dàca stronà umowy
po˝yczki w projekcie grupowym.
Termin sk∏adania
wniosków

Planowany termin naboru wniosków
to 1 wrzeÊnia do 1 paêdziernika
2012 r.
■
Redakcja

AktualnoÊci
LP przeka˝à 8 mln na gospodark´ leÊnà dla parków narodowych
Parki narodowe otrzymajà 8 milionów z∏otych na finansowanie
zadaƒ zwiàzanych z gospodarkà
leÊnà oraz badaniami naukowymi.
Pieniàdze te zostanà przekazane
przez Lasy Paƒstwowe z funduszu leÊnego. Jest to pierwsza tak
du˝a pomoc udzielana przez LP
parkom narodowym.

W Polsce funkcjonujà 23 parki
narodowe. Od 1 stycznia 2012 r. sà
osobami prawnymi. Prowadzà samodzielnà gospodark´ finansowà,
finansujàc z posiadanych Êrodków
i uzyskiwanych wp∏ywów wydatki
www.dashofer.pl

Pieniàdze pozyskane z funduszu
leÊnego pozwolà na zwi´kszenie nak∏adów przeznaczonych na ochron´
przyrody. Oprócz tego parki zajmujà
si´ tak˝e edukacjà ekologicznà,
badaniami naukowymi oraz udost´pnianiem turystycznych zasobów
przyrodniczych.

toczaƒski, S∏owiƒski, Wielkopolski
i Wigierski) wystàpi∏o z wnioskami
o dofinansowanie na kwot´ w wysokoÊci 8 mln z∏. Pieniàdze te b´dà
mog∏y byç wykorzystane na finansowanie zadaƒ ochronnych w ekosystemach leÊnych i na badania naukowe,
które przyczynià si´ do dalszego
rozpoznania zasobów i procesów
przyrodniczych na ich obszarze.

Dotychczas 14 parków narodowych
(Bia∏owieski, Bieszczadzki, Bory
Tucholskie, Drawieƒski, Gorczaƒski,
Gór Sto∏owych, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Pieniƒski, Roz-

Adam Wasiak, dyrektor generalny LP,
zapewnia, ˝e iloÊç Êrodków finansowych w tym roku b´dzie wzrastaç
wraz z rozpatrywaniem kolejnych,
nap∏ywajàcych do DGLP wniosków.

na swojà dzia∏alnoÊç.
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Fundusz leÊny, tworzony przez
Lasy Paƒstwowe, jest formà gospodarowania Êrodkami na cele wskazane w ustawie o lasach.
Ârodki funduszu przeznaczane sà
g∏ównie dla nadleÊnictw na wyrównywanie niedoborów powstajàcych
przy realizacji zadaƒ gospodarki leÊ-

nej. Mogà byç wykorzystane równie˝ na:
➢ wspólne przedsi´wzi´cia jednostek organizacyjnych Lasów
Paƒstwowych, w szczególnoÊci
w zakresie gospodarki leÊnej,
➢ badania naukowe,
➢ tworzenie infrastruktury niezb´dnej do prowadzenia gospo-

darki leÊnej,
➢ sporzàdzanie planów urzàdzenia lasu,
➢ prace zwiàzane z ocenà i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leÊnych,
➢ inne zadania z zakresu gospodarki leÊnej w lasach.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Efekty dzia∏ania Programu Infrastruktura i Ârodowisko
Samorzàdy i przedsi´biorcy uzyskali dost´p do ponad 1,5 mld z∏
Êrodków unijnych, dzi´ki Programowi Infrastruktura i Ârodowisko.
W I pó∏roczu 2012 r. podpisano
60 umów o dofinansowanie Êrodowiskowych projektów realizowanych w ramach tego programu.

Dotychczas zatwierdzono w sumie
608 projektów o wartoÊci ponad
40 mld z∏ w ramach Êrodowiskowych dzia∏aƒ Programu Infrastruktura i Ârodowisko.
18,5 mld z∏ z funduszy unijnych
przekazano m.in. na:
➢ budow´ kanalizacji sanitarnej,
oczyszczalni Êcieków, stacji
uzdatniania wody,
➢ likwidacj´ starych sk∏adowisk
odpadów oraz budow´ nowych
zak∏adów utylizacji i recyklingu
odpadów,
➢ modernizacj´ ciep∏owni i elek-

trowni,

➢ unowoczeÊnienie zak∏adów przemys∏owych,
➢ ochron´ przyrody i kszta∏towanie postaw ekologicznych.
Poprawa stanu Êrodowiska naturalnego ma wp∏yw na jakoÊç ˝ycia
Polaków. Program Infrastruktura
i Ârodowisko finansuje rozbudow´
infrastruktury komunalnej, stosowanie nowoczesnych technologii
w ochronie Êrodowiska oraz ograniczenie zanieczyszczeƒ szkodliwych dla ludzi i Êrodowiska.
Dzi´ki POIiÂ realizowane sà projekty poprawiajàce stan Êrodowiska:
➢ ograniczenie emisji zanieczyszczeƒ do powietrza (39 projektów),
➢ poprawa jakoÊci wód powierzchniowych i gruntowych (214 projektów),
➢ ochrona przyrody i bioró˝norodnoÊci (130 projektów),

➢ rekultywacja ponad 24 tys. ha
terenów zdegradowanych.
Ministerstwo Ârodowiska pe∏ni
rol´ Instytucji PoÊredniczàcej dla
pi´ciu priorytetów POIiÂ:
➢ priorytet I – Gospodarka wodno-Êciekowa,
➢ priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
➢ priorytet III – Zarzàdzanie zasobami i przeciwdzia∏anie zagro˝eniom Êrodowiska,
➢ priorytet IV – Przedsi´wzi´cia
dostosowujàce przedsi´biorstwa
do wymogów ochrony Êrodowiska,
➢ priorytet V – Ochrona przyrody
i kszta∏towanie postaw ekologicznych.
Program obejmuje ca∏e terytorium
Polski.
■
Redakcja

Porady prawne
31 lipca up∏ywa termin wnoszenia op∏at i sprawozdaƒ
za korzystanie ze Êrodowiska
Do 31 lipca 2012 r. podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska wnosi
op∏at´ za I pó∏rocze 2012 r. W tym
samym terminie nale˝y przed∏o˝yç marsza∏kowi województwa
oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska wykaz zawierajàcy informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokoÊci
op∏at oraz wysokoÊç tych op∏at.
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Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ustala we w∏asnym zakresie
wysokoÊç nale˝nej op∏aty i wnosi
jà na rachunek w∏aÊciwego urz´du
marsza∏kowskiego ze wzgl´du na
miejsce korzystania ze Êrodowiska.

dzeƒ, op∏aty te wnosi si´ na rachunek
urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce rejestracji podmiotu korzystajàcego ze
Êrodowiska.

W przypadku op∏at za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza,
wynikajàcych z eksploatacji urzà-

Op∏at´ ustala si´ wed∏ug stawek
obowiàzujàcych w okresie, w którym
korzystanie ze Êrodowiska mia∏o
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miejsce, czyli w oparciu o Obwieszczenie Ministra Ârodowiska w sprawie
wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2012
(M.P.2011.94.958).

Op∏ata za korzystanie ze Êrodowiska ponoszona jest za:
➢ wprowadzanie gazów lub py∏ów
do powietrza,
➢ wprowadzanie Êcieków do wód
lub do ziemi,
➢ pobór wód,
➢ sk∏adowanie odpadów.
WysokoÊç przedmiotowych op∏at
zale˝y od:
➢ iloÊci i rodzaju gazów lub py∏ów
wprowadzanych do powietrza,
➢ iloÊci i jakoÊci pobranej wody
oraz od tego, czy pobrano wod´
powierzchniowà czy podziemnà,
a tak˝e od jej przeznaczenia,
➢ iloÊci, stanu i sk∏adu Êcieków
wprowadzonych do wód lub do
ziemi oraz od ich rodzaju,
➢ Êcieki jako wody ch∏odnicze od
temperatury tych wód,
➢ wielkoÊci, rodzaju i sposobu
zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane sà Êcieki
(wody opadowe i roztopowe),
➢ rodzaju substancji zawartych
w Êciekach i ich iloÊci albo od
wielkoÊci produkcji ryb innych
ni˝ ∏ososiowate lub innych
organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu
lub hodowli ryb oraz innych
organizmów wodnych,
➢ iloÊci i rodzaju sk∏adowanych
odpadów.
Op∏ata za brak wykazu
lub b∏´dne dane
Je˝eli podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska:
1) nie przed∏o˝y∏ wykazu zawierajàcego informacje i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska
oraz o wysokoÊci nale˝nych
op∏at, wykazu, na podstawie którego ustalono op∏aty za sk∏adowanie odpadów,
www.dashofer.pl

2) zamieÊci∏ w wykazie zawierajàcym informacje i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska
oraz o wysokoÊci nale˝nych
op∏at informacje lub dane nasuwajàce zastrze˝enia
– marsza∏ek województwa wymierza op∏at´ w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy op∏atà nale˝nà
a wynikajàcà z wykazu.
Marsza∏ek województwa wymierza
op∏at´, w drodze decyzji, na podstawie w∏asnych ustaleƒ lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska. Ustaleƒ
w∏asnych dokonuje na podstawie:
1) pomiarów wykonywanych przez
organy administracji lub przez
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, zobowiàzany do poniesienia op∏at,
2) innych danych technicznych
i technologicznych.
Zwolnienie z op∏at
Zwolniony z op∏at jest pobór wody:
1) dokonywany na potrzeby przerzutów wody,
2) na potrzeby energetyki wodnej,
pod warunkiem zwrotu takiej
samej iloÊci wody, co najmniej
nie gorszej jakoÊci,
3) powierzchniowej, na potrzeby
zwiàzane z wytwarzaniem
energii cieplnej lub elektrycznej
w cz´Êci odpowiadajàcej iloÊci
tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem ˝e
pobór ten oraz odprowadzanie
wód ch∏odniczych i wód pochodzàcych z obiegów ch∏odzàcych sà zgodne z pozwoleniem,
4) na potrzeby funkcjonowania
pomp cieplnych oraz geotermii,
wykorzystujàcych energi´ wody podziemnej, pod warunkiem
zwrotu do wód podziemnych
takiej samej iloÊci wody co najmniej nie gorszej jakoÊci,
4a)na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strza∏owych do badaƒ sejsmicznych
przy u˝yciu p∏uczki wodnej,

5) na potrzeby chowu lub hodowli
ryb oraz innych organizmów
wodnych, pod warunkiem, ˝e
pobór ten oraz odprowadzenie
wykorzystanej wody jest zgodne
z pozwoleniem,
6) na potrzeby nawadniania wodami
powierzchniowymi u˝ytków
rolnych i gruntów leÊnych,
7) pochodzàcej z odwodnienia
gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zak∏adów
górniczych.
Zwolnione z op∏at jest wprowadzanie:
1) do ziemi – Êcieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia
wodnoprawnego na takie ich
wykorzystanie,
2) do wód lub do ziemi – wód ch∏odniczych i wód pochodzàcych
z obiegów ch∏odzàcych, je˝eli
ich temperatura nie przekracza
+26°C albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy
jest ona wy˝sza ni˝ +26°C,
3) do wód lub do ziemi – wód zasolonych, je˝eli wartoÊç sumy
jonów chlorków i siarczanów
w tych wodach nie przekracza
500 mg/l,
4) do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu
i hodowli ryb ∏ososiowatych, pod
warunkiem, ˝e iloÊç i rodzaj
substancji w nich zawartych
nie przekroczy wartoÊci okreÊlonych w warunkach wprowadzania Êcieków do wód,
5) do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych, odprowadzanych
z obiektów chowu i hodowli ryb
innych ni˝ ∏ososiowate lub innych
organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub tych organizmów, rozumiana jako Êrednioroczny przyrost masy tych ryb lub
tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego,
nie przekracza 1 500 kg z jednego ha powierzchni u˝ytkowej
stawów rybnych tego obiektu
w jednym roku danego cyklu.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 7/2012
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Zwolnione z op∏aty za sk∏adowanie
odpadów jest umieszczanie na
sk∏adowisku odpadów wydobytych
ze sk∏adowiska lub zwa∏owiska niespe∏niajàcego wymagaƒ ochrony
Êrodowiska.

✔

UWAGA!

Nie wnosi si´ op∏at z tytu∏u korzystania ze Êrodowiska, których pó∏roczna
wysokoÊç wnoszona na rachunek
urz´du marsza∏kowskiego, nie przekracza 400 z∏otych.

Op∏ata podwy˝szona
W przypadku braku wymaganego
pozwolenia na:
➢ wprowadzanie do powietrza
gazów lub py∏ów,
➢ pobór wód lub wprowadzanie
Êcieków do wód lub do ziemi,
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
ponosi op∏at´ podwy˝szonà o 500%.
Za sk∏adowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska

!

odpadów podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska ponosi op∏aty podwy˝szone w wysokoÊci 0,05 jednostkowej stawki op∏aty za umieszczenie
odpadów na sk∏adowisku za ka˝dà
dob´ sk∏adowania, przy czym magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji okreÊlajàcej sposób
i miejsce magazynowania traktuje
si´ jako sk∏adowanie odpadów bez
wymaganej decyzji zatwierdzajàcej
instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska.

wodonoÊnych,
➢ na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
➢ na terenach leÊnych albo uzdrowiskowych lub na terenach
rekreacyjno-wypoczynkowych
– podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi op∏aty podwy˝szone
w wysokoÊci 1,0 jednostkowej stawki
op∏aty za umieszczenie odpadów na
sk∏adowisku za ka˝dà ton´ odpadów i za ka˝dà dob´ sk∏adowania.

Za sk∏adowanie odpadów w miejscu
na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
ponosi op∏aty podwy˝szone w wysokoÊci 0,7 jednostkowej stawki
op∏aty za umieszczenie odpadów na
sk∏adowisku za ka˝dà ton´ odpadów i za ka˝dà dob´ sk∏adowania.

Natomiast w sytuacji pozbycia si´
odpadów do Êródlàdowych wód
powierzchniowych i podziemnych,
morskich wód wewn´trznych lub
wód morza terytorialnego naliczona
jest op∏ata podwy˝szona w wysokoÊci 100-krotnej jednostkowej
stawki op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku.

W przypadku pozbycia si´ odpadów:
➢ nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególnoÊci w strefach
ochronnych uj´ç wód i na terenach wyp∏ywu wód z warstw

Op∏at´ podwy˝szonà ponosi si´ niezale˝nie od op∏aty za umieszczenie
odpadów na sk∏adowisku.
■
Redakcja

Temat numeru

Ju˝ dzia∏a wspólny Rejestr Unii uprawnieƒ do emisji CO2
20 czerwca nastàpi∏a pe∏na aktywacja skonsolidowanego systemu
Rejestru Unii Europejskiej (CSEUR),
który zastàpi dotychczasowe
rejestry uprawnieƒ do emisji CO2,
prowadzone w poszczególnych
krajach cz∏onkowskich. Dotychczasowi u˝ytkownicy rejestrów krajowych mogà korzystaç ze wspólnego rejestru po otrzymaniu od
administratora krajowego nowych
poÊwiadczeƒ uwierzytelniania.

CSEUR dzia∏a od 20 czerwca, wczeÊniej – 30 stycznia br. aktywowano
wspólny rejestr dla linii lotniczych,
aby umo˝liwiç przewoênikom otrzymanie bezp∏atnych uprawnieƒ do
koƒca lutego tego roku.
Pewne funkcje wymagane dla 3 fazy
EU ETS od 2013 r. jeszcze nie zo-
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sta∏y zaktywowane. System b´dzie
aktualizowany. Komunikat o pierwszej aktualizacji ma si´ pojawiç
do 15 lipca br.
Systemy krajowe dzia∏a∏y od 2005 r.
i by∏y administrowane przez krajowych administratorów. Wspólny
Rejestr Unii b´dzie zarzàdzany
i utrzymywany przez Komisj´ Europejskà.
KOBIZE (Krajowy OÊrodek Bilansowania i Zarzàdzania Emisjami),
polski administrator, nadal pe∏ni
funkcj´ punktu kontaktowego.

✔

UWAGA!

W∏aÊciciele kont b´dà mogli dokonywaç transferu uprawnieƒ dopiero
po wype∏nieniu wszystkich niezb´dnych formularzy.
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Dotychczasowi
u˝ytkownicy
KOBIZE informuje, ˝e u˝ytkownicy, którzy posiadali aktywne
konto umo˝liwiajàce dost´p do Krajowego Rejestru i spe∏nili nast´pujàce warunki:
➢ przes∏ali administratorowi oÊwiadczenie, ˝e informacje znajdujàce
si´ w Krajowym Rejestrze sà
aktualne i prawdziwe,
➢ przypisani sà do rachunków, których posiadacze wnieÊli pe∏nà
op∏at´ za utrzymanie rachunku,
➢ przes∏ali do administratora
Rejestru brakujàce informacje
z Krajowego Rejestru Karnego
– 20 czerwca otrzymali e-maile
z nazwà u˝ytkownika w nowym
Rejestrze Unii. Pocztà tradycyjnà zosta∏ im przekazany list
www.dashofer.pl
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polecony z kluczem aktywacyjnym, który umo˝liwia dost´p do
Rejestru.
Aktualizacja
U˝ytkownicy, których dane w Rejestrze przesta∏y byç aktualne, muszà
dokonaç aktualizacji. Formularz
wniosku i instrukcja jego wype∏nienia znajduje si´ na stronie KOBIZE:
http://www.kobize.pl/rejestr-uprawnien.html.
Nowi u˝ytkownicy
Osoby, które chcà otrzymaç dost´p
do Rejestru Unii, a dotychczas nie
by∏y zarejestrowane w systemie
krajowym, powinny przes∏aç do
KOBIZE poprawnie wype∏niony
Formularz wniosku o wpis danych
do Rejestru Uprawnieƒ UE, dost´pny
na stronach KOBIZE, do którego
nale˝y do∏àczyç za∏àczniki, wed∏ug
Instrukcji otwierania i aktualizacji
danych rachunku w Rejestrze Unii.

✔

WA˚NE!

Nowi u˝ytkownicy, którzy b´dà pe∏niç
rol´ upowa˝nionych przedstawicieli,
zanim wype∏nià wniosek o wpis danych do Rejestru Unii, muszà uzyskaç
indywidualny numer URID. Pe∏na
instrukcja jego uzyskiwania, ∏àcznie
z wymaganym utworzeniem konta
w systemie ECAS (Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej), podana
jest na stronie: https://dokumenty.
kobize.pl/public/manuals/info.html.
URID przyznawany jest dla ka˝dego
konta u˝ytkownika utworzonego
w Rejestrze danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego.

Klucz aktywacyjny
Korzystanie ze wszystkich funkcji
dost´pnych w Rejestrze mo˝liwe
jest po aktywacji utworzonego konta
za pomocà klucza aktywacyjnego,
przesy∏anego na adres u˝ytkownika
listem poleconym przez Administratora Rejestru.

www.dashofer.pl

Klucz aktywacyjny mo˝e byç przes∏any przez administratora, jeÊli:
➢ u˝ytkownik zosta∏ wyznaczony
do roli upowa˝nionego przedstawiciela rachunku w Rejestrze
przez posiadacza tego rachunku, tj. u˝ytkownik zosta∏ wskazany na formularzu wniosku
o utworzenie rachunku lub aktualizacj´ danych jako upowa˝niony przedstawiciel,
➢ Administrator Rejestru zatwierdzi∏ nominacj´ u˝ytkownika do
roli upowa˝nionego przedstawiciela wskazanego przez posiadacza rachunku.
Koƒczàc prac´ w Rejestrze Unii,
trzeba ka˝dorazowo wylogowaç si´
z aplikacji, a po wylogowaniu z Rejestru trzeba pami´taç o wylogowaniu si´ z systemu ECAS.

✔

JeÊli do podpisania wniosku i reprezentacji przed Krajowym Administratorem wyznaczony zosta∏ pe∏nomocnik, do wniosku za∏àcza si´ te˝
pe∏nomocnictwo szczegó∏owe.

➢ Kopie dokumentów to˝samoÊci
➢

➢

➢

Trzy typy rachunków
W Rejestrze Unii mo˝na otworzyç
i akualizowaç trzy typy rachunków:
➢ Rachunek Instalacji (Rachunek
posiadania operatora) dla podmiotów prowadzàcych instalacje,
które posiadajà zezwolenia na
uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu emisjami.
➢ Rachunek Operatora Statków
Powietrznych dla operatorów
lotniczych obj´tych systemem
handlu uprawnieniami do emisji.
➢ Osobisty Rachunek Posiadania
dla podmiotów nieposiadajàcych
instalacji, które chcà uczestniczyç
w systemie handlu uprawnieniami.
Nowi uczestnicy
Przy otwieraniu Rachunku Instalacji
nowy uczestnik powinien dostarczyç KOBIZE wniosek o wpis do
Rejestru Uprawnieƒ UE, a jako cel
z∏o˝enia dokumentu podaç „utworzenie rachunku w Rejestrze Unii”.
Do wniosku do∏àcza si´:
➢ Kopi´ decyzji nadania Numeru
Identyfikacji Podatkowej.

UWAGA!

➢

➢

przedstawicieli przypisanych do
rachunku.
Dowód uiszczenia op∏aty za
pierwszy wpis do Krajowego
Rejestru, okreÊlonej w art. 9 ust. 1
ustawy 1.
Dokument potwierdzajàcy miejsce zamieszkania przedstawicieli
przypisanych do rachunku, o ile
nie jest ono wskazane w dokumencie to˝samoÊci.
Informacj´ z Krajowego Rejestru
Karnego o niekaralnoÊci osób
wyznaczonych na upowa˝nionych przedstawicieli. ZaÊwiadczenia powinny byç wydawane
przez rejestr karny paƒstwa,
którego u˝ytkownik jest obywatelem.
Kopi´ zezwolenia na emisj´ gazów cieplarnianych/uczestnictwo
we wspólnotowym systemie
handlu.
Dowód uiszczenia op∏aty za
przyznane uprawnienia do emisji,
zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych
(Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695).

Wszystkie kopie dokumentów powinny byç potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em przez notariusza,
radc´ prawnego lub osob´ z zarzàdu podmiotu z imiennà pieczàtkà.
Dodatkowo dokumenty wydane
przez organy innych paƒstw muszà
przejÊç proces legalizacji. Data
uwierzytelnienia lub legalizacji nie
mo˝e byç wczeÊniejsza ni˝ trzy
miesiàce przed datà z∏o˝enia wniosku. Wszystkie dokumenty sporzàdzone w j´zyku innym ni˝ polski,
powinny zostaç przet∏umaczone
przez t∏umacza przysi´g∏ego.
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Przy otwieraniu rachunku Operatora Statków Powietrznych oraz
Osobistego Rachunku Posiadania
równie˝ sk∏ada si´ wniosek o wpis
do rejestru uprawnieƒ UE z odpowiednimi dla danego rachunku
za∏àcznikami, wymienionymi w
Instrukcji otwierania i aktualizacji
danych rachunku w Rejestrze Unii.

Aktualizacja danych
W celu aktualizacji Rachunku Instalacji, Rachunku Operatora Statków
Powietrznych, Osobistego Rachunku
Posiadania sk∏ada si´ wniosek o wpis
do Rejestru Uprawnieƒ UE z zaznaczeniem celu z∏o˝enia dokumentu:
„aktualizacja danych w Rejestrze
Unii” oraz za∏àczniki, czyli wszyst-

kie dokumenty, które uleg∏y zmianie,
a wymagane by∏y przy otwieraniu
rachunku oraz nowe dokumenty, których nie dostarczono z poprzednim
wnioskiem. Szczegó∏y w Instrukcji
otwierania i aktualizacji danych
rachunku w Rejestrze Unii.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk odpadów komunalnych
Trwa nabór wniosków do programu priorytetowego NFOÂiGW
„Zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk odpadów”. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji
mogà sk∏adaç jednostki samorzàdu terytorialnego i ich zwiàzki
oraz przedsi´biorcy w trybie konkursowym do koƒca lipca i do
koƒca paêdziernika. Tryb ciàg∏y
a˝ do wyczerpania Êrodków obowiàzuje ww. podmioty, które starajà si´ o po˝yczk´.

Dotacja przyznawana jest podmiotom, które nie b´dà kontynuowa∏y
dzia∏alnoÊci zwiàzanej ze sk∏adowaniem odpadów komunalnych na
zamkni´cie i rekultywacj´ sk∏adowisk, dla których wydano decyzj´
o ich zamkni´ciu, okreÊlajàc dat´ zaprzestania przyjmowania odpadów
do sk∏adowania nie póêniej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2009 r. Po˝yczka
jest dost´pna dla pozosta∏ych podmiotów.
Program ma na celu zamkni´cie
i rekultywacj´ sk∏adowisk innych
ni˝ niebezpieczne i oboj´tne.
Koszty kwalifikowane
Do kosztów kwalifikowanych tego
projektu zalicza si´:
➢ rekultywacj´ technicznà, czyli
ukszta∏towanie wierzchowiny
sk∏adowiska, konstrukcja warstwy
rekultywacyjnej, uporzàdkowanie gospodarki odciekami,
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➢ odgazowanie sk∏adowiska – wykonanie studni odgazowujàcych,
instalacji do pozyskania biogazu
(np. biofiltry, rurociàgi, pochodnie, instalacje elektryczne pochodni),
➢ rekultywacj´ biologicznà – wprowadzenie roÊlinnoÊci,
➢ instalacje do monitoringu (np.
piezometry).

✔

Udziela si´ jej na okres nie d∏u˝szy
ni˝ 15 lat, liczony od daty pierwszej
planowanej wyp∏aty transzy po˝yczki.

✔

UWAGA!

Istnieje mo˝liwoÊç zastosowania
karencji w sp∏acie rat kapita∏owych,
liczonej od daty wyp∏aty ostatniej
transzy po˝yczki, ale nie d∏u˝szej ni˝
18 miesi´cy od daty zakoƒczenia
realizacji przedsi´wzi´cia.

WA˚NE!

W ramach programu dofinansowaniu nie podlega realizacja instalacji
s∏u˝àcych do energetycznego wykorzystania biogazu oraz rurociàgów
s∏u˝àcych do przesy∏u biogazu poza
teren sk∏adowiska.

Dofinansowanie
Dofinansowanie w postaci dotacji
przyznaje si´ do 50% kosztów
kwalifikowanych przedsi´wzi´cia,
ale nie wi´cej ni˝ 500 tys. z∏ na 1 ha
rekultywowanego obszaru.
Po˝yczka mo˝e byç udzielona do
75% kosztów kwalifikowanych
przedsi´wzi´cia przy uwzgl´dnieniu przepisów dotyczàcych pomocy
publicznej. Jest ona oprocentowana
w skali roku 3,5%, a odsetki z tytu∏u
oprocentowania sp∏aca si´ na bie˝àco w okresach kwartalnych, przy
czym pierwsza sp∏ata nast´puje
pod koniec okresu kalendarzowego,
nast´pujàcego po kwartale, w którym wyp∏acono pierwszà transz´
Êrodków.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 7/2012

Wniosek
Dokumenty, które nale˝y z∏o˝yç,
znajdujà si´ na stronie NFOÂiGW
w programie priorytetowym: Ochrona
ziemi, 3.2. Zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk odpadów komunalnych (http://www.nfosigw.gov.pl/
srodki-krajowe/programypriorytetowe/ochrona-ziemi/zamykanie-irekultywacja-skladowisk-odpadowkomunalnych-/).
Starajàc si´ o dofinansowanie, nale˝y z∏o˝yç cz´Êç A i A1 wniosku,
tematyczny formularz cz´Êci B
i tematyczny formularz cz´Êci C.
Cz´Êç B to cz´Êç ekologiczno-techniczna, która zawiera, oprócz ogólnych informacji, szczegó∏owà charakterystyk´ przedsi´wzi´cia, efekt
rzeczowy i ekologiczny, harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia.
Szczegó∏owa charakterystyka przedsi´wzi´cia musi zawieraç lokalizacj´ opisanà w kontekÊcie obszawww.dashofer.pl
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rów o du˝ej g´stoÊci zaludnienia,
przyrodniczo cennych, zasobów wód
podziemnych i powierzchniowych.
W instrukcji wype∏niania wniosku
podkreÊla si´ wag´ szczegó∏owego
opisu wielkoÊci terenu, którego dotyczy przedsi´wzi´cie, jego lokalizacji i planowanego zagospodarowania, warunków geologicznych,
hydrogeologicznych i hydrograficznych, potencjalnych zagro˝eƒ dla
Êrodowiska i sposobu oddzia∏ywania na nie oraz monitoringu.
W opisie sk∏adowiska odpadów
powinny si´ znaleêç:
➢ typ sk∏adowiska oraz jego charakterystyka przestrzenna,
➢ charakterystyka techniczna sk∏adowiska, wraz z obiektami infrastruktury technicznej, w tym
sposób uszczelnienia, zbierania
i gospodarki odciekami, odgazowania, prowadzenia eksploatacji (w tym: wykorzystywanego
sprz´tu eksploatacyjnego, zag´szczania, stosowania warstwy izolacyjnej, sposób deponowania
odpadów, iloÊci kwater, wyst´powanie po˝arów, etc.) i monitoringu sk∏adowiska,
➢ iloÊç i jakoÊç generowanych
odcieków,
➢ iloÊç i charakterystyka jakoÊciowa sk∏adowanych odpadów,

➢ czas sk∏adowania odpadów/czas
eksploatacji sk∏adowiska,
➢ wyniki monitoringu za okres
ostatnich 3 lat (woda, atmosfera,
przypadki znacznego zanieczyszczenia Êrodowiska o ile mia∏y
miejsce, analizy gazu, odcieków,
etc.).

✔

UWAGA!

Wyniki monitoringu powinny byç
przedstawione jako zestawienia
zbiorcze: tabelaryczne i graficzne.
Wymaga si´, aby oprócz opisu we
wniosku, informacje charakteryzujàce
sk∏adowisko zosta∏y umieszczone
w tabeli (za∏. F – opis sk∏adowiska).

We wniosku nale˝y równie˝ opisaç
i uzasadniç wybór rozwiàzania technicznego oraz kierunku rekultywacji,
czyli okreÊliç kategori´ sk∏adowiska,
scharakteryzowaç sposób rekultywacji technicznej i biologicznej,
zawrzeç ocen´ proponowanych dzia∏aƒ z punktu widzenia ograniczenia
oddzia∏ywania na Êrodowisko wraz
ze wskazaniem planowanego efektu
Êrodowiskowego, przedstawiç planowany sposób monitoringu.

✔

WA˚NE!

Wymaga si´, aby oprócz opisu we
wniosku, informacje okreÊlajàce i uzasadniajàce wybór rozwiàzania technicznego i kierunku rekultywacji

zosta∏y umieszczone w tabeli (za∏. G
– Opis dzia∏aƒ rekultywacyjnych).

W dokumentacji znajdujàcej si´ na
stronie WWW tego programu priorytetowego umieszczono dok∏adne
instrukcje wype∏niania poszczególnych cz´Êci wniosku. Dla cz´Êci
B do∏àczono algorytm post´powania przy sporzàdzaniu wniosku oraz
wymagane dzia∏ania i zagro˝enia
dotyczàce poszczególnych grup
tematycznych: rekultywacji technicznej i biologicznej, gospodarki
odciekami i biogazem, monitoringu.
Ze strony mo˝na Êciàgnàç wytyczne
dotyczàce zamykania i rekultywacji
sk∏adowisk komunalnych z informacjami na temat: wymagaƒ techniczno-technologicznych stawianych
zamykaniu sk∏adowisk odpadów
w UE i w Polsce, zagadnieƒ techniczno-projektowych dotyczàcych
rekultywacji odpadów komunalnych, usuwania i oczyszczania odcieków, odgazowania, klasyfikacji
sk∏adowisk z punktu widzenia
oddzia∏ywania na Êrodowisko, wybranych parametrów iloÊciowych/
jakoÊciowych, pozwalajàcych na
w∏aÊciwe zakwalifikowanie sk∏adowiska.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Nabór wniosków do Eco-innovation
Do 6 wrzeÊnia br. mo˝na sk∏adaç
wnioski w unijnym programie
Eko-innowacje. Na tegoroczny
nabór Komisja Europejska przeznaczy∏a 34,8 mln euro. Wnioski
o maksymalnie 50% dofinansowanie mogà sk∏adaç wszystkie
osoby prawne, choç priorytetowo
b´dà traktowane ma∏e i Êrednie
przedsi´biorstwa.

Przemys∏ ekologiczny znajduje si´
w fazie wzrostu. W 2008 r. jego
roczny obrót w Europie oszacowww.dashofer.pl

wano na 319 bln euro, czyli ok. 2,5%
europejskiego GDP. Zapotrzebowanie na produkty i us∏ugi eko b´dzie
coraz wi´ksze, do czego w du˝ej
mierze przyczynia si´ aktualizowane prawo.
Eko-innowacje jako program wsparcia innowacyjnych rozwiàzaƒ w dziedzinie ochrony Êrodowiska i ekologii sà wdra˝ane od 2008 r. Stanowià cz´Êç Planu dzia∏aƒ w dziedzinie technologii Êrodowiskowych
(ETAP) i Programu Ramowego na

rzecz konkurencyjnoÊci i innowacji
(CIP), ukszta∏towanà tak, aby stanowi∏a pomost mi´dzy biznesem
i naukà, czyli pomaga∏a rozpowszechniaç na rynku europejskim ju˝
wdro˝one innowacyjne rozwiàzania, które majà na celu ochron´ lub
zmniejszenie negatywnego wp∏ywu
na Êrodowisko i optymalne korzystanie z surowców naturalnych.
W ubieg∏orocznym naborze bra∏o
udzia∏ 860 uczestników z 34 krajów, którzy najcz´Êciej sk∏adali
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wnioski zwiàzane z zielonym biznesem i recyklingiem. W tym roku,
wnioski z∏o˝one do 6 wrzeÊnia, do
godziny 17:00, b´dà oceniane do
lutego 2013 r. Negocjacje na temat
kontraktu potrwajà do lata przysz∏ego roku, a podpisywania pierwszych umów mo˝na si´ spodziewaç od maja 2013 r.
Co podlega finansowaniu?
Eko-innowacje dofinansowujà projekty zwiàzane z pierwszym zastosowaniem lub powieleniem na
rynku ekoinnowacyjnych technik,
produktów, us∏ug, praktyk, które ju˝
zademonstrowano od strony technicznej, ale jeszcze nie spenetrowa∏y rynku.
Projekty te powinny pomóc w szerszym zastosowaniu danej innowacji, stworzyç dla niej rynek lub
powi´kszyç go, a tak˝e poprawiç
konkurencyjnoÊç firm europejskich
na Êwiecie.

✔

UWAGA!

Poczàwszy od wydobycia surowców,
poprzez produkcj´, dystrybucj´, u˝ytkowanie, likwidacj´ lub recykling,
w sk∏adanych projektach warto zwracaç uwag´ na wp∏yw na Êrodowisko
i optymalizacj´ wykorzystywanych
surowców. Innowacyjny mo˝e byç
sam produkt, technologia, system,
organizacja, nowy sposób wprowadzania na rynek.

Tematyka naboru
W programie Eko-innowacje finansowane sà przedsi´wzi´cia, które
chronià Êrodowisko naturalne i jego
surowce.
Wyró˝niono kilka priorytetów:
➢ recykling materia∏ów,
➢ produkty zrównowa˝onego budownictwa,
➢ sektor ˝ywnoÊci i napojów,
➢ woda,
➢ zazielenianie biznesu.

10

Recykling materia∏ów
Projekty sk∏adane w tym priorytecie powinny byç spójne z Waste
Framework Directive i zwracaç
szczególnà uwag´ na zawartà w niej
hierarchi´ odpadów. Oznacza to, ˝e
wi´kszà szans´ na dofinansowanie
b´dà mia∏y wnioski dotyczàce zapobiegania powstawaniu odpadów,
powtórnego ich u˝ycia i recyklingu
materia∏ów ni˝ projekty dotyczàce
innych opcji.
Zakres dzia∏aƒ obj´tych dofinansowaniem w tym obszarze pozostaje
podobny, jak w roku ubieg∏ym,
czyli dotyczy:
➢ poprawy jakoÊci materia∏ów poddawanych recyklingowi poprzez
lepsze sortowanie odpadów i metody obróbki, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, komercyjnych i przemys∏owych, potencjalne nadajàcych si´ do odzysku
lub odpadów podlegajàcych
recyklingowi ze sprz´tu elektrycznego i elektronicznego,
starych samochodów,
➢ innowacyjnych produktów powsta∏ych z materia∏u, który przeszed∏
recykling, osiàgajàcych mi´dzynarodowe standardy produktowe,
zaawansowane wymagania projektowe i spe∏niajàce wy˝szej
jakoÊci potrzeby konsumenta,
➢ innowacji biznesowych w celu
wzmocnienia konkurencyjnoÊci
przemys∏u recyklingu, np. nowe
rynki dla produktów poddanych
recyklingowi, ∏aƒcuchy dostaw,
zharmonizowane procesy recyklingu lub ponownego u˝ycia.
Dofinansowaniu podlegajà produkty
budowlane i odpowiednie procesy,
które zmniejszà konsumpcj´ surowców i produkcj´ ubocznych odpadów. Oznacza to u˝ycie materia∏ów
bardziej przyjaznych Êrodowisku,
biomateria∏ów, zwi´kszone wykorzystanie materia∏ów porecyklingowych i ponownie u˝ytych, pochodzàcych z odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, zmniejszenie u˝y-
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cia surowców naturalnych, innowacyjne procesy produkcji i konstrukcji,
które znaczàco zmniejszajà wp∏yw
budowy na Êrodowisko i biorà pod
uwag´ perspektyw´ pe∏nego cyklu
˝yciowego produktu.
Sektor ˝ywnoÊci i napojów
Priorytetami w tym sektorze sà
mi´so i jego produkty oraz nabia∏,
których wytwarzanie ma najwi´kszy wp∏yw na Êrodowisko.
Dofinansowanie przyznawane jest dla:

➢ produktów bardziej czystych
ekologicznie i innowacyjnych,
w∏àczajàc w to metody i materia∏y
u˝ywane do pakowania, procesy
i us∏ugi celujàce w wi´kszà wydajnoÊç surowców,
➢ innowacyjnych, bardziej czystych produktów, procesów i us∏ug
w fazie produkcji, majàcych na
celu zmniejszenie iloÊci odpadów,
zapobieganie ich powstawaniu,
zwi´kszenie wydajnoÊci wody
i poprawie jej jakoÊci, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwi´kszenie recyklingu lub odzysku,
➢ innowacyjnych, bardziej czystych produktów, procesów i us∏ug
majàcych na celu zmniejszenie
oddzia∏ywania na Êrodowisko
konsumpcji ˝ywnoÊci i napojów,
takich jak us∏ugi logistyczne, dystrybucja i decyzje zakupowe.
Woda
Zakres dofinansowania obejmuje:
➢ procesy, produkty i technologie
wydajnie gospodarujàce wodà,
szczególnie procesy niewymagajàce jej u˝ycia,
➢ obróbk´ wody i Êcieków: rozwiàzania, które zaoferujà wi´kszà efektywnoÊç i zmniejszà
wp∏yw na Êrodowisko, np. zmniejszenie wykorzystania zwiàzków
chemicznych i surowców, odzysk surowców ze Êcieków,
➢ inteligentne systemy dystrybucji,
oszcz´dzajàce wod´, zwiàzki
www.dashofer.pl
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chemiczne i inne surowce: innowacyjne systemy do pomiarów
i regulujàce dawkowanie zwiàzków chemicznych, przep∏yw,
detekcj´ przecieków i ich likwidacj´, nowe materia∏y do konstrukcji rur, itp.
Zazielenianie biznesu
Celem tego priorytetu jest wsparcie
przede wszystkim ma∏ych i Êrednich
firm oraz organizacji w zazielenianiu
ich dzia∏alnoÊci, produktów, us∏ug
oraz wprowadzanie zielonych procesów produkcji, które poprawià
ich funkcjonowanie w Êrodowisku,
a tak˝e pozwolà przystosowaç si´
do zmieniajàcego si´ klimatu.

ria∏ów rzadkich i zwi´kszone
zu˝ycie surowców wtórnych.
➢ Zazielenianie produkcji i procesy
czystej produkcji wspierajàce
Êrodowiskowe, innowacyjne procesy z wysokim wspó∏czynnikiem powielania.
➢ Stopniowe innowacje poprzez
wprowadzanie mechanizmów
ponownej produkcji i innowacyjnych us∏ug naprawczych z podstawowym zyskiem Êrodowiskowym i wysokim wspó∏czynnikiem powielania.

Projekty powinny byç zgodne z zasadami Integrated Product Policy
(Communication from the Commission „Integrated Product Policy”,
COM (2003) 302 final, of 18 June
2003), pe∏nym cyklem ˝yciowym
produktu, politykami zawartymi
w Action Plan on Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy (COM
(2008) 397 final of, 16 July 2008).
Powinny odnosiç si´ do Ecodesign
Directive (Directive 2009/125/EC)
oraz opieraç dzia∏anie Êrodowiskowe na European Ecolabel (Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council
of 25 November 2009 on the EU
Ecolabel) lub innym akredytowanym schemacie certyfikacji.

➢ Zastàpienie tradycyjnych materia∏ów przez innowacyjne, które
zmniejszà wp∏yw na Êrodowisko
i sk∏onià do wy˝szej wydajnoÊci
Êrodowiskowej (np. bioprodukty) oraz zastàpienie matewww.dashofer.pl

✔

Wniosek, aby mieç szanse o dofinansowanie z programu eko-innowacji,
powinien:
➢ mieç charakter innowacyjny,
➢ wskazywaç jasne i podstawowe
korzyÊci we wspieraniu celów
europejskiej polityki Êrodowiskowej oraz jednoczeÊnie braç
pod uwag´ obawy gospodarcze,
➢ osiàgaç znaczàcà popraw´
Êrodowiskowà,
➢ zapewniç znaczàcà iloÊç powtórzeƒ, szerszego zastosowania
i szerszej zbywalnoÊci,
➢ demonstrowaç europejskà wartoÊç dodanà i wymiar mi´dzynarodowy,
➢ byç dobrze przemyÊlany z perspektywy technicznej i zarzàdzania projektem,
➢ byç efektywny pod wzgl´dem
wydatków, dostarczajàc wysokiej jakoÊci produktu.

UWAGA!

Prawa do ubiegania si´ o dofinansowanie nie majà m.in. podmioty, które
sà bankrutem, zawiesi∏y dzia∏alnoÊç
gospodarczà, prowadzone sà w stosunku do nich sprawy sàdowe, dokona∏y zawodowego nadu˝ycia, nie op∏aci∏y sk∏adki ubezpieczenia spo∏ecznego,
na∏o˝ono na nich kar´ administracyjnà, znajdujà si´ w konflikcie interesów, z∏o˝y∏y fa∏szywe informacje.

Eko-innowacje nie finansujà budowy prototypów.
Zalecane projekty

Dofinansowanie obejmuje:
➢ Zaprojektowanie, wykonanie
i przyj´cie przez rynek innowacyjnych produktów i us∏ug, które
zmniejszà negatywny wp∏yw na
Êrodowisko i zu˝yjà mniej surowców.

Innovation, First Application and
Market Replication Projects wymieniono uwarunkowania wy∏àczajàce
ze sk∏adania wniosków.

Kary
Nieuczciwi wnioskodawcy muszà
si´ liczyç z odpowiednimi karami,
np. wykluczenie z europejskiego
dofinansowania na okres 5 lub 10
lat, a tak˝e karami finansowymi
w wysokoÊci od 2% do 20% wartoÊci
kontraktu. Szczegó∏y mo˝na znaleêç w dokumencie Call For Proposals 2012, CIP Eco-Innovation,
First Application and Market Replication Projects.
Dofinansowanie
Dofinansowanie z programu Eco-innovation mo˝e maksymalnie
wynieÊç 50% ca∏kowitych kosztów
kwalifikowanych. Jedynie koszty bezpoÊrednio zwiàzane z zaproponowanymi, innowacyjnymi dzia∏aniami,
materia∏ami, procesami, technikami
i metodami uznawane sà za uprawnione. To samo odnosi si´ do kosztów wyposa˝enia i infrastruktury.

✔

UWAGA!

Zaleca si´, aby projekty prezentowa∏y europejskà wartoÊç dodanà,
mia∏y wysoki potencja∏ dla powielenia na rynku i bra∏y pod uwag´
ca∏y cykl ˝yciowy produktu: od momentu produkcji a˝ po powstanie
odpadów.

Dofinansowanie nie mo˝e dawaç
zysku w czasie trwania projektu.
Dodatkowo te same koszty nie mogà
byç dwukrotnie finansowane przez
bud˝et UE.

W oficjalnym dokumencie naboru:
Call For Proposals 2012, CIP Eco-

Przedstawiany bud˝et mo˝e dotyczyç jedynie kosztów kwalifikowa-

Koszty uprawnione
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nych, które nale˝y podaç w euro
(nie w tysiàcach euro).
Kosztami kwalifikowanymi sà:
➢ niezb´dne do wprowadzenia
dzia∏ania, które sà przedmiotem
grantu,
➢ zwiàzane z przedmiotem umowy i sà wykazane w szacunkowym bud˝ecie,
➢ rozsàdne, uzasadnione i odpowiadajà wymaganiom racjonalnego zarzàdzania finansami,
w szczególnoÊci odnoÊnie do
oszcz´dnoÊci i wydajnoÊci,
➢ nastàpi∏y podczas trwania projektu, z wyjàtkiem kosztów odnoszàcych si´ do raportów koƒcowych nt. sprawozdaƒ finansowych,
➢ mo˝liwe do zidentyfikowania
i weryfikacji,
➢ w zgodzie z wymaganiami
stosowalnego podatku i prawa
ubezpieczeƒ spo∏ecznych,

➢ bezpoÊrednio zwiàzane z dzia∏alnoÊcià innowacyjnà, co stosuje
si´ równie˝ do kosztów wyposa˝enia i infrastruktury.
Kwalifikowane koszty
poÊrednie (wydatki
ogólne)
Wydatki ogólne dotyczà kosztów
ponoszonych w zwiàzku z zatrudnieniem, zarzàdzaniem, zakwaterowaniem i wsparciem personelu pracujàcego przy projekcie (np. wynaj´cie sali, sekretariat, komputery,
drukarki, elektrycznoÊç, gaz itp.).
Koszty poÊrednie rozlicza si´ jako
koszty kwalifikowane przy finansowaniu rycza∏towym, wynoszàcym
7% ca∏kowitej kwoty kwalifikowanych kosztów bezpoÊrednich.

✔

UWAGA!

Do kosztów nieuznawanych za kwalifikowane nale˝à m.in.: zwrot z kapita∏u, op∏aty za obs∏ug´ d∏ugu, rezerwy
finansowe uzyskane z oszcz´dnoÊci
z osiàgni´tych zysków, a przeznaczone na pokrycie strat lub sp∏at´
ucià˝liwych d∏ugów, nadmierne lub
nierozwa˝ne wydatki, kupno ziemi
lub inne zwiàzane z tym koszty.

Wniosek
Wnioski o dofinansowanie (cz´Êç
A, B, C oraz aneksy) przesy∏a si´
przez Internet. Szczegó∏y programu,
instrukcje wype∏niania wniosków
oraz sposób wysy∏ki opisane sà na
angloj´zycznej stronie projektu:
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm ■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Fundusz termomodernizacji i remontów
Inwestorzy realizujàcy przedsi´wzi´cia termomodernizacyjne
oraz remontowe z udzia∏em kredytów zaciàganych w bankach
komercyjnych mogà liczyç na
pomoc finansowà z Funduszu
Termomodernizacji i Remontów
administrowanego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Na dofinansowanie mogà liczyç
projekty, które majà na celu ca∏kowità lub cz´Êciowà zamian´
êróde∏ energii na êród∏a odnawialne, zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji oraz inne
rozwiàzania, prowadzàce do
oszcz´dnoÊci energii.

tów sk∏adajà si´:
➢ Êrodki przekazywane z bud˝etu
paƒstwa (w wysokoÊci okreÊlonej w ustawie bud˝etowej),
➢ odsetki od lokat Êrodków Funduszu w bankach,
➢ wp∏ywy z inwestycji Êrodków
Funduszu w papiery wartoÊciowe emitowane, por´czane lub
gwarantowane przez Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski,
➢ darowizny i zapisy,
➢ inne wp∏ywy.
Formy pomocy
finansowej Funduszu

Zasady funkcjonowania Funduszu
Termomodernizacji i Remontów
reguluje Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia
21 listopada 2008 r.

Pomoc finansowa pochodzàca z Funduszu Termomodernizacji i Remontów mo˝e zostaç udzielona w formie:
➢ premii termomodernizacyjnej,
➢ premii remontowej,
➢ premii kompensacyjnej.

Zgodnie z zapisami Ustawy na Fundusz termomodernizacji i remon-

Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje inwestorom premie w grani-
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cach wolnych Êrodków zgromadzonych na rachunku Funduszu.
O aktualnym stanie Êrodków Bank
informuje za poÊrednictwem swojej strony internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Premia
termomodernizacyjna
Inwestorzy planujàcy przeprowadzenie przedsi´wzi´cia termomodernizacyjnego mogà ubiegaç si´
o premi´ na sp∏at´ cz´Êci kredytu
zaciàgni´tego celem realizacji swojej inwestycji.
Kto mo˝e otrzymaç
premi´?
O premi´ termomodernizacyjnà
mogà staraç si´ w∏aÊciciele lub zarzàdcy:
➢ budynków mieszkalnych,
➢ budynków zbiorowego zamieszkania,
www.dashofer.pl
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➢ budynków u˝ytecznoÊci publicznej stanowiàcych w∏asnoÊç
jednostek samorzàdu terytorialnego i wykorzystywanych przez
nie do wykonywania zadaƒ
publicznych,
➢ lokalnej sieci ciep∏owniczej,
➢ lokalnego êród∏a ciep∏a.
Z premii termomodernizacyjnej
mogà korzystaç wszyscy inwestorzy, bez wzgl´du na status prawny,
w tym m.in:
➢ osoby prawne (np. spó∏dzielnie
mieszkaniowe i spó∏ki prawa
handlowego),
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego,
➢ wspólnoty mieszkaniowe,
➢ osoby fizyczne (w tym w∏aÊciciele domów jednorodzinnych).
Na jaki rodzaj inwestycji
przeznaczona jest premia?
Premia termomodernizacyjna przys∏uguje w przypadku realizacji przedsi´wzi´ç, których celem jest:
➢ zmniejszenie zu˝ycia energii na
potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody u˝ytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego
zamieszkania oraz budynkach
stanowiàcych w∏asnoÊç jednostek samorzàdu terytorialnego,
które s∏u˝à do wykonywania
przez nie zadaƒ publicznych,
➢ zmniejszenie kosztów pozyskania
ciep∏a dostarczanego do wy˝ej
wymienionych budynków w wyniku wykonania przy∏àcza technicznego do scentralizowanego
êród∏a ciep∏a w zwiàzku z likwidacjà lokalnego êród∏a ciep∏a,
➢ zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciep∏owniczych oraz zasilajàcych
je lokalnych êród∏ach ciep∏a,
➢ ca∏kowita lub cz´Êciowa zamiana
êróde∏ energii na êród∏a odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji wraz
z obowiàzkiem uzyskania okreÊlonych w ustawie oszcz´dnoÊci
w zu˝yciu energii.
www.dashofer.pl

Kredyt nie mo˝e zostaç przeznaczony
na sfinansowanie prac, na które:
➢ zaciàgni´to inny kredyt, do którego przyznana zosta∏a premia
termomodernizacyjna lub remontowa,
➢ uzyskano Êrodki pochodzàce
z bud˝etu Unii Europejskiej.

✔

WA˚NE!

Warunkiem kwalifikacji przedsi´wzi´cia jest przedstawienie audytu
energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.

WartoÊç przyznawanej
premii
Inwestorzy mogà otrzymaç premi´
termomodernizacyjnà w wysokoÊci
20% wykorzystanego kredytu. Premia nie mo˝e jednak przekroczyç:
➢ 16% kosztów poniesionych na
realizacj´ przedsi´wzi´cia termomodernizacyjnego,
➢ dwukrotnoÊci przewidywanych
rocznych oszcz´dnoÊci kosztów
energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Obowiàzujàce procedury
aplikacyjne
Inwestor ubiegajàcy si´ o przyznanie premii termomodernizacyjnej
sk∏ada w banku kredytujàcym, wraz
z wnioskiem o udzielenie kredytu
na realizacj´ planowanego przedsi´wzi´cia:
➢ wniosek o przyznanie premii
termomodernizacyjnej,
➢ audyt energetyczny (oprawiony
w ok∏adk´ formatu A-4, w sposób uniemo˝liwiajàcy jego zdekompletowanie).
Prawid∏owo przygotowany audyt
energetyczny powinien zawieraç:
➢ dane identyfikacyjne budynku,
lokalnego êród∏a ciep∏a lub lokalnej sieci ciep∏owniczej oraz
inwestora,
➢ ocen´ stanu technicznego budynku, lokalnego êród∏a ciep∏a

lub lokalnej sieci ciep∏owniczej,
➢ opis mo˝liwych wariantów realizacji przedsi´wzi´cia termomodernizacyjnego,
➢ wskazanie optymalnego wariantu
przedsi´wzi´cia termomodernizacyjnego.
Premia remontowa
Premia remontowa przeznaczona
jest na sp∏at´ cz´Êci kredytu zaciàgni´tego w celu realizacji przedsi´wzi´cia remontowego.
Przedsi´wzi´cia uprawniajàce do
ubiegania si´ o premi´ remontowà,
mogà byç realizowane wy∏àcznie
w budynkach wielorodzinnych,
których u˝ytkowanie rozpocz´to
przed dniem 14 sierpnia 1961 r.
Kto mo˝e otrzymaç
premi´?
Premia remontowa przys∏uguje
jedynie:
➢ osobom fizycznym,
➢ wspólnotom mieszkaniowym
z wi´kszoÊciowym udzia∏em osób
fizycznych,
➢ spó∏dzielniom mieszkaniowym,
➢ towarzystwom budownictwa
spo∏ecznego.
Na jaki rodzaj
inwestycji przeznaczona
jest premia?
Premia remontowa przys∏uguje
w przypadku realizacji przedsi´wzi´ç remontowych zwiàzanych
z termomodernizacjà budynków
wielorodzinnych, których przedmiotem jest:
➢ remont tych budynków,
➢ wymiana okien lub remont balkonów (nawet, jeÊli s∏u˝à do wy∏àcznego u˝ytku w∏aÊcicieli lokali),
➢ przebudowa budynków, w wyniku której nast´puje ich ulepszenie,
➢ wyposa˝enie budynków w instalacje i urzàdzenia wymagane
dla oddawanych do u˝ytkowa-
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nia budynków mieszkalnych,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
Kredyt nie mo˝e zostaç przeznaczony na:
➢ remont lokali, z wyjàtkiem wymiany okien lub remontu balkonów,
➢ prace prowadzàce do zwi´kszenia
powierzchni u˝ytkowej budynku,
➢ sfinansowanie prac, na które
zaciàgni´to inny kredyt (do którego przyznana zosta∏a premia
termomodernizacyjna lub remontowa) lub zosta∏y pozyskane Êrodki
pochodzàce z bud˝etu Unii
Europejskiej.

✔

WA˚NE!

W wyniku realizacji kredytowanych
przedsi´wzi´ç powinno nastàpiç
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energi´ dostarczanà do
budynku wielorodzinnego na potrzeby
ogrzewania i podgrzewania wody
u˝ytkowej o co najmniej 10%.

Warunkiem kwalifikacji przedsi´wzi´cia jest przedstawienie audytu
remontowego i jego pozytywna
weryfikacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Audyt remontowy powinien zawieraç:
➢ dane identyfikacyjne budynku
mieszkalnego i inwestora,
➢ kalkulacj´ wartoÊci wskaênika E,
okreÊlajàcego obliczeniowe zapotrzebowanie na energi´ koƒcowà (ciep∏o) do ogrzewania
budynku w sezonie grzewczym,
➢ wskazanie rzeczowego zakresu
prac niezb´dnych do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania
na energi´,
➢ plan robót remontowych, o którym mowa w przepisach okreÊlajàcych warunki u˝ytkowania
budynków mieszkalnych,
➢ wskazanie zakresu prac remontowych obj´tych wnioskowanym
przedsi´wzi´ciem remontowym,
zgodnie z planem robót remon-
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towych i rzeczowym zakresem
prac,
➢ dokumenty okreÊlajàce szacowany koszt przedsi´wzi´cia.
WysokoÊç premii
Premia remontowa stanowi 20%
kwoty kredytu wykorzystanego na
realizacj´ przedsi´wzi´cia remontowego, jednak nie wi´cej ni˝ 15%
poniesionych kosztów przedsi´wzi´cia.
Obowiàzujàce procedury
aplikacyjne
Inwestor ubiegajàcy si´ o przyznanie
premii remontowej sk∏ada w banku
kredytujàcym wraz z wnioskiem
o udzielenie kredytu na realizacj´
swojego przedsi´wzi´cia:
➢ wniosek o przyznanie premii
remontowej,
➢ audyt remontowy (oprawiony
w ok∏adk´ formatu A-4, w sposób uniemo˝liwiajàcy jego zdekompletowanie),
➢ wszystkie zaÊwiadczenia o pomocy de minimis, uzyskane
w ciàgu bie˝àcego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich
lat podatkowych (o ile inwestor
tego typu pomoc uzyska∏),
➢ dokument potwierdzajàcy rozpocz´cie u˝ytkowania budynku
wielorodzinnego przed dniem
14 sierpnia 1961 roku lub,
w przypadku braku mo˝liwoÊci
udokumentowania tego faktu,
pisemne oÊwiadczenie, które
fakt potwierdza.
Warunki przekazywania
premii
Po przeprowadzeniu analizy formalnej wniosku o przyznanie premii
przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz dokonaniu weryfikacji
audytu, BGK podejmuje decyzj´
o przyznaniu lub odmowie przyznania premii termomodernizacyjnej lub remontowej. Nast´puje
to w terminie 30 dni roboczych
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od dnia otrzymania kompletu wymaganych i prawid∏owo sporzàdzonych dokumentów przez BGK.
Nast´pnie Bank Gospodarstwa Krajowego wysy∏a do inwestora oraz
banku kredytujàcego zawiadomienie o podj´tej decyzji.
W dniu uruchomienia pierwszej
transzy kredytu bank kredytujàcy
pobiera od inwestora i przekazuje do
BGK prowizj´ z tytu∏u przyznania
premii, która wynosi 0,6% kwoty
przyznanej premii.

✔

WA˚NE!

BGK przekazuje premi´ bankowi kredytujàcemu, je˝eli przedsi´wzi´cie
zosta∏o:
➢ zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym,
➢ zakoƒczone w terminie okreÊlonym w umowie kredytu.

Banki wspó∏pracujàce
z Funduszem
Poni˝ej przedstawiamy list´ Banków Kredytujàcych, wspó∏pracujàcych z BGK w zakresie Funduszu
Termomodernizacji i Remontów:
➢ Bank BPH S.A.
➢ Bank DnB NORD Polska S.A.
➢ Bank Millennium S.A.
➢ Bank Ochrony Ârodowiska S.A.
➢ Bank Pekao S.A.
➢ Bank Pocztowy S.A.
➢ Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci
S.A.
➢ Bank Zachodni WBK S.A.
➢ ING Bank Âlàski S.A.
➢ Krakowski Bank Spó∏dzielczy
➢ Kredyt Bank S.A.
➢ Nordea Bank Polska S.A.
➢ PKO BP S.A.
➢ Spó∏dzielcza Grupa Bankowa
– Bank S.A.
Ka˝dy bank kredytujàcy udziela
zainteresowanym inwestorom wszelkich niezb´dnych informacji, dotyczàcych zasad przyznawania i wyp∏acania premii termomodernizacyjnej i remontowej.
■
www.dashofer.pl
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Podstawa prawna:
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada
2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 223

–

poz. 1459).
Regulamin przyznawania i wyp∏acania przez BGK premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej ze Êrodków Funduszu Termo-

modernizacji i Remontów, Bank
Gospodarstwa Krajowego, Warszawa,
kwiecieƒ 2011 r.

Robert Baraƒski

Finanse
Pieniàdze ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏pracy
rozdzielone
Podpisanych zosta∏o 58 umów
na kwot´ ponad 464,5 mln CHF,
czyli na 100 proc. przyznanych
Polsce Êrodków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏pracy (SPPW). Projekt ten wkracza
w drugà faz´ realizacji – wdra˝ania projektów. Potrwa ono do
po∏owy 2017 roku. W zakresie
ochrony Êrodowiska sfinansowane
b´dà projekty z zakresu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych oraz bioró˝norodnoÊci.

Do po∏owy czerwca 2012 r. podpisano ∏àcznie 58 umów (50 dla projektów indywidualnych oraz 8 dla
tzw. alokacji specjalnych) na ca∏à
przyznanà Polsce kwot´ wsparcia,
wynoszàcà 464,57 mln CHF.
Pomoc udzielona z Funduszy Szwajcarskich zmniejsza ró˝nice spo∏eczno-gospodarcze mi´dzy Polskà
a bardziej rozwini´tymi paƒstwami
europejskimi oraz przyczynia si´
do zmniejszenia ró˝nic wyst´pujàcych na terytorium naszego kraju
mi´dzy oÊrodkami miejskimi a regionami, s∏abiej rozwini´tymi pod
wzgl´dem strukturalnym.
Szwajcarsko-Polski Program Wspó∏pracy stanowi platform´ wymiany
doÊwiadczeƒ i podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju
spo∏ecznego i gospodarczego. Dzi´ki
niemu obydwie strony majà mo˝liwoÊç okreÊlania wspólnych interesów w kontekÊcie najwa˝niejszych
wyzwaƒ stojàcych przed Europà.
Od 2007 roku Polska jest najwi´kszym beneficjentem pomocy udzielanej przez Szwajcari´. Polska
www.dashofer.pl

otrzyma∏a prawie po∏ow´ Êrodków
z ogólnej puli wsparcia, wynoszàcej
ponad 1 mld CHF, przeznaczonej
dla dziesi´ciu paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, które przystàpi∏y do niej 1 maja 2004 roku.
Umowa podpisana przez stron´
polskà i szwajcarskà zak∏ada, i˝ co
najmniej 40 procent przyznanych
Polsce Êrodków zostanie rozdysponowane w czterech po∏udniowo-wschodnich województwach: lubelskim, ma∏opolskim, podkarpackim
i Êwi´tokrzyskim.
Obszary tematyczne SPPW
SPPW zosta∏ podzielony na cztery
obszary tematyczne:
➢ Priorytet I – Bezpieczeƒstwo,
stabilnoÊç, wsparcie reform
➢ Priorytet II – Ârodowisko i Infrastruktura
➢ Priorytet III – Sektor prywatny
➢ Priorytet IV – Rozwój spo∏eczny
i zasobów ludzkich
Priorytet I – Bezpieczeƒstwo,
stabilnoÊç, wsparcie reform
W tym obszarze dofinansowanie
otrzymujà inicjatywy, majàce na celu
rozwój obszarów peryferyjnych i zapóênionych. Wspierane sà samorzàdy lokalne oraz lokalne sieci i partnerstwa. Ârodki finansowe zostanà
równie˝ wykorzystane na projekty
z zakresu ochrony granic i migracji.
Priorytet II – Ârodowisko
i Infrastruktura
W tej cz´Êci SPPW sfinansowane
b´dà projekty z zakresu zagospoda-

rowania odpadów niebezpiecznych,
transportu publicznego, efektywnoÊci
gospodarczej i bioró˝norodnoÊci.
➢ Obszar tematyczny infrastruktura Êrodowiskowa i poprawa
stanu Êrodowiska – oko∏o
188,9 mln CHF przeznaczono
dla 16 projektów, które m.in.
przyczynià si´ do redukcji zagro˝enia azbestem, wprowadzenia
systemów wykorzystujàcych energi´ odnawialnà oraz poprawy
publicznych systemów transportowych.
➢ Obszar tematyczny bioró˝norodnoÊç – wdra˝anych jest 7 projektów o ∏àcznej wartoÊci ponad
9,8 mln CHF. Wsparciem zosta∏y obj´te programy, majàce na
celu ochron´ przyrody i zrównowa˝one funkcjonowanie ekosystemów w województwach:
lubelskim, ma∏opolskim, podlaskim i Êwi´tokrzyskim.
Priorytet III – Sektor
prywatny
Poprawa dost´pu do kapita∏u dla
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
wzmocnienie instytucji otoczenia
biznesu oraz zwi´kszenie konkurencyjnoÊci regionów przez spo∏ecznà odpowiedzialnoÊç biznesu
to cele III Priorytetu Programu.
Priorytet IV – Rozwój
spo∏eczny i zasobów
ludzkich
Priorytet ten koncentruje si´ na
wzmocnieniu potencja∏u naukowego
przez finansowanie badaƒ naukowych i stypendiów, a tak˝e na promowaniu profilaktyki zdrowotnej
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oraz poprawie poziomu opieki spo∏ecznej.
Przyk∏adowe projekty
Pilota˝owy system gospodarowania odpadami azbestowymi na
terenie województwa lubelskiego
Beneficjent: Urzàd Marsza∏kowski
Województwa Lubelskiego
Województwo: lubelskie
Kwota dofinansowania:
13,2 mln CHF
Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w 2009 roku wykaza∏a, ˝e na
terenie województwa lubelskiego by∏o
nagromadzonych ok. 800 tys. ton.
Od 2000 roku usuni´to ok. 50 tys. ton
tych wyrobów. Wolne tempo usuwania wyrobów azbestowych nie jest
jednak jedynym problemem. Cz´sto
mieszkaƒcy samodzielnie usuwajà
azbest i sk∏adujà go w miejscach
niedozwolonych albo na terenie swoich posesji. Jak widaç, w dalszym
ciàgu brak jest wystarczajàcej ÊwiadomoÊci o szkodliwoÊci sk∏adowanego w ten sposób azbestu.
W celu ochrony mieszkaƒców przed
negatywnym oddzia∏ywaniem azbestu ze Êrodków szwajcarskich ma
powstaç system usuwania, neutralizacji i monitorowania produktów
zawierajàcych azbest. W tym celu zostanà otwarte: jedno regionalne biuro
i trzy lokalne, które b´dà odpowiedzialne za identyfikacj´ materia∏ów
azbestowych i ich w∏aÊciwà neutralizacj´. Druga grupa dzia∏aƒ pro-

jektowych b´dzie dotyczyç demonta˝u, transportu i unieszkodliwiania
odpadów azbestowych. Planuje si´
eliminacj´ ok. 6600 pokryç dachowych, zawierajàcych azbest. Zlikwidowany te˝ b´dzie azbest sk∏adowany na nielegalnych wysypiskach.
Wa˝nym elementem projektu b´dzie
te˝ kampania edukacyjno-informacyjna. Jej celem b´dzie podniesienie
ÊwiadomoÊci mieszkaƒców w zakresie bezpiecznego obchodzenia si´
z materia∏ami zawierajàcymi azbest.
Program zwi´kszenia wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii
w Powiecie Suskim
Beneficjent: Powiat Suski
Województwo: ma∏opolskie
Kwota dofinansowania:
4,8 mln CHF
Graniczàcy ze S∏owacjà Powiat
Suski to rejon niezwykle cenny pod
wzgl´dem przyrodniczym. Znajduje
si´ tu wiele ró˝norodnych gatunków flory i fauny, które sà chronione
m.in. przez pi´ç obszarów Natura
2000, Babiogórski Park Narodowy,
czy rezerwat im. Zenona Klemensiewicza. Na terenie powiatu przebiegajà liczne szlaki turystyczne,
w tym G∏ówny Szlak Beskidzki.
Ochrona Êrodowiska nabiera tu
szczególnego znaczenia. Nic wi´c
dziwnego, i˝ w∏adze powiatu dostrzeg∏y potrzeb´ ochrony Êrodowiska
w tym rejonie, zw∏aszcza, i˝ rejon
górski ze wzgl´du na specyfik´

ukszta∏towania terenu sprzyja kumulowaniu si´ zanieczyszczeƒ.
Dzi´ki funduszom ze Szwajcarii
mieszkaƒcy powiatu b´dà mieli mo˝liwoÊç zainstalowania w swoich
domach kolektorów s∏onecznych.
Planuje si´ ich monta˝ w przypadku
ponad 2300 budynków. Dodatkowo „solary” zostanà zamontowane
w regionalnym szpitalu w Suchej
Beskidzkiej.
Inwestycja ma na celu popraw´
jakoÊci powietrza atmosferycznego
poprzez redukcj´ emisji zanieczyszczeƒ oraz wzrost wykorzystywania
odnawialnych êróde∏ energii. Obj´cie
projektem gospodarstw domowych
ma szczególne znaczenie z uwagi
na fakt, i˝ to w∏aÊnie one majà istotny
udzia∏ w emisji zanieczyszczeƒ w okolicy. W Powiecie Suskim brak jest
bowiem znaczàcych obiektów
przemys∏owych, które zanieczyszcza∏yby Êrodowisko.
Poza wymiarem ekologicznym,
przedsi´wzi´cie przyniesie znaczne
oszcz´dnoÊci finansowe. Mieszkaƒcy,
którzy zainstalujà systemy solarne,
b´dà mieli szans´ przez kilka miesi´cy w roku korzystaç z ciep∏ej wody
za darmo.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie: www.programszwajcarski.gov.pl
■
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