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Państwo!

Aktualności

800 milionów złotych na ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym
Przypominamy, że można składać
wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach
programu priorytetowego pn.
„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii.
Część 1) Program pilotażowy KAWKA”. Deklarowane przez NFOŚiGW 400 mln zł. zostanie zasilone
dodatkowymi pieniędzmi, jakie
w ramach programu dorzucą fundusze wojewódzkie.

czym to ograniczenie nie dotyczy
miejscowości uzdrowiskowych.
W ramach tego programu samorządy
przez kolejne 5 lat będą mogły ubiegać się o wsparcie.

Kwota dofinansowania wyniesie
do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym do 45 proc. kosztów
przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia
zlokalizowane na obszarze miasta
powyżej 10 tys. mieszkańców, przy

Redakcja

Program ma na celu zmniejszenie
narażenia ludności na oddziaływanie
zanieczyszczeń powietrza w strefach,
w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.
Cel programu będzie osiągany, poBezzwrotne dotacje będą udzielane przez zmniejszenie emisji zanieczyszprzez wojewódzkie fundusze ochrony czeń, w szczególności pyłów PM 2,5,
PM 10 oraz emisji CO2.
środowiska i gospodarki wodnej.
n

Z artykułu zamieszczonego w Poradach prawnych dowiedzą się Państwo o karach za usunięcie drzew
lub krzewów w oparciu o orzecznictwo.

Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce
marcowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Opłaty i fundusze w ochronie środowiska”.

Tematem numeru jest nowa perspektywa finansowania projektów
z zakresu ochrony środowiska w latach 2014-2020.

W dziale Aktualności informujemy
o zwiększeniu puli pieniężnej na
przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie narażenia ludności na skutki
zanieczyszczenia powietrza.

W dziale Finanse informujemy m.in.
o dotacjach na dostosowanie sieci
elektroenergetycznych do potrzeb
energetyki wiatrowej oraz naborze
wniosków w ramach programu Life+.
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Z okazji zbliżających się świąt
Wielkiej Nocy Redakcja sewisu składa
Czytelnikom i Autorom
njserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności
oraz sukcesów w pracy
zawodowej!
Zachęcam do zapoznania się
z pozostałymi artykułami.
Wierzę, że informacje zawarte
w tym numerze spełnią Państwa
oczekiwania i okażą się pomocne
w pracy.
Anna Podgórska

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

Kara pieniężna za usunięcie drzewa bez zezwolenia
Zgodnie z treścią przepisu art. 88
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez
wymaganego zezwolenia.

Postępowanie administracyjne w tego
typu sprawie polega więc na zebraniu
materiału dowodowego, w świetle
którego możliwe jest wykazanie, że
dokonano usunięcia konkretnych
drzew oraz że wycinki tej dokonano
bez właściwego zezwolenia w okolicznościach, w których zezwolenie
takie było wymagane. Podano, że
przepis art. 83 ust 6 ustawy o ochronie przyrody statuuje wyłączenia
konieczności uprzedniego uzyskania
zezwolenia na usunięcie drzew. Za-

tem wydanie decyzji o nałożeniu szenie prawa, ma obowiązek zastokary musi zostać poprzedzone ze- sować ściśle określone sankcje.
braniem materiału dowodowego,
na podstawie którego możliwe będzie
WAŻNE!
✔
ustalenie, że w danej sprawie wymagane było uzyskanie zezwolenia Bez znaczenia dla odpowiedzialna usunięcie drzew lub krzewów.
ności administracyjnej i obowiązku
Art. 88 ust. 1 pkt 2 tej ustawy stanowi, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za usuwanie
drzew lub krzewów bez wymaganego
zezwolenia. Kara pieniężna za usunięcie drzew bez zezwolenia należy
do kategorii tzw. deliktów administracyjnych, co oznacza, że jest wymierzana w razie zaistnienia takiego
stanu faktycznego, z jakim ustawa
wiąże odpowiedzialność. Organ administracji dokonuje jedynie stwierdzenia faktów i jeżeli ustali naru-

zapłaty kary pieniężnej pozostają
pobudki czy motywy, jakimi kieruje się osoba usuwająca drzewo,
nie ma również znaczenia jej stan
świadomości co do bezprawności
takiego działania.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomości może
nastąpić po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta na wniosek
posiadacza nieruchomości.

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskać więcej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: podgorska@dashofer.pl
NASI STALI EKSPERCI:
dr Michał Kuliński, adwokat. Wspólnik w kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK. Studiował na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego – Levin College of Law University of Florida przy
WPiA UW oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.
Krzysztof Choromański, współwłaściciel i Członek Zarządu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o. odpowiedzialny za zarządzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony środowiska oraz przygotowanie
i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki komunalnej).
Anna Wojniak-Bieńko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie działalności energetycznej, hutnictwa żelaza i stali oraz przemysłu mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, właścicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za współpracę i doradztwo firmom w zakresie ochrony środowiska i energetyki.
Małgorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kurs: Badania
rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje się tematyką ochrony środowiska, zrównoważonym
rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsiębiorczością w ochronie środowiska.
Robert Barański od kilkunastu lat zajmuje się aktywnie planowaniem i realizacją projektów społecznych
i inwestycyjnych, a także pozyskiwaniem funduszy na tego typu inicjatywy. Jest autorem wielu publikacji dotyczących finansowania bezzwrotnego przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska oraz uwarunkowań prawnych
i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem i aktywnością firm, instytucji i organizacji w kraju i na terenie UE.
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kach formy ustnej, przy czym ta for- zatrudniony przez tę spółkę na podma wymaga sporządzenia z tej czyn- stawie umowy o pracę, to spółka
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie ności stosownego protokołu (K.p.a.). jako pracodawca ponosi ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności.
jest wyłącznym właścicielem,
Zgoda
właściciela
Pracownik działał w interesie prado wniosku dołącza się zgodę wszystnieruchomości
codawcy, w ramach obowiązków
kich współwłaścicieli.
bezpośrednio związanych ze świadPrzepisy obowiązującego prawa nie Organy administracji obciąża obo- czeniem pracy [Wyrok Naczelnego
przewidują jednak możliwości od- wiązek zbadania, czy w rzeczywis- Sądu Administracyjnego w Warszastąpienia od wymierzenia kary tości zgoda została wyrażona przez wie z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn.
za usunięcie drzewa bez zezwolenia, właściciela. Celowi temu służy m.in. akt II OSK 1970/06].
w przypadku braku zgody współ- obowiązek dołączenia do wniosku
Usunięcie drzewa
właściciela.
tytułu prawnego do korzystania z nieniewymagające zezwolenia
ruchomości. Może się też okazać,
że zgoda właściciela nieruchomości
WAŻNE!
✔
będzie nieprecyzyjna bądź obarczona Art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie
Karę pieniężną za usuwanie drzew wadami (np. przy współwłasności) przyrody wymienia przypadki,
lub krzewów bez zezwolenia moż- i konieczne będzie wyjaśnienie przez w których usunięcie drzewa nie
na wymierzyć jedynie tym pod- organ zakresu udzielonej zgody lub wymaga zezwolenia. Zgodnie z tym
miotom, które są uprawnione uzyskanie przez wnioskodawcę zgo- przepisem nie jest wymagane
uprzednie uzyskanie zezwolenia
do uzyskania zezwolenia na usu- dy pozostałych współwłaścicieli.
na usunięcie drzewa w następująnięcie drzew lub krzewów z terenu
Powyższe względy przemawiają cych przypadkach:
danej nieruchomości.
za stanowiskiem, że zgoda właściciela l usuwanie drzewa w lesie;
nieruchomości na usunięcie drzew l usuwanie drzewa owocowego,
W razie sporu co do własności grun- nie stanowi warunku formalnego z wyłączeniem drzewa owocowego,
tu, na którym rosło usunięte drzewo, wniosku, lecz jedną z merytorycznych rosnącego na terenie nieruchomości
kwestia ta, w tym kwestia przebiegu przesłanek pozwalających na uwzględwpisanej do rejestru zabytków oraz
granic między nieruchomościami, nienie wniosku, tj. wydanie przez drzewa owocowego w granicach
stanowi zagadnienie wstępne w ro- właściwy organ decyzji zezwalającej parku narodowego lub rezerwatu
zumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. na usunięcie drzew [por. wyrok Naprzyrody – na obszarach nieobjęw sprawie o wymierzenie kary pie- czelnego Sądu Administracyjnego tych ochroną krajobrazową;
niężnej na podstawie art. 88 ust. 1 w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r., l usuwanie drzewa na plantacjach
pkt 2 ustawy z dnia 16 kwiet- sygn. akt II OSK 2320/10].
drzew i krzewów;
nia 2004 r. o ochronie przyrody.
l usuwanie drzewa, którego wiek
Nawet wystąpienie przez zaintereso- nie przekracza 10 lat;
Na gruncie przepisów ustawy wany podmiot z wnioskiem o wydanie l usuwanie drzewa w związku
o ochronie przyrody posiadacz nie- danego zezwolenia na usunięcie drzew z funkcjonowaniem ogrodu botaruchomości nie posiada samodziel- nie konwaliduje późniejszego ich usunicznego lub zoologicznego;
nych uprawnień, gdy nie jest jedno- nięcia, mimo braku wymaganego ze- l usuwanie drzewa na podstawie decześnie właścicielem nieruchomości, zwolenia. Jest to delikt administracyjny, cyzji właściwego organu z obszaru
z terenu której zamierza usunąć drze- w którym nie bada się stopnia zawipołożonego między linią brzegu
nienia strony, w przypadku braku stowa lub krzewy.
a wałem przeciwpowodziowym
sownego zezwolenia w formie ostalub naturalnym wysokim brzegiem,
Ustawa nie dopuszcza możliwości tecznej decyzji administracyjnej w row który wbudowano trasę wału
samowolnego działania posiadacza zumieniu art. 104 K.p.a. w związku przeciwpowodziowego, z wału
nieruchomości. Podkreślić należy, z art. 107 § 1 K.p.a., gdyż jest to tzw. przeciwpowodziowego i terenu
że ustawodawca nie określił w sposób odpowiedzialność obiektywna [Wyrok w odległości mniejszej niż 3 metry
precyzyjny formy, w jakiej zgoda Naczelnego Sądu Administracyjnego od stopy wału;
właściciela na usunięcie drzew lub w Warszawie z dnia 9 lutego 2012 r., l usuwanie drzewa, które utrudnia
krzewów powinna być wyrażona. sygn. akt II OSK 2262/10].
widoczność sygnalizatorów i poUżycie sformułowania, że zgoda pociągów, a także utrudnia eksploawinna być dołączona do wniosku, W sytuacji, gdy posiadaczem nie- tację urządzeń kolejowych albo
wskazuje, że powinna to być forma ruchomości jest spółka kapitałowa, powoduje tworzenie na torowiskach
pisemna. Nie można jednak wyłączyć posiadająca osobowość prawną, zasp śnieżnych, usuwanych na podw pewnych szczególnych przypad- a wycięcia drzew dokonał pracownik stawie decyzji właściwego organu;
Współwłasność
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usuwanie drzewa stanowiącego
przeszkodę lotniczą, usuwanego
na podstawie decyzji właściwego
organu;
l usuwanie drzewa na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
l

Przytoczony katalog przypadków,
w których usunięcie drzewa nie wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia, jest zamknięty i stanowi zbiór
wyjątków od zasady wprowadzającej
obowiązek uzyskania zezwolenia
na usunięcie drzew i krzewów. Na przykład powoływanie się na stan zagrażający życiu i mieniu, który mógł
mieć miejsce w czasie powodzi i który
uzasadniał usunięcie tych drzew, nie
stanowi okoliczności zwalniającej
z obowiązku uzyskania zezwolenia.
Taka sytuacja mogłaby najwyżej
uzasadniać zwolnienie skarżącego
od obowiązku uiszczenia opłaty
za usunięcie drzewa na podstawie
uprzednio uzyskanego zezwolenia.
Uzyskując zezwolenie na usunięcie
drzewa, organ administracji najczęściej nalicza odpowiednią opłatę.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy

o ochronie przyrody, nie pobiera
się opłat za usunięcie drzew, które
zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub
mienia w istniejących obiektach budowlanych. Takie zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty nie zwalnia
jednak od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew.

rzenia korony drzewa oraz jeżeli
posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności
tych drzew lub krzewów. Z kolei
art. 88 ust 4 ustawy o ochronie przyrody stanowi, że kara jest umarzana
po upływie 3 lat od dnia wydania
decyzji o odroczeniu kary i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzeZa taką wykładnią przepisów art. 86 wa lub krzewu albo odtworzeniu
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, korony drzewa.
a co się z tym wiąże za wymierzeniem administracyjnej kary pienięż- Zastosowanie instytucji odroczenia
nej w przypadkach określonych wymierzonej kary i możliwość jej
w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, opowiada umorzenia uwarunkowane jest zatem
się orzecznictwo i piśmiennictwo spełnieniem dwóch przesłanek:
(wyrok Naczelnego Sądu Administ- po pierwsze stopień uszkodzenia
racyjnego z dnia 31 stycznia 2008 r., drzew nie wyklucza zachowania ich
sygn. akt II OSK 1970/06, wyrok żywotności oraz możliwości odtwoNaczelnego Sądu Administracyjnego rzenia korony drzewa, po drugie poz dnia 12 lutego 2008 r., sygn. siadacz nieruchomości podjął dziaakt II OSK 2034/06).
łania w celu zachowania żywotności
tych drzew.
n
Odroczenie płatności kary
dr Michał Kuliński
ADWOKAT

Zgodnie z art. 88 ust 3 ustawy
o ochronie przyrody termin płatności
administracyjnych kar pieniężnych
wymierzonych na podstawie ust. 1 § Podstawa prawna
odracza się na okres 3 lat, jeżeli ■ Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r.
stopień uszkodzenia drzew lub krzeNr 151, poz. 1220 ze zm.).
wów nie wyklucza zachowania ich ■ Wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 października 2012 r. sygn. akt II SA/Kr 1111/12.
żywotności oraz możliwości odtwo-

Porady prawne

Sposób przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji
Od 8 lutego 2013 r. obowiązuje
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego
sposobu przeprowadzenia aukcji
uprawnień do emisji z dnia 6 lutego 2013 r.

Liczba sesji aukcji

Liczba sesji aukcji określana jest
na podstawie ilości uprawnień
do emisji występujących w rezerwach, określonych w krajowym planie rozdziału uprawnień do emisji.

do emisji na dzień 1 stycznia 2013 r.,
liczba sesji aukcji się zwiększa
i stanowi iloraz liczby uprawnień
do emisji przeznaczonych do sprzedaży i liczby 1 000 000.

WAŻNE!
✔
Nowe przepisy określają sposób
ustalania liczby sesji aukcji, wyma- Założono dwa warianty określania W czasie trwania jednej sesji aukcji
gania dotyczące rejestracji i identy- liczby sesji:
nie może zostać przeznaczonych
fikacji uczestników aukcji, sposób l jeśli w rezerwach, przeznaczonych do sprzedaży więcej niż 1 000 000
określenia ceny minimalnej upraw- do sprzedaży w drodze aukcji jest uprawnień do emisji.
nienia do emisji, sposób wyznaczania nie więcej niż 1 000 000 uprawnień
ceny rozliczeniowej aukcji. Ustalenia do emisji na dzień 1 stycznia 2013 r.,
zostały określone na podstawie art. 39 przeprowadza się jedną sesję aukcji, Krajowy ośrodek bilansowania i zaUstawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. l gdy w rezerwach, przeznaczonych rządzania emisjami może przeproo systemie handlu uprawnieniami do sprzedaży w drodze aukcji jest wadzić dodatkową rundę sesji aukcji,
do emisji gazów cieplarnianych.
więcej niż 1 000 000 uprawnień w czasie 21 dni od dnia zakończenia
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poprzedniej rundy. Jednak musi poinformować na swojej stronie internetowej o terminie przeprowadzenia
tej rundy.

identyfikator rachunku posiadania
w rejestrze Unii, określony w przepisach Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.,
Rejestracja i identyfikacja
l numer rachunku bankowego,
uczestników aukcji
l jeśli wadium ma być wniesione
w inny sposób niż w pieniądzu,
Uczestnicy aukcji, czyli osoby fi- informacje na ten temat.
zyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne, niebędące osobami Wniosek o rejestrację stanowi podprawnymi, posiadające rachunek stawę przyznania uczestnikowi aukcji
w Krajowym rejestrze lub rejestrze loginu i hasła dostępu do platformy
innego państwa UE, mogą prowadzić internetowej.
czynności rozporządzające uprawSposób określenia
nieniami do emisji.
ceny minimalnej uprawnienia
do emisji
Podstawą rejestracji uczestników aukcji, dokonywaną przez Krajowy
ośrodek, jest wniosek złożony drogą Cenę minimalną uprawnienia do emiselektroniczną. Wniosek składa się ji stanowi średnia cena uprawnień
nie później niż 14 dni przed rozpo- do emisji publikowana przez Point
częciem każdej rundy sesji aukcji, Carbon, na podstawie cen podawaa rejestracja następuje najpóźniej 7 nych przez brokerów z rynku pozadni przed rozpoczęciem rundy sesji giełdowego OTC oraz giełd ICE/ECX,
aukcji.
EEX oraz Nordpool na rynku wtórnym spot w ostatnim dniu, w którym
We wniosku o rejestrację muszą realizowany był obrót uprawnieniami
się znaleźć:
do emisji, poprzedzającym dzień
l nazwa lub imię i nazwisko dla otwarcia rundy sesji aukcji, pomniejszona o 25% wartości tej ceny.
osób fizycznych,
l PESEL, NIP lub inny numer
identyfikacji podatkowej nadaWAŻNE!
✔
wany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub pań- Średnią cenę uprawnień do emisji,
stwa członkowskie Europejskiego ustaloną w euro, przelicza się
Porozumienia o Wolnym Handlu na złote polskie według średniego
(EFTA),
kursu ogłaszanego przez Narol adres siedziby lub adres zamieszdowy Bank Polski, obowiązującego
kania dla osób fizycznych,
w dniu poprzedzającym rozpol numer telefonu i adres poczty elekczęcie rundy sesji aukcji.
tronicznej,
l

Cena rozliczeniowa aukcji

Cena rozliczeniowa aukcji jest wyznaczana po zamknięciu rundy sesji
aukcji w oparciu o złożone oferty,
przy czym przed przystąpieniem
do określenia ceny rozliczeniowej
odrzuca się oferty złożone z ceną
niższą niż cena minimalna.
W zależności od tego, czy suma
uprawnień do emisji, na które opiewają złożone przez uczestników danej rundy sesji aukcji oferty kupna,
jest wyższa lub niższa od liczby
uprawnień do emisji przeznaczonych
do sprzedaży w danej rundzie sesji
aukcji, cenę rozliczeniową stanowi
albo najniższa cena z ofert, przy której suma uprawnień do emisji, na które opiewają oferty po tej cenie lub
po cenach wyższych, jest niższa lub
równa sumie uprawnień do emisji
przeznaczonych do sprzedaży w danej rundzie sesji aukcji, albo cena
z oferty zawierającej najniższą cenę
za jedno uprawnienie do emisji.

✔

UWAGA!

Cena rozliczeniowa aukcji nie
może być niższa niż cena minimalna.

Szczegóły w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego
sposobu przeprowadzenia aukcji
uprawnień do emisji.
n
Małgorzata Nowak

Akademia Dashofera – wiedza i umiejętności, których potrzebujesz!
Zapewniamy:
l Seminaria otwarte i zamknięte
l Wysoki poziom merytoryczny zajęć
l Warsztaty i możliwość dyskusji z wykładowcą
l Komfort zadawania pytań
l Niewielkie grupy uczestników
Seminaria między innymi z zakresu: budownictwa, budżetówki, ochrony środowiska, przemysłu,
szkolnictwa, transportu i logistyki.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.akademiadashofera.pl
www.dashofer.pl

Opłaty i fundusze w ochronie środowiska – 3/2013

5

Nr 3/2013

Temat numeru

Nowa perspektywa finansowania projektów z zakresu
ochrony środowiska w latach 2014-2020
Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem programów operacyjnych w nowej perspektywie
finansowania 2014-2020. W styczniu br. Rada Ministrów przyjęła
dokument „Założenia Umowy
Partnerstwa”, stanowiący podstawę do opracowania szczegółów dotyczących poszczególnych
programów. Zgodnie z zapisami
dokumentu unijne pieniądze przeznaczone zostaną również na finansowe wsparcie projektów społecznych i inwestycyjnych realizowanych na obszarze ochrony
środowiska.

życzki, poręczenia). Planowany jest
również wzrost środków finansowych
pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zarządzanych na poziomie regionalnym.
Zgodnie z założeniami 60% alokacji
zostanie przeznaczone na te dwa
fundusze (będzie to ok. 20% więcej
niż obecnie).
Finansowanie ochrony
środowiska

W latach 2014-2020 w ramach programów operacyjnych funkcjonujących na terenie Polski realizowanych
zostanie wszystkich 11 celów temaFundusze unijne w nowym okresie tycznych, wskazanych w unijnych
programowania 2014-2020 zostaną rozporządzeniach dla funduszy euwdrożone na terenie Polski za po- ropejskich, zgodnie ze strategią „Europa 2020”.
mocą:
l 8 programów operacyjnych o zaNa obszarze ochrony środowiska
sięgu krajowym,
l 6 programów operacyjnych o za- fundusze w nowym okresie programowania będą wspierały przede
sięgu regionalnym.
wszystkim inicjatywy związane z reaW latach 2014-2020 funkcjonować lizacją poniższych celów.
będą także programy operacyjne doCel tematyczny nr 4.
tyczące współpracy terytorialnej,
Wspieranie przejścia
w tym np. Zintegrowane Inwestycje
na
gospodarkę
niskoemisyjną
Terytorialne, Rozwój Kierowany
we wszystkich sektorach
przez Społeczność Lokalną.
Nowe programy
operacyjne 2014-2020

Na obszarze ochrony środowiska
powstanie jeden ogólnokrajowy
program operacyjny, dotyczący
m.in:
l gospodarki niskoemisyjnej,
l przeciwdziałania i adaptacji
do zmian klimatu,
l transportu i bezpieczeństwa energetycznego.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
planuje znacznie szersze niż dotychczas zastosowanie instrumentów finansowych w ramach planowanych
programów operacyjnych (np. po-

6

Celem interwencji będzie w tym
wypadku zmniejszenie emisyjności
gospodarki przez zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost
udziału odnawialnych źródeł energii
(OZE), realizacja tzw. celów klimatycznych Europy.
Główne kierunki dofinansowania
w ramach obszaru tematycznego:
l

promowanie produkcji i dystrybucji urządzeń, instalacji oraz rozwiązań dla energii z odnawialnych
źródeł, w tym wytwarzania bio-
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komponentów i biopaliw ciekłych
(zgodnie ze zidentyfikowanymi
i określonymi w planach zagospodarowania przestrzennego i strategiach rozwoju województw potencjałami regionalnymi i krajowymi oraz w ramach wyznaczonych obszarów),
l wspieranie efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE
w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolnych,
l wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE
w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych
w tym zakresie,
l zwiększanie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej np. oświetlenia
miast (również w ramach niskoemisyjnych strategii realizowanych
przez miasta),
l ograniczanie strat energii na etapie
przesyłu i dystrybucji, w tym poprzez rozwój i wdrażanie demonstracyjnych projektów dotyczących inteligentnych systemów
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz inwestycji w miejskie sieci ciepłownicze i chłodnicze,
l promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną,
l promowanie inwestycji umożliwiających wzrost wydajności
i efektywności energetycznej
w produkcji rolno-spożywczej
lub w wytwarzaniu biokomponentów wraz z ograniczaniem
emisji,
l promowanie świadomości społecznej w zakresie wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji,
l działania dotyczące rozwoju kadr
w sektorach związanych z energetyką.
www.dashofer.pl
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Cel tematyczny nr 5.
Promowanie dostosowania
do zmian klimatu,
zapobiegania ryzyku
i zarządzania ryzykiem

Celem interwencji jest szeroko pojęta adaptacja do zmian klimatu,
minimalizująca skutki tego zjawiska
dla gospodarki i społeczeństwa, jak
również poprawa systemowego zarządzania ryzykiem m.in. związanym z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy zagrożeniami przemysłowymi.
Podstawowe kierunki wsparcia
finansowego obejmują:
l realizację kluczowych inwestycji
służących zapobieganiu powodziom, zgodnie z programem
ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły oraz Odry,
l realizację inwestycji, w szczególności kompleksowych, zmniejszających ryzyko wystąpienia powodzi
(m.in budowa suchych zbiorników
tzw. polderów, odtwarzanie naturalnych obszarów zalewowych)
i suszy; wybór projektów do realizacji będzie oparty m.in. o dokumenty planistyczne, wynikające
z prawa UE (Plany gospodarowania
wodami dla dorzeczy oraz tworzone Plany zarządzania ryzykiem
powodziowym),
l zabezpieczenie przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich
następstwami (np. systemy małej
retencji, zapobieganie nadmiernemu spływowi powierzchniowemu,
zapobieganie uszczelnianiu gruntu,
przeciwdziałanie ruchom masowym), ochrona i ekspansja miejskich terenów zielonych,
l rozwój kompleksowych systemów
małej retencji na podstawie planów

przygotowywanych na poziomie
regionalnym,
l wspieranie adaptacji gospodarki
rolnej, rybackiej i leśnictwa
do zmian klimatu, w tym promowanie efektywnego gospodarowania
wodą i glebą w gospodarstwach
rolnych, rybackich i leśnych; wspieranie zarządzania ryzykiem przez
działania zapobiegawcze i odtworzeniowe w rolnictwie i leśnictwie,
l wzmocnienie zrównoważonego zarządzania wybrzeżami, w tym inwestycje związane z ochroną brzegów morskich,
Cel tematyczny nr 6.
Ochrona środowiska
naturalnego i wspieranie
efektywności wykorzystania
zasobów

Celem interwencji będzie kontynuacja działań podejmowanych w obecnej perspektywie na rzecz ochrony
i poprawy stanu środowiska naturalnego (w tym w obrębie miast),
zwiększenie konkurencyjności gospodarki dzięki bardziej efektywnemu
wykorzystaniu zasobów oraz ochrona
różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego.
Pomoc finansowa obejmie m.in:
l dokończenie inwestycji związanych
z gospodarką wodno-ściekową (realizacja wymogów dyrektywy ściekowej i ramowej dyrektywy wodnej) – systemy odbioru ścieków
komunalnych, budowa oczyszczalni
ścieków lub poprawa parametrów
istniejących oczyszczalni, jak również wspieranie gospodarki osadami ściekowymi (np. poprzez budowę instalacji do produkcji biogazu) oraz rozwój indywidualnych
systemów oczyszczania ścieków
na terenach o zabudowie rozpro-

szonej, w tym w szczególności
na obszarach wiejskich,
l realizację kluczowych inwestycji
związanych z gospodarką odpadami,
w szczególności wynikających z dyrektywy „odpadowej” i dyrektywy
„składowiskowej” inwestycji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (ze zwróceniem szczególnej uwagi na odpady ulegające
biodegradacji i niebezpieczne), zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu
odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, odzysk),
l realizację działań odnoszących się
do szczególnych rodzajów odpadów (odpady niebezpieczne, w tym
azbest),
l kampanie edukacyjne dotyczące
postępowania z odpadami oraz
kształtowania zrównoważonych
postaw konsumenckich,
l wspieranie ograniczania emisji
oraz efektywnego wykorzystania
zasobów przez przedsiębiorstwa,
m.in. poprzez wykorzystanie ekoinnowacyjnych rozwiązań (np. procesów i usług charakteryzujących
się niskim zużyciem zasobów);
dostosowanie istniejących instalacji
do wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT),
l wdrażanie systemów zarządzania
środowiskowego, rejestracji w EMAS,
uzyskania certyfikowanych eko-znaków,
l ochronę różnorodności biologicznej, wykorzystującą podejście systemowe oparte o Priorytetowe
Ramy Działań w zakresie finansowania europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na lata 2014-2020 oraz koncepcje zielonej infrastruktury i usług ekosystemowych, zachowanie wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów,

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu:

EKOinfo – Baza wiedzy dla specjalisty ds. ochrony środowiska
Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę:

www.ekoinfo.pl
www.dashofer.pl
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wspieranie poprawy jakości powietrza oraz ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza,
w tym w szczególności w miastach, poprzez inwestycje obejmujące ograniczanie emisji (przede wszystkim zanieczyszczeń takich, jak: NOX, SOX, pyły, węglowodory alifatyczne i aromatyczne), wykorzystujące zastosowanie niskoemisyjnych technologii technik oraz rozwiązań z zakresu „końca rury” (np. instalacje
odpylające, filtry powietrza czy
hermetyzacja obiektów),
l inwestycje i działania ograniczające
l

niską emisję oraz emisję niezorganizowaną,
l poprawę gospodarki wodnej (m.in
przez inwestycje w infrastrukturę
rolną) i gospodarowania glebą
(m.in przez prowadzenie zalesień
na obszarach zagrożonych erozją),
l promowanie i wdrażanie rozwiązań
na rzecz ochrony środowiska w sektorze rybackim,
l odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych
od rolnictwa i leśnictwa,
l promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie.

Kolejnym krokiem w pracach
nad funduszami 2014-2020 ma być
przygotowanie projektu „Umowy
Partnerstwa”, która zostanie zatwierdzona po odbyciu ostatecznych negocjacji między Polską a Komisją
Europejską.
n
Robert Barański

§ Podstawa prawna
– Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Założenia Umowy Partnerstwa (Przyjęte przez Radę Ministrów
w dniu 15 stycznia 2013 roku).

Finanse

Dotacje na dostosowanie sieci elektroenergetycznych
do potrzeb energetyki wiatrowej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie udzielał w 2013 roku dotacji
z funduszy Programu Priorytetowego „System zielonych inwestycji
(GIS – Green Investment Scheme)
– Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych
w celu umożliwienia przyłączenia
źródeł wytwórczych energetyki
wiatrowej (OZE)”. Budżet Programu
wynosi 250 mln zł.

Program „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych
w celu umożliwienia przyłączenia
źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej” wdrażany jest przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2010-2016.
Celem Programu jest umożliwienie
przyłączenia do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego (KSE) i wprowadzenie do tej sieci wyprodukowanej energii elektrycznej przez
nowe źródła wytwórcze energetyki
wiatrowej (OZE).
Warunki dofinansowania

czonej mocy elektrycznej ze źródeł
wytwórczych energetyki wiatrowej.
Suma dotacji nie może jednak przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi powyżej 8 mln zł.
Beneficjenci programu

Swoje projekty do Programu Priorytetowego „Budowa, rozbudowa
i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej” mogą składać:
l wytwórcy energii elektrycznej,
l operatorzy sieci,
l inwestorzy farm wiatrowych,
l inne podmioty, podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie
efektywnego przesyłu i dystrybucji
energii elektrycznej umożliwiającej
przyłączenie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej do Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego.
Rodzaje projektów, które mogą
ubiegać się o dotacje

Wysokość dotacji, jaką można otrzymać z Programu Priorytetowego, wy- Na dofinansowanie z programu Prionosi 200 zł za każdy kW przyłą- rytetowego „Budowa, rozbudowa
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i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej” mogą liczyć
przedsięwzięcia dotyczące budowy,
rozbudowy lub przebudowy sieci
elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączenia do Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego źródeł wytwórczych, wytwarzających
energię elektryczną z energetyki
wiatrowej, w tym m.in:
l zapewnienie przyłączy dla źródeł
wytwórczych energetyki wiatrowej
(transformator, odcinek linii
od źródła energii do punktu przyłączeniowego do KSE),
l rozbudowa jednostek rozdzielnicy
mocy 110 kV/SN przez dodatkowe
pola (pola liniowe, pola transformatorowe, pola łączników szyn,
pola sprzęgła, pola pomiarowe,
pola potrzeb własnych, pola odgromnikowe i inne) z przyłączami,
ogólna poprawa systemu nadzoru
i sterowania (w tym monitoring),
l rozbudowa sieci 110 kV/SN (linie
napowietrzne, kablowe lub zwiększenie przepustowości istniejących
linii poprzez zmianę przekrojów
przewodów roboczych i dodanie
dodatkowego obwodu),
l połączenie między stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 110
www.dashofer.pl
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kV/SN oraz pomiędzy nimi a siecią
przesyłową (220 kV lub 400 kV),
l budowa nowych odcinków sieci
napowietrznej i sieci kablowych,
l budowa nowej w pełni wyposażonej stacji transformatoroworozdzielczej 110 kV/SN,
l budowa rezerwowych źródeł energii elektrycznej celem ustabilizowania sieci zasilanych okresowo
z odnawialnych źródeł energii,
l modernizacja sieci polegająca
na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy linii przesyłowej,
np. przez podwyższenie przebiegu
linii przesyłowej lub przez dodatkową izolację.
Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane całości projektu
w ramach Programu „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia
przyłączenia źródeł wytwórczych
energetyki wiatrowej” obejmują:
l koszty zwiększenia mocy przesyłowej sieci do poziomu odpowiadającego mocy przyłączanych jednostek wytwórczych energetyki
wiatrowej (jednego lub wielu źródeł),
l koszty przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej.
W Programie obowiązuje zasada, że
wytworzone środki trwałe, na które
zostanie udzielone dofinansowanie,
będą wchodziły w skład majątku
wnioskodawcy w okresie trwałości
przedsięwzięcia.
Koszty kwalifikowane do dofinansowania z dotacji to:
l Koszt nabycia albo wytworzenia
nowych wartości trwałych, w tym
maszyn, urządzeń (m.in linii elektroenergetycznych), narzędzi, przyrządów i aparatury, infrastruktury
technicznej związanej z nową inwestycją (budowa urządzeń infrastruktury technicznej oznacza instalacje wewnętrzne w obiektach
technologicznych).
l Koszt instalacji i uruchomienia
środków trwałych.
www.dashofer.pl

Koszt nabycia materiałów lub
robót budowlanych (pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim
związku z celami przedsięwzięcia
objętego wsparciem).
l Koszt nadzoru.
l

✔

WAŻNE!

Udział kosztów kwalifikujących
się do wsparcia w całości kosztów
w ramach przedsięwzięcia będzie
określony jako stosunek mocy
przyłączanych źródeł wytwórczych
energetyki wiatrowej do przyrostu
mocy przesyłowej budowanych
lub przebudowywanych sieci (wyrażony w procentach).

Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne.
l Wnioskodawca mieści się w grupie
uprawnionych beneficjentów Programu Priorytetowego.
l Rodzaj i wysokość planowanego
dofinansowania są zgodne ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania obowiązującymi
w programu priorytetowego.
l Wnioskowane dofinansowanie jest
zgodne z zasadami pomocy publicznej (zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22
grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego
w zakresie regionalnej pomocy
publicznej na niektóre inwestycje
w ochronie środowiska).
l

W przypadku, gdy wnioskodawcą Kryteria merytoryczne:
jest zakład energetyczny, koszty l Rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny
kwalifikowane powinny zostać poz wymaganiami Programu Priomniejszone o wysokość opłaty przy- rytetowego.
łączeniowej, która leży po stronie l Koszty zawierają się w katalogu
przyłączonego źródła.
kosztów kwalifikowanych Programu.
Podatek VAT nie jest kosztem kwa- l Zastosowano nowe urządzenia.
lifikowanym, jeżeli beneficjent ma l Wykonalność techniczna (w tym
możliwość żądania zwrotu lub odli- poprawny dobór technologii, zaczenia tego podatku.
pewniający trwałość rzeczową inwestycji, realistyczny harmonoOkres kwalifikowalności kosztów gram realizacji).
trwa od 1 stycznia 2010 r. do 30 l Efekt ekologiczny (w tym wiarywrześnia 2016 r.
godność założeń i danych, efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia
Procedura oceny dokumentacji
i możliwy do utrzymania w ciągu 5
aplikacyjnej
lat po zakończeniu przedsięwzięcia).
l Analiza kosztów (w tym nakłady
Ocena wniosków o dofinansowanie inwestycyjne i koszty eksploatacyjne,
w Programie Priorytetowym odbywa oszacowane w oparciu o wiarygodne
się w oparciu o kryteria dostępu dane i racjonalne założenia).
oraz kryterium selekcji.
l Struktura instytucjonalna i aspekty
prawne (przejrzysta struktura własKryteria dostępu stosowane podczas nościowa i forma prawna, czytelne
oceny opisano poniżej.
relacje kontraktowe, posiadanie
wymaganych dokumentów formalKryteria formalne:
no-prawnych – m.in. decyzji administracyjnych, realny harmonol Wniosek został złożony w terminie.
gram pozyskiwania pozostałych
l Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i wypełniony dokumentów formalno-prawnych.
w języku polskim.
l Struktura finansowa (wiarygodny
montaż finansowy, wykonalność
l Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane oraz trwałość finansowa przedzałączniki do oceny techniczno- sięwzięcia, rodzaj i wysokość zabezpieczeń).
-ekologicznej i finansowej.
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na stronie internetowej Narodowego decyzję, beneficjent będzie mógł
Funduszu Ochrony Środowiska odwołać się do sądu administrai Gospodarki Wodnej pod adresem cyjnego.
http://www.nfosigw.gov.pl.
Planowane terminy rozpoczęcia konZłożony w terminie konkursowym kursów dotacyjnych w 2013 r. to
komplet dokumentów aplikacyjnych 1 sierpnia, 4 listopada i 15 listopada.
będzie oceniony przez Narodowy
Robert Barański
Negatywny wynik na etapie kryte- Fundusz, który przygotuje listę przedriów dostępu wyklucza wniosek sięwzięć wstępnie zakwalifikowao dofinansowanie przedsięwzięcia nych do dofinansowania. Po zatwierdzeniu tych przedsięwzięć przez Mi- § Podstawa prawna
z dalszej procedury oceny.
nistra Środowiska z beneficjentami ■ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22
grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia
Procedury konkursowe
zostaną podpisane umowy o dofiprogramu pomocowego w zakresie renansowanie.
gionalnej pomocy publicznej na niektóre
inwestycje w ochronie środowiska (Dz.U.
Nabór dokumentacji aplikacyjnej
Nr 246, poz. 1795 ze zm.).
do konkursów dotacyjnych Programu W przypadku wykreślenia przez ■ 2006
„System zielonych inwestycji (GIS – Green
Priorytetowego odbywa się w trybie Ministra Środowiska projektu z listy
Investment Scheme), Część 4 – Budowa,
rozbudowa i przebudowa sieci elektrokonkursowym. Ogłoszenie o naborze przedsięwzięć wstępnie zakwalifienergetycznych w celu umożliwienia
wniosków (oraz wszelkie materiały kowanych do dofinansowania, wnioprzyłączenia źródeł wytwórczych enerniezbędne do prawidłowego przy- skodawcom przysługuje prawo odgetyki wiatrowej (OZE)” (Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospogotowania wniosków o dofinanso- wołania się do Ministra Środowiska.
darki Wodnej 2013 r.).
wanie) zostanie zamieszczone Jeżeli Minister podtrzyma swoją
Kryterium selekcji wniosków o dofinansowanie:
l Preferencja dla projektów realizowanych na obszarze o niskiej gęstości sieci 110 kV (30%).
l Udokumentowana gotowość realizacyjna przedsięwzięcia (70%).

Finanse

Nabór do Life+ 2013
Ostateczny termin nadsyłania cjent koordynujący, współbenefiwniosków do tegorocznego na- cjenci, podmioty współfinansujące
boru Life+ to 25 czerwca 2013 r., i podwykonawcy.
godz. 16.00. W 2013 r. budżet
programu wynosi 278 000 000
WAŻNE!
✔
euro, z czego minimum 50% zostanie przeznaczone na projekty Dokumenty należy nadsyłać
związane z ochroną przyrody i róż- do krajowego punktu kontaktonorodności biologicznej.
wego, którym w Polsce jest

Wnioski mogą składać podmioty
zarejestrowane w Unii Europejskiej
albo w Chorwacji, wyłącznie przy
pomocy narzędzia internetowego
eProposal.

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wnioskodawcy,
którzy chcieliby, aby ich wniosek został zweryfikowany formalnie, przez krajowy punkt
kontaktowy, muszą dosłać dokumenty do 27 maja 2013 r.,
do godz. 15.30.

Komisja Europejska opracowała krajowe przydziały środków finansowych
na rok 2013, gdzie najwyższe kwoty
założono dla Niemiec: 31 502 629
euro, Francji: 28 105 725 euro i Hisz- Beneficjent koordynujący powipanii 27 346 823 euro. Dla Polski nien:
wyasygnowano 18 465 604 euro.
l monitorować, czy prowadzone
działania są zgodne z zawartą umoRodzaj uczestników
wą grantu,
l być pośrednikiem w komunikacji
W projektach Life+ mogą brać między beneficjentami a Komisją
udział 4 typy uczestników: benefi- Europejską,
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jako jedyny, raportować KE postępy techniczne i finansowe projektu,
l dokonywać odpowiednich ustaleń
dla zapewnienia wszelkich gwarancji finansowych wymaganych
na podstawie umowy o dotację,
l być wyłącznym odbiorcą płatności
w imieniu wszystkich beneficjentów,
l w przypadku, kiedy współbeneficjent/współfinansujący zmniejszy
swój udział finansowy, to beneficjent koordynujący powinien, w porozumieniu z współbeneficjentami,
znaleźć niezbędne środki w celu
zapewnienia prawidłowej realizacji
projektu.
l

✔

WAŻNE!

Szczegóły dotyczące roli beneficjenta koordynującego, role współbeneficjentów, podmiotów współfinansujących i podwykonawców
zostały określone w art. 5-8 Common Provisions 2013 (Postanowień
wspólnych 2013).

www.dashofer.pl

Nr 3/2013
Tematyka naboru

Tematyka naboru została określona
w dokumencie KE: „Zaproszenie
do składania wniosków dotyczących
instrumentu LIFE+ na 2013 r.”. Podobnie, jak w latach ubiegłych, program Life+ dzieli się na zagadnienia
tematyczne:
1) LIFE+ przyroda i różnorodność
biologiczna z głównymi celami:
ochrona, zachowanie, przywrócenie, obserwacja i ułatwianie
funkcjonowania naturalnych systemów, siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej flory i fauny, w celu
powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, w tym różnorodności zasobów genetycznych w UE.

✔

UWAGA!

W ramach tego komponentu wsparcie finansowe wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych.
W przypadku wniosków dotyczących siedlisk lub gatunków priorytetowych, określonych w dyrektywie ptasiej i dyrektywie siedliskowej, można wyjątkowo zastosować
maksymalną stawkę współfinansowania w wysokości 75%.

2) LIFE+ polityka i zarządzanie
w zakresie środowiska z większą
ilością celów głównych:
l zmiana klimatu: ustabilizowanie stężenia gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegającym globalnemu ociepleniu
o ponad 2°C,
l woda: wkład w poprawę jakości
wody przez opracowanie opłacalnych środków, zmierzających
do osiągnięcia dobrego stanu
ekologicznego w celu opracowania planów gospodarowania
wodami w dorzeczu na podstawie dyrektywy 2000/60/WE,
l powietrze: osiągnięcie poziomów jakości powietrza, które
nie powodują znacznego negatywnego wpływu na zdrowie
www.dashofer.pl

ludzi i środowisko naturalne,
czy zagrożenia dla nich,
l gleba: ochrona gleby i zapewnienie zrównoważonego jej wykorzystania poprzez zachowanie
funkcji gleby, zapobieganie zagrożeniom, łagodzenie ich skutków i rekultywację zdegradowanych gleb,
l środowisko miejskie: wkład
w poprawę efektywności środowiskowej obszarów miejskich
Europy,
l hałas: wkład w rozwój i realizację polityki w zakresie hałasu
w środowisku,
l chemikalia: poprawa ochrony
środowiska i zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi ze
związków chemicznych do 2020 r.
poprzez wdrożenie aktów prawnych w zakresie chemikaliów,
l środowisko i zdrowie: przygotowanie bazy informacji dla
polityki w zakresie środowiska
i zdrowia
l zasoby naturalne i odpady:
opracowanie i realizacja strategii
politycznych, mających na celu
zapewnienie zrównoważonej
gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami oraz poprawy
efektywności środowiskowej produktów, zrównoważonej produkcji i wzorców konsumpcji, zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zapewnienie odzyskiwania odpadów i recyklingu,
l lasy: utworzenie zwięzłej lecz
szczegółowej bazy informacji
istotnych dla polityki dotyczącej
lasów, w odniesieniu do zmiany
klimatu, różnorodności biologicznej, pożarów lasów, stanu
lasów i ochronnych funkcji lasów, a także wkład w ochronę
lasów przed pożarami,
l innowacja: wkład w opracowanie i demonstrację innowacyjnych kierunków polityki, technologii, metod i instrumentów
wspierających wdrożenie planu
działań w dziedzinie technologii
środowiskowych (ETAP),
l kierunki strategiczne: promowanie skutecznego wdrożenia

i przestrzegania prawodawstwa
Unii w zakresie ochrony środowiska i poprawa wiedzy w zakresie polityki środowiskowej,
poprawa efektywności środowiskowej MŚP.

✔

UWAGA!

W tym komponencie przyznawane
jest maksymalnie 50% kosztów
kwalifikowanych.

3) LIFE+ informacja i komunikacja. Cele główne:
l rozpowszechnianie informacji
i zwiększanie świadomości w zakresie ochrony środowiska,
w tym zapobiegania pożarom
lasów,
l wspieranie środków towarzyszących, takich jak: informowanie,
działania komunikacyjne i kampanie informacyjne, konferencje
i szkolenia, w tym szkolenia dotyczące zapobiegania pożarom
lasów.

✔

UWAGA!

Komponent Life+ informacja i komunikacja objęty jest dofinansowaniem maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych.

Priorytety krajowe na rok 2013

W tym roku priorytety krajowe określiły: Polska, Francja, Łotwa i Włochy.
Wnioski z tych krajów członkowskich
mają większą możliwość bycia wybranymi do dofinansowania, jeśli
będą zgodne z odpowiednimi priorytetami krajowymi i kryteriami Life+.
Polskie priorytety zostały opracowane
przez odpowiednie departamenty
Ministerstwa Środowiska oraz odpowiednie organy na poziomie krajowym (np. Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska) i skonsultowane z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Wodnej (NFOŚiGW), krajowym
punktem kontaktowym.
Najważniejsze potrzeby długoterminowe w odniesieniu do krajowych
priorytetów opisano poniżej.

jektu oraz być objęte przez umowę
grantu,
l być rozsądne i zgadzać się z zasadami należytego zarządzania finansami, w szczególności pod
względem ekonomicznym i efektywności,
l być zgodne ze stosowalnymi przepisami podatkami i socjalnymi,
l wystąpić w czasie trwania projektu,
być odnotowane na koncie beneficjenta czy kontach beneficjentów
lub w dokumentacji podatkowej
i być identyfikowalne oraz weryfikowalne.

średnich faktycznie poniesionych,
wyłączając w to zakup ziemi/koszty
leasingu. Koszty te muszą być poparte przez dokumenty księgowe.
Koszty niekwalifikowane

W odniesieniu do Przyrody:
Do kosztów niekwalifikowanych zaw dalsze wprowadzanie Natulicza się:
ra 2000 – zwiększenie komul jakiekolwiek koszty działań częścionikacji w sieci N2000,
wo lub całkowicie finansowanych
w wspieranie ochrony siedlisk inprzez instrumenty finansowe UE,
situ i gatunków,
l koszty, które zaszły w odniesieniu
w wspieranie zarządzania „gatunkami
do działań nieprzewidzianych
konfliktowymi” (wilk, wydra),
w projekcie lub modyfikacji dziaw renaturacja/renowacja rzek i mołań, dla których nie została wydana
kradeł.
Definicja kosztów, które zachodzą dodatkowa umowa przewidziana
podczas trwania projektu, została w art. 15,
Dodatkowo za bardzo ważne dla określona w art. 24.1 Common Pro- l koszty, dla których beneficjent koPolski uznano wzmacnianie zarzą- visions.
ordynujący i/lub współbeneficjent
dzania siecią Natura 2000 poprzez
już otrzymuje grant operacyjny
budowanie potencjału instytucjonal- Koszty osobowe powinny być naliod KE w danym okresie,
nych organów zaangażowanych czone na podstawie stawek godzino- l straty kursowe,
w ochronę miejsc i zarządzanie.
wych, obliczonych przez podział ak- l koszty dystrybucji, marketingu,
tualnego rocznego wynagrodzenia reklamy w celu promocji produkbrutto lub zarobki plus obowiązkowe tów lub działań komercyjnych,
l W odniesieniu do Środowiska:
w zmniejszenie w skali wystawie- składki na ubezpieczenie społeczne. z wyjątkiem sytuacji, gdzie jest to
wyraźnie wskazane w projekcie,
nia mieszkańców na poziomy
nadmiernego hałasu, przekral odsetki,
WAŻNE!
✔
czającego standardy,
l wierzytelności wątpliwe,
w rekultywacja terenów zdegra- Naliczone mogą być jedynie kosz- l wydatki finansowe lub koszty
dowanych,
związane ze znalezieniem/otrzyty faktycznie przepracowanych
w poprawa stanu śródlądowych godzin przy projekcie. Rzeczywiste
maniem alternatywnego źródła dowód powierzchniowych,
finansowania,
godziny, które każdy pracownik
w zapobieganie i ochrona przed po- spędza pracy nad projektem, po- l jakiekolwiek koszty odnoszące się
wodzią,
do projektów finansowanych przez
winny być odnotowane z użyciem
w zarządzanie odpadami municy- ewidencji czasu lub równoważstrony trzecie,
palnymi i poprawa metod od- nego systemu rejestracji czasu l inwestycje w główną infrastrukturę,
zysku energii z odpadów.
ustanowionego i regularnie za- l podstawowe badania naukowe,
twierdzanego przez pracownika l opłaty za licencje i patenty lub
Poszczególne priorytety dla Polski i pracodawcę.
inne opłaty związane z ochroną
zostały szczegółowo opisane w doprawa własności intelektualnej,
kumencie: „LIFE+ Call for propol koszty procedur rejestracyjnych
sals 2013, National annual priorities Koszty pomocy zewnętrznej dotyczą EMAS i ECOLABEL.
for POLAND”.
kosztów podwykonawstwa (prace
wykonane przez firmy zewnętrzne, Pozostałe koszty niekwalifikowane
Koszty
wynajęcie wyposażenia czy infra- wymieniono w art. 26 Common Prostruktury itp.) i muszą być w zgodzie visions.
Aby koszty zostały uznane za kwa- z art. 8. Do tej kategorii należą
Kary finansowe
koszty audytów przeprowadzonych
lifikowane muszą:
l być przewidziane dla budżetu przez niezależnych audytorów.
projektu lub zostać autoryzowane
Beneficjent koordynujący czy któpoprzez zmianę umowy o dota- Koszty ogólne powinny kwalifikować rykolwiek ze współbeneficjentów,
się do finansowania zryczałtowanego, którzy dokonali poważnego narucję,
l być bezpośrednio związane i nie- maksymalnie 7% całkowitej kwoty szenia swoich zobowiązań, podlegają
zbędne dla przeprowadzenia pro- kwalifikowalnych kosztów bezpo- sankcjom finansowym o wartości
l
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między 2-10% wartości wkładu,
do którego beneficjent ma prawo,
zgodnie z szacunkowym budżetem,
określonym w Załączniku I.

✔

WAŻNE!

Kara może zostać podniesiona
do 4-20% w przypadku powtarzającego się naruszania w ciągu
pięciu lat po powstaniu pierwszego naruszenia.

Raporty

Beneficjent koordynujący jest zobowiązany do przesyłania do KE
następujących raportów:
l raportu wstępnego, który należy
dosłać w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia projektu,

raportu końcowego, który musi z wnioskami dotyczącymi średniobyć dostarczony w ciągu 3 miesięcy okresowego finansowania wstępnego.
od zakończenia projektu.
Forma i zawartość raportów powinna
Dla projektów z czasem trwania być zgodna z Wytycznymi wydanymi
przekraczającym 24 miesiące przez Komisję.
i współfinansowaniem Unii ponad 300 000 euro należy przesłać Wszystkie raporty powinny być jedjeden raport śródokresowy, razem nocześnie przekazane zarówno na paz żądaniem śródokresowego prefi- pierze, jak i w formie elektronicznej
nansowania, po tym jak osiągnięto do KE oraz do zewnętrznego zespołu
monitorującego, wyznaczonego przez
próg określony w art. 28.3.
KE. Beneficjent koordynujący powinien
Dla projektów trwających ponad 48 dostarczyć kopię raportu końcowego
miesięcy i współfinansowaniem UE do władz swojego państwa członkowponad 2 000 000 euro oraz w przy- skiego, które mają prawo poprosić
padku, gdy beneficjent koordynujący o kopię raportu średniookresowego.
zamierza poprosić o dwie średniookresowe płatności zaliczkowe, zgod- Szczegóły w dokumencie anglojęzycznie z przepisami zawartymi w drugim nym Common Provisions 2013. n
ustępie art. 28.3, należy dostarczyć
Małgorzata Nowak
dwa średnioterminowe raporty, wraz
l

Finanse

Gospodarka wodno-ściekowa – nabór wniosków o dofinansowanie
Minister Środowiska ogłosił nabór
w trybie konkursowym wniosków
o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej
15 tys. RLM (konkurs nr 8/ POIiŚ/
/1.1/03/2013).

Celem działania 1.1 jest przyczynienie się do wyposażenia (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15
tys. RLM w systemy kanalizacji
oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie
z wymogami dyrektywy Rady
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
Rodzaje przedsięwzięć

W ramach konkursu wsparcie mogą
uzyskać następujące działania:
l Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu
zapewnienia oczyszczania ścieków
zgodnie z wymogami dyrektywy.
W wyniku budowy lub modernizacji
www.dashofer.pl

oczyszczalni ścieków, będącej
przedmiotem wniosku o dofinansowanie, oczyszczalnia ta po zakończeniu projektu ma spełniać
wymagania art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991 r. w sprawie oczyszczania
ścieków komunalnych – wymagania
w zakresie redukcji związków biogennych w stosunku do wszystkich
oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z terenu aglomeracji określa tabela 2 ujęta w załączniku I do ww. dyrektywy.

ścieków komunalnych.

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu może
zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, ale wartość zadań związanych
z zaopatrzeniem w wodę oraz budową kanalizacji deszczowej nie powinna przekraczać 50% wartości
całego przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem, że budowa kanalizacji deszczowej, która jest przedmiotem
dofinansowania ze środków FS, może
l Budowa lub modernizacja syste- mieć miejsce jedynie w przypadku
mów kanalizacji zbiorczej. W przy- rozdziału kanalizacji ogólnospławnej
padku, kiedy w ramach projektu na kanalizację sanitarną i deszczową).
przewidziano (w zakresie gospodarki ściekowej) jedynie budowę Budowa lub modernizacja systemów
i/lub modernizację kanalizacji sa- zaopatrzenia w wodę oraz budowa
nitarnej, ścieki odprowadzane z wy- kanalizacji deszczowej może mieć
budowanej i/lub zmodernizowanej miejsce tylko na obszarze aglomeracji
kanalizacji sanitarnej muszą zostać objętej projektem. Ścieki z terenów,
odprowadzone do oczyszczalni, na których prowadzona będzie buktóra spełnia wymagania dyrek- dowa lub modernizacja systemów
tywy 91/271/EWG z dnia 21 maja zaopatrzenia w wodę, powinny być
1991 r. w sprawie oczyszczania odprowadzane i oczyszczane zgodnie
Opłaty i fundusze w ochronie środowiska – 3/2013
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z wymogami dyrektywy Rady ków Funduszu Spójności wynosi
91/271/EWG w sprawie oczyszcza- maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
nia ścieków komunalnych.
Rodzaj podmiotów, które mogą
ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty:
l jednostki samorządu terytorialnego
i ich związki,
l podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Dofinansowanie

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach
konkursu wynosi 120 mln euro.
Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 1.1 ze środ-

do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dla projektów o szacowanej
Niemniej jednak poziom dofinanwartości poniżej 25 mln euro,
sowania, właściwy dla danego pro- – według kursu euro określonego
jektu, zostanie każdorazowo okre- w regulaminie konkursu.
ślony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień zwią- Wniosek o dofinansowanie projektu
zanych z przygotowaniem projektów może być złożony osobiście przez
inwestycyjnych, w tym projektów przedstawiciela wnioskodawcy, lub
generujących dochód.
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.
Termin i miejsce składania
wniosków
Więcej informacji mogą Państwo
Wnioski należy składać w terminie
od 18 marca 2013 r. do 22 kwietnia 2013 r.:
l do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln
euro,

l

znaleźć na stronie NFOŚiGW dot.
POIiŚ w zakładce Nabór wniosków
http://pois.nfosigw.gov.pl/nabory-wnioskow oraz na stronie Ministerstwa Środowiska http://www.mos.
gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_
srodowisko.
n
Redakcja

Finanse

Dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi
Minister Środowiska ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs
nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013).

Celem działania 2.1 jest m.in. likwidacja zagrożeń wynikających ze
składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.
Rodzaje
przedsięwzięć

W ramach konkursu wpierane będą
przedsięwzięcia polegające na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych
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części na cele przyrodnicze, dla których wydano stosowne decyzje, dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd
nie zrekultywowano lub dla których
przewiduje się wydanie takich decyzji w najbliższej przyszłości.

✔

WAŻNE!

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze
środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości
wydatków kwalifikowanych projektu. Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego
projektu, zostanie każdorazowo
określony zgodnie z Wytycznymi
w zakresie wybranych zagadnień
związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujących dochód.

wrócenie wartości użytkowych
gruntów przez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby,
uregulowanie właściwych stosunków wodnych, wprowadzenie lub
uzyskanie w wyniku naturalnej sukcesji trwałej pokrywy roślinnej,
ochronę lub introdukcję gatunków
roślin, rewitalizację gleby oraz
działania związane z odgazowaniem
składowiska.
W przypadku ujmowania gazu
składowiskowego, może być on
wykorzystywany jedynie na własne potrzeby podmiotu odpowiedzialnego za rekultywację składowiska.

Nieodzownym elementem projektów
powinny być społeczne kampanie
edukacyjne, związane z gospodarowaniem odpadami oraz stworzenie
ścieżek edukacyjnych w obrębie
Zakres realizowanych projektów terenu zrekultywowanego składozawiera przede wszystkim przy- wiska.
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Rodzaj podmiotów,
które mogą ubiegać się
o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są:
l jednostki samorządu terytorialnego
i ich związki,
l podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu
terytorialnego,
l marszałkowie
województw
– w przypadku kompleksowych
projektów dotyczących rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze.

Dofinansowanie

wartości poniżej 25 mln euro,
– według kursu euro określonego
Kwota środków przeznaczona na do- w regulaminie konkursu.
finansowanie projektów w ramach
Wniosek o dofinansowanie projektu
konkursu wynosi 5 mln euro.
może być złożony osobiście przez
Termin i miejsce składania
przedstawiciela wnioskodawcy lub
wniosków
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.
Wnioski należy składać w terminie
od 18 marca 2013 r. do 27 maja 2013 r.: Więcej informacji mogą Państwo
l do Narodowego Funduszu Ochrony znaleźć na stronie NFOŚiGW dot.
Środowiska i Gospodarki Wodnej POIiŚ w zakładce Nabór wniosków
w Warszawie dla projektów o szaco- http://pois.nfosigw.gov.pl/naborywanej wartości powyżej 25 mln euro, -wnioskow oraz na stronie Minisl do właściwego dla danego woje- terstwa Środowiska http://www.mos.
wództwa Wojewódzkiego Funduszu gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_
Ochrony Środowiska i Gospodarki srodowisko.
n
Wodnej dla projektów o szacowanej
Redakcja

Finanse

Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014
stanu i trendów między pańMinister Środowiska ogłasza nabór
stwami-beneficjentami a innymi
wniosków w trybie konkursowym
państwami członkowskimi UE,
na dofinansowanie projektów
w ramach Mechanizmu Finanso- 4) podwyższenie świadomości społecznej poprzez prowadzenie
wego Europejskiego Obszaru Gosdziałań edukacyjnych i promująpodarczego 2009-2014 (Funduszy
cych monitoring środowiska oraz
EOG 2009-2014) – „Wzmocnienie
zintegrowane planowanie i konmonitoringu środowiska oraz dziatrolę.
łań kontrolnych”.

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 85%. Poziom dofinansowania wskazany przez wnioskodawcę
we wniosku aplikacyjnym może
zostać zmniejszony w wyniku oceny
wniosku, w celu dostosowania do
odpowiednich przepisów regulujących zasady pomocy publicznej.

Podmioty mogące ubiegać się
o dofinansowanie

W naborze wniosków minimalna kwota
dofinansowania to 170 tys. euro,
tj. 703 103 PLN, zaś maksymalna
kwota dofinansowania to 897 625 euro,
tj. 3 712 487 PLN. Ostateczną datą
kwalifikowalności wydatków na projekty jest 30 kwietnia 2016 roku.

Celem Programu jest poprawa
zgodności z przepisami w zakresie
ochrony środowiska.

O dofinansowanie ze środków Funduszy EOG mogą ubiegać się jednostki sektora finansów publicznych,
Do dofinansowania kwalifikują się działające w obszarze ochrony śroprojekty, których jednym z celów dowiska.
ogólnych jest:
Dofinansowanie
1) wzmocnienie potencjału władz
posiadających kompetencje w zakresie środowiska w odniesieniu Na wsparcie projektów w ramach
do zintegrowanego planowania naboru głównego zostanie przeznai kontroli,
czona kwota 897 625 euro,
2) poprawa informacji o środowisku tj. 3 712 487 PLN.
w zakresie wpływu, stanu i trendów,
Na udostępnianą w naborze kwotę
3) poprawa wymiany informacji składają się środki pochodzące
o środowisku w zakresie wpływu, z Funduszy EOG 2009-2014.
Rodzaj projektów

www.dashofer.pl

Termin i miejsce składania
wniosków

Wnioski należy składać w terminie
od 18 marca 2013 r. do 20 maja
2013 r. w Kancelarii NFOŚiGW.
Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie www.nfosigw.gov.pl. n
Redakcja
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Finanse

Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora
finansów publicznych
g) zastosowanie systemów zarząNFOŚiGW ogłosił nabór wniosków
dzania energią w budynkach,
o dofinansowanie przedsięwzięć
h) wykorzystanie technologii odw ramach II konkursu programu
nawialnych źródeł energii.
priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS – Green In- 2) Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako
vestment Scheme). Część 5. Zadodatkowe zadania realizowane
rządzanie energią w budynkach
równolegle z termomodernizacją
wybranych podmiotów sektora fiobiektów).
nansów publicznych.
Celem programu jest ograniczenie
lub uniknięcie emisji dwutlenku
węgla przez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach wybranych podmiotów
z sektora finansów publicznych.
Rodzaje przedsięwzięć:
1) Termomodernizacja budynków,
w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych,
uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej, związanych bezpośrednio
z prowadzoną termomodernizacją
obiektów, w szczególności:
a) ocieplenie obiektu,
b) wymiana okien,
c) wymiana drzwi zewnętrznych,
d) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła
ciepła),
e) wymiana systemów wentylacji
i klimatyzacji,
f) przygotowanie dokumentacji
technicznej dla przedsięwzięcia,

Okres kwalifikowalności
kosztów

Od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia
2015 r. poniesione koszty mogą być
uznane za kwalifikowane i stanowić
podstawę wyliczenia wysokości dofinansowania, z zastrzeżeniem, że koszty
poniesione na przedsięwzięcie przed datą
złożenia wniosku będą uznane, jako
Beneficjenci
wkład własny wnioskodawcy i zaliczone
do kosztów całkowitych, niepodlegających refundacji. Jako koszty kwalifiKonkurs skierowany jest do:
l Polskiej Akademii Nauk oraz utwo- kowane uznaje się także koszty przyrzonych przez nią instytutów nau- gotowania projektów i dokumentacji
poniesione przed 1 stycznia 2010 r.
kowych,
l państwowych instytucji kultury,
l samorządowych instytucji kultury, W wyniku zrealizowania przedsięwzięć
działających w oparciu o ustawę wybranych w drodze konkursu szacuje
o organizowaniu i prowadzeniu się uzyskanie efektu ekologicznego:
ograniczenie emisji dwutlenku węgla
działalności kulturalnej,
l instytucji gospodarki budżetowej, w wyniku oszczędności energii na pol komend powiatowych i miejskich ziomie 3 850 MgCO /rok.
2
państwowej straży pożarnej.
Termin i miejsce składania
Dofinansowanie
wniosków
Dofinansowanie w II konkursie
udzielane będzie w formie dotacji
do 100% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia. Kwota środków
przeznaczona na dofinansowanie
przedsięwzięć w konkursie wynosi 31,4 mln zł. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 1
mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 2 mln zł).

Wnioski można składać w dniach
od 16 kwietnia do 7 maja 2013 roku
w kancelarii NFOŚiGW albo przesłać
pocztą lub kurierem z dopiskiem „GIS
– Zarządzanie energią cz. 5 – Konkurs
I PAN PIK”.
Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie www.nfosigw.gov.pl. n
Redakcja
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