
Terminarz: kiedy, na co, dla kogo?



O
tym, jak wa¿na jest ochrona przyrody, nie
trzeba nikogo przekonywaæ. Znaczenie
dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy �rodo-
wiska naturalnego, wdra¿anie technologii
przyjaznych dla �rodowiska, na przyk³ad

ukierunkowanych na zmniejszenie zu¿ycia wody czy ener-
gii w przedsiêbiorstwach, prowadzenie odpowiednich dzia-
³añ w zakresie segregacji czy utylizacji odpadów, zosta³o
dostrze¿one ju¿ w chwili tworzenia programów operacyj-
nych na now¹ perspektywê finansow¹ 2007-2013. Dowo-
dem tego jest najwiêkszy w historii Unii Europejskiej bu-
d¿et przeznaczony na jeden program � Program Operacyj-
ny Infrastruktura i �rodowisko. £¹czna wielko�æ �rodków
finansowych zaanga¿owanych w realizacjê programu wy-
nosi 37,6 mld euro, z czego wk³ad unijny to 27,9 mld euro,
za� wk³ad krajowy � 9,7 mld euro (�rodki na �rodowisko �
4,8 mld euro, na energetykê � 1,7 mld euro). 

Samorz¹dy, firmy, Lasy Pañstwowe�

Równie¿ w programach regionalnych zarezerwowano
�rodki na dzia³ania pro�rodowiskowe. W wiêkszo�ci progra-
mów stworzono oddzielny priorytet wspieraj¹cy inwestycje
dotycz¹ce �rodowiska i energetyki. Realizacja tych dzia³añ
le¿y po stronie takich podmiotów jak jednostki samorz¹du
terytorialnego, ich zwi¹zki i stowarzyszenia; podmioty
�wiadcz¹ce us³ugi w zakresie gospodarki odpadowej, us³ugi
wodno-�ciekowe w ramach realizacji zadañ jednostek samo-
rz¹du terytorialnego; podmioty wykonuj¹ce us³ugi publicz-
ne, w których wiêkszo�æ udzia³ów lub akcji posiada samo-
rz¹d terytorialny, jednostki zaliczane do sektora finansów pu-
blicznych; PGL Lasy Pañstwowe i jego jednostki organiza-
cyjne; parki narodowe i krajobrazowe, organizacje pozarz¹-
dowe, ko�cio³y, zwi¹zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko-
�cio³ów i zwi¹zków wyznaniowych; inne jednostki zalicza-
ne do sektora finansów publicznych, w tym szko³y wy¿sze
i instytucje kultury, regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej,
jednostki pañstwowej stra¿y po¿arnej i inne.

Przedsiêbiorcy realizuj¹cy inwestycje, których celem
jest przyk³adowo wdra¿anie wydajnych systemów zarz¹-
dzania �rodowiskiem oraz wdra¿anie i stosowanie techno-
logii zapobiegania zanieczyszczaniu �rodowiska (z wy³¹-
czeniem przedsiêbiorstw, dla których minê³y okresy dosto-
sowawcze w zakresie wdro¿enia i zgodno�ci z unijnymi
dyrektywami), maj¹ mo¿liwo�æ ubiegania siê o �rodki w
ramach odrêbnego dzia³ania lub te¿ w ramach dzia³ania
przeznaczonego na ró¿nego rodzaju inwestycje w przedsiê-
biorstwach. Planuj¹c inwestycjê ukierunkowan¹ na popra-

wê �rodowiska pamiêtaæ nale¿y o kilku zasadach obowi¹-
zuj¹cych we wszystkich programach regionalnych. W za-
kresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion po-
mocy publicznej, okres kwalifikowalno�ci wydatków roz-
pocz¹³ siê w dniu 1 stycznia 2007 r. W przypadku projek-
tów objêtych pomoc¹ de minimis terminem rozpoczêcia
kwalifikowalno�ci wydatków jest dzieñ z³o¿enia wniosku
o dofinansowanie projektu, za� w stosunku do projektów
objêtych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczêcia
kwalifikowalno�ci powinien byæ zgodny z obowi¹zuj¹cy-
mi w tym zakresie zasadami wynikaj¹cymi z w³a�ciwych
przepisów prawa wspólnotowego i krajowego.

Mapa pomocy regionalnej

Mimo i¿ mamy do czynienia z a¿ szesnastoma ró¿nymi
programami regionalnymi, wiele elementów i zasad jest
dla wszystkich to¿sama, ró¿nice mog¹ dotyczyæ limitów
wielko�ci projektów czy wielko�ci wsparcia wprowadza-
nych przez Instytucje Zarz¹dzaj¹ce (równie¿ na etapie sa-
mego og³oszenia konkursu), a tak¿e samego pu³apu dofi-
nansowania dla przedsiêbiorców wynikaj¹cego z mapy
pomocy regionalnej. Wprowadzane w programach limity
mog¹ równie¿ wynikaæ wprost z linii demarkacyjnych po-
miêdzy poszczególnymi programami. W niektórych pro-
gramach dla poszczególnych dzia³añ nie jest okre�lona mi-
nimalna b¹d� maksymalna kwota wsparcia, o jak¹ mo¿na
siê ubiegaæ lub wielko�æ samego projektu.

Przyjrzyjmy siê, jak wygl¹da mapa pomocy regionalnej
- zgodnie z rozporz¹dzeniem RM w sprawie ustalenia ma-
py pomocy regionalnej. 
! 50 proc. na obszarach nale¿¹cych do woj.: lubelskiego,

podkarpackiego, warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego,
�wiêtokrzyskiego, opolskiego, ma³opolskiego, lubuskie-
go, ³ódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

! 40 proc. na obszarach nale¿¹cych do woj.: �l¹skiego, po-
morskiego, zachodniopomorskiego, dolno�l¹skiego,
wielkopolskiego, a w okresie od dnia 1.01.2007 r. do dnia
31.12.2010 r. na obszarze nale¿¹cym do woj. mazowiec-
kiego, z wy³¹czeniem m. st. Warszawy;

! 30 proc. dla pozosta³ych podregionów � na obszarze na-
le¿¹cym do m. st. Warszawy oraz w okresie od dnia
1.01.2011 r. do dnia 31.12.2013 r. � na obszarze nale¿¹-
cym do woj. mazowieckiego. 
Maksymalna intensywno�æ regionalnej pomocy inwe-

stycyjnej, za wyj¹tkiem pomocy dla sektora transportowe-
go, mo¿e ulec podwy¿szeniu o 20 punktów procentowych
w przypadku mikro i ma³ych przedsiêbiorstw oraz o 10
punktów procentowych w odniesieniu do �rednich przed-
siêbiorstw.

Jak w g¹szczu programów, dzia³añ i poddzia³añ znale�æ
w³a�ciwe? Gdzie szukaæ informacji? Kiedy mo¿na z³o¿yæ >
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> wniosek o dotacjê? Poni¿ej podajemy kilka podstawo-
wych informacji, które w zarysie poka¿¹ konstrukcjê regio-
nalnych programów operacyjnych (RPO) w zakresie dzia-
³añ pro�rodowiskowych i u³atwi¹ dotarcie do w³a�ci-
wych obszarów tematycznych w poszczególnych wo-
jewództwach.

Dolno�l¹skie

W Regionalnym Programie  Operacyjnym dla Woje-
wództwa Dolno�l¹skiego na lata 2007-2013 wiele
miejsca po�wiêcono dzia³aniom pro�rodowiskowym.
Mo¿liwo�æ pozyskania �rodków w tym obszarze maj¹
zarówno przedsiêbiorcy, jak i jednostki samorz¹du te-
rytorialnego, ich  zwi¹zki i stowarzyszenia oraz inne
podmioty. Spo�ród kilku priorytetów w tym programie
na uwagê zas³uguje zw³aszcza jeden � Priorytet IV
,,Poprawa stanu �rodowiska naturalnego oraz bezpie-
czeñstwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dol-
nego �l¹ska�� (��rodowisko i bezpieczeñstwo ekolo-
giczne�), w którym na dzia³ania dotycz¹ce ochrony
�rodowiska przeznaczono ponad 152 mln euro. W ra-
mach priorytetu wyró¿niono 7 dzia³añ odnosz¹cych siê
do odrêbnych zagadnieñ: gospodarki odpadami (dzia-
³anie 4.1), infrastruktury wodno-�ciekowej (4.2),  po-
prawy jako�ci powietrza (4.3), zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego i zapobiegania suszom (4.4), rekul-
tywacji obszarów zdegradowanych(4.5), wsparcia in-
stytucji zajmuj¹cych siê zabezpieczeniem �rodowiska
naturalnego (4.6) i ochrony bioró¿norodno�ci i eduka-
cji ekologicznej (4.7). Beneficjentami pomocy s¹ tu sa-
morz¹dy terytorialne oraz inne podmioty.

Na inwestycje w energetykê przewidziany jest w woje-
wództwie dolno�l¹skim oddzielny priorytet � Priorytet V
,,Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna �rodo-
wisku�� (�Energetyka�), w ramach którego mo¿emy pozy-
skiwaæ �rodki na odnawialne �ród³a energii (dzia³anie 5.1),
dystrybucjê energii elektrycznej i gazu (5.2) oraz ciep³ow-
nictwo i kogeneracjê (5.3). O dotacjê mog¹ siê tu ubiegaæ
zarówno jednostki sektora finansów publicznych, samorz¹-
dy terytorialne oraz ich zwi¹zki i stowarzyszenia, jak te¿
podmioty gospodarcze prowadz¹ce dzia³alno�æ w ramach
sekcji D dzia³u 35, grupy 35.1 (wy³¹cznie klasa 35.11)
i 35.3 PKD (dla dzia³ania 5.1 i 5.3), podmioty gospodarcze
sektora energetyki prowadz¹ce dzia³alno�æ w ramach sek-
cji D dzia³u 35, grupy 35.1 (wy³¹cznie klasa 35.13) i 35.2
(wy³¹cznie klasa 35.22) PKD (dla dzia³ania 5.2). 

Mo¿liwo�æ pozyskania �rodków na inwestycje pro�rodo-
wiskowe maj¹ równie¿ przedsiêbiorcy, dla których prze-
znaczony jest Priorytet I ,,Wzrost konkurencyjno�ci dolno-
�l¹skich przedsiêbiorstw�� (�Przedsiêbiorstwa i innowacyj-
no�æ�). W ramach dzia³ania 1.1. Inwestycje dla przedsiê-

biorstw schemat F: ,,Dotacje inwestycyjne dostosowuj¹ce
M�P do wymogów wynikaj¹cych z prawa krajowego
i wspólnotowego w zakresie ochrony �rodowiska oraz pro-
jekty w zakresie zwiêkszania efektywno�ci energetycznej��
firmy z sektora M�P mog¹ otrzymaæ dotacjê bezzwrotn¹
na  inwestycje dotycz¹ce: zmiany technologii s³u¿¹ce eli-
minowaniu szkodliwych oddzia³ywañ i uci¹¿liwo�ci po-
przez zapobieganie emisjom do �rodowiska, zmniejszeniu
zapotrzebowania na energiê, wodê oraz surowce, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem wtórnego wykorzystania ciep³a
odpadowego i zmniejszenia ilo�ci wytwarzanych odpadów,
budowy lub modernizacji oczyszczalni lub podczyszczalni
�cieków przemys³owych, budowy lub modernizacji insta-
lacji i urz¹dzeñ do odzysku, a w szczególno�ci recyklingu
lub unieszkodliwiania odpadów, wdra¿ania tzw. czystych
technologii, a tak¿e budowy lub modernizacji instalacji
wentylacyjnych i grzewczych w celu ograniczenia emisji,
zu¿ycia surowców i dostosowania do norm BHP.

Mo¿liwo�ci wydaj¹ siê ogromne. Kiedy mo¿na sk³adaæ
wnioski? Dla wielu z opisanych dzia³añ niestety w najbli¿-
szym czasie nie zosta³y przewidziane nabory wniosków,
jak w przypadku dzia³ania 1.1 schemat F. 

Najbli¿sze terminy og³oszenia naborów w ramach Prio-
rytetu IV i V to: dzia³anie 4.3: I 2011,  dzia³anie 4.6: I 201,
dzia³anie 4.7: II 2011 (ostatni nabór 31 XII 2009 - 1 III
2010), dzia³anie 5.1: II 2011, dzia³anie 5.2: V 2010,  dzia-
³anie 5.3: II 2011.  Wiêcej informacji: www.dolny-
slask.pl/default.aspx?docId=3560.

Kujawsko-Pomorskie

Podobn¹ konstrukcjê jak program dla Dolnego �l¹ska
ma Regionalny Program Operacyjny Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w którym w�ród
o�miu osi priorytetowych Priorytet II ,,Zachowanie i racjo-
nalne u¿ytkowanie �rodowiska��zosta³ przeznaczony na in-
westycje dotycz¹ce gospodarki wodno-�ciekowej (dzia³a-
nie 2.1), gospodarki odpadami (2.2), ochrony powietrza
(2.3), infrastruktury energetycznej (2.4), bezpieczeñstwa
powodziowego i przeciwdzia³ania zagro¿eniom �rodowi-
ska (2.5), a tak¿e ochrony i promocji zasobów przyrodni-
czych (2.6). Na dzia³ania dotycz¹ce ochrony �rodowiska
objête tym priorytetem przeznaczono ponad 149 mln euro.
Pomoc jest skierowana g³ównie do samorz¹dów terytorial-
nych, ich zwi¹zków i stowarzyszeñ oraz innych podmio-
tów �wiadcz¹cych us³ugi  publiczne w zakresie zadañ w³a-
snych samorz¹du.

Odrêbne dzia³anie skierowane na inwestycje pro�ro-
dowiskowe w przedsiêbiorstwach zosta³o równie¿ za-
planowane w Priorytecie V ,,Wzmocnienie konkuren-
cyjno�ci przedsiêbiorstw��. W ramach dzia³ania 5.3
,,Wspieranie przedsiêbiorstw w zakresie dostosowania
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do wymogów ochrony �rodowiska�� firmy z sektora
M�P mog¹ ubiegaæ siê o �rodki na zastosowanie no-
wych rozwi¹zañ organizacyjnych i technologicznych
w produkcji i �wiadczeniu us³ug prowadz¹cych do
zmniejszenia oddzia³ywania na �rodowisko oraz do po-
prawy produktywno�ci i efektywno�ci; budowê, rozbu-
dowê lub przebudowê instalacji i urz¹dzeñ sprzyjaj¹-
cych oszczêdno�ci surowców i energii oraz ogranicza-
niu emisji szkodliwych substancji do �rodowisk; zasto-
sowanie efektywnych systemów zarz¹dzania �rodowi-
skiem, wdro¿enie technologii zapobiegania zanie-
czyszczeniom.   

Niestety, w ramach dzia³ania 5.3 nie przewiduje siê na-
boru wniosków w 2010 r. Najbli¿sze terminy naboru wnio-
sków w ramach Priorytetu II: dzia³anie 2.1: II 2010, dzia³a-
nie 2.2: I 2010 � nabór od 01 IV 2010 do 31 V 2010, dzia-
³anie 2.3: III 2010, dzia³anie 2.4: III 2010,VII 2010, dzia³a-
nie2.6: X 2010.Wiêcej informacji: www.fundusze.kujaw-
sko-pomorskie.pl.

Lubelskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu
VI ,,�rodowisko i czysta energia�� przewiduje 2 dzia-
³ania z ³¹czn¹ alokacj¹ ponad 200 mln euro: dzia³anie
6.1 ,,Ochrona i kszta³towanie �rodowiska�� oraz 6.2
,,Energia przyjazna �rodowisku��. W ramach pierw-
szego z nich samorz¹dy terytorialne, ich zwi¹zki, po-
rozumienia i stowarzyszenia oraz inne podmioty mo-
g¹ ubiegaæ siê o �rodki na inwestycje dotycz¹ce go-
spodarki wodno-�ciekowej, gospodarki odpadami
i ochronê powierzchni ziemi, w zakresie bezpieczeñ-
stwa ekologicznego czy ochronê przyrody i kszta³to-
wanie postaw ekologicznych. Oddzielne �rodki na in-
westycje dotycz¹ce ochrony �rodowiska zosta³y zare-
zerwowane dla przedsiêbiorców, do których skiero-
wany jest Priorytet I ,,Przedsiêbiorczo�æ i innowa-
cje��. W ramach dzia³ania 1.4 ,,Dotacje inwestycyjne
w zakresie dostosowania przedsiêbiorstw do wymo-
gów ochrony �rodowiska oraz w zakresie odnawial-
nych �róde³ energii�� firmy sektora M�P mog¹ pozy-
skaæ wsparcie na projekt dotycz¹cy np. budowy ma-
³ych i �rednich jednostek wytwarzania energii elek-
trycznej i ciep³a w skojarzeniu oraz budowy, rozbu-
dowy i modernizacji infrastruktury s³u¿¹cej do pro-
dukcji i przesy³u energii odnawialnej.

Najbli¿sze nabory w przypadku poszczególnych dzia³añ:
dzia³anie 1.4 schemat B ,,Inwestycje w zakresie produkcji
i wykorzystania energii ze �róde³ odnawialnych��: III 2010
� V 2010 i XII 2010 � II 2011, dzia³anie 6.1 ,,Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi��II 2010 � IV 2010,

,,Bezpieczeñstwo ekologiczne�� IV 2010 � VI 2010, dzia³a-
nie 6.2: IV 2010�VI 2010.  Wiêcej informacji: www.rpo.lu-
belskie.pl.

Lubuskie

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-
2013 po�wiêci³ zagadnieniom dotycz¹cym kwestii pro-
�rodowiskowych Priorytet III ,,Ochrona i zarz¹dzanie za-
sobami �rodowiska przyrodniczego��. I tak o �rodki mo¿-
na siê staraæ w ramach trzech dzia³añ: dzia³anie 3.1 ,,In-
frastruktura ochrony �rodowiska przyrodniczego��;  3.2

,,Poprawa jako�ci powietrza, efektywno�ci energetycznej
oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych �róde³ ener-
gii��; 3.3 ,,Zarz¹dzanie �rodowiskiem przyrodniczym��,
na które ³¹cznie przeznaczono prawie 87 mln euro. Bene-
ficjentami pomocy mog¹ byæ samorz¹dy terytorialne oraz
ich zwi¹zki i stowarzyszenia, jednostki naukowe, organi-
zacje pozarz¹dowe i inne podmioty (w przypadku dzia³a-
nia 3.2 równie¿ przedsiêbiorcy).  

W programie tym nie ma wydzielonego dzia³ania dla
przedsiêbiorców realizuj¹cych inwestycje dotycz¹ce
ochrony �rodowiska. Dzia³ania pro�rodowiskowe mog¹
byæ dofinansowywane w ramach Priorytetu II ,,Stymulo-
wanie wzrostu inwestycji w przedsiêbiorstwach i wzmoc-
nienie potencja³u innowacyjnego��, z dzia³ania 2.1 ,,Mi-
kroprzedsiêbiorstwa�� i 2.2 ,,Poprawa konkurencyjno�ci
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw poprzez inwestycje��,
w których przedsiêbiorcy realizuj¹cy inwestycje w pro-
dukty i procesy przyjazne dla �rodowiska bêd¹ konkuro-
waæ z tymi, którzy zamierzaj¹ wprowadzaæ nowe techno-
logie, inwestowaæ w nowe produkty czy us³ugi itp. 

Niestety w 2010 r. nie przewidziano ¿adnych naborów
wniosku dla przedsiêbiorców w ramach dzia³ania 2.1. i 2.2,
jak te¿ dla innych podmiotów w ramach priorytetu 3 >
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> (dla wszystkich dzia³añ). Wiêcej informacji:
www.lrpo.lubuskie.pl.

£ódzkie

Podobnie jak w wy¿ej opisanych programach równie¿
w tym przypadku na dzia³ania dotycz¹ce kwestii pro�rodo-
wiskowych przeznaczono jedn¹ z osi � Priorytet II ,,Ochro-
na �rodowiska, zapobieganie zagro¿eniom i energetyka��
(z bud¿etem ponad 200 mln euro), w ramach której mo¿na
pozyskaæ �rodki na gospodarkê wodno-�ciekow¹ (dzia³anie
2.1), gospodarkê odpadami (2.2), ochronê przyrody (2.3),
gospodarkê wodn¹ (2.4), zagro¿enia �rodowiska (2.5),
ochronê powietrza (2.6), elektroenergetykê (2.7), gazow-
nictwo (2.8), odnawialne �ród³a energii (2.9), a tak¿e sieci
ciep³ownicze (2.10). W�ród beneficjentów pomocy znajdu-
j¹ siê tu zarówno samorz¹dy terytorialne, ich zwi¹zki i sto-
warzyszenia, jednostki organizacyjne administracji rz¹do-
wej, organizacje pozarz¹dowe, jak te¿ przedsiêbiorcy, w
tym spó³ki komunalne, M�P (dotyczy dzia³ania 2.1, 2.2,
2.7, 2,8, 2.9, 2.10). Przedsiêbiorstwa (równie¿ du¿e) planu-
j¹ce inwestycje prowadz¹ce do zmniejszenia szkodliwego
oddzia³ywania na �rodowisko (w tym m.in. ograniczenia
energo-, materia³o- i wodoch³onno�ci produktów i us³ug,
zastosowania oceny cyklu ¿ycia na wszystkich etapach
projektowania procesów technologicznych), wdro¿enie
systemów zarz¹dzania �rodowiskowego czy najlepszych
dostêpnych technik (BAT), mog¹ ubiegaæ siê o dotacjê w ra-

mach Priorytetu III ,,Gospodarka, innowacyjno�æ, przedsiê-
biorczo�æ��, dzia³anie 3.2 ,,Podnoszenie innowacyjno�ci
i konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw�� skierowane do przed-
siêbiorców planuj¹cych wdro¿enie nowych rozwi¹zañ tech-
nologicznych w produkcji i us³ugach lub wprowadzenie no-
wych rozwi¹zañ organizacyjnych, prowadz¹cych do popra-
wy produktywno�ci i efektywno�ci. Tylko na to jedno dzia-
³anie przeznaczona zosta³a alokacja finansowa ponad 167
mln euro. Dla wielu z opisanych dzia³añ nie przewiduje siê
kolejnego naboru, bowiem �rodki zosta³y rozdysponowane
lub planuje siê rozdysponowanie ca³ej alokacji. W�ród za-
planowanych na najbli¿szy okres naborów znalaz³y siê:
dzia³anie 2.2: 22 II 2010 � 26 III 2010; dzia³anie 2.3: 24 V
2010 � 25 VI 2010; Dzia³anie 2.7: 23 VIII 2010 � 24 IX
2010; dzia³anie2.8: 23 VIII 2010 � 24 IX 2010; dzia³anie
2.9: 24 V 2010 � 25 VI 2010; dzia³anie 2.10: 15 XI 2010
� 17 XII 2010; dzia³anie 3.2: 18 I 2010 � 22 II 2010. Wiêcej
informacji: www.rpo.lodzkie.pl/wps/portal/rpo.

Ma³opolskie

Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2007-2013 w ramach Priorytetu VII ,,Infrastruktura
ochrony �rodowiska�� zak³ada wsparcie inwestycji
w czterech g³ównych obszarach: gospodarka wodno-
�ciekowa (dzia³anie 7.1), poprawa jako�ci powietrza
i zwiêkszenie odnawialnych �róde³ energii (7.2), gospo-
darka odpadami (7.3) oraz poprawa bezpieczeñstwa eko-
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logicznego oraz ochrona przed skutkami klêsk ¿ywio³o-
wych (7.4). Beneficjentami pomocy s¹ tu m.in. samorz¹-
dy terytorialne, ich zwi¹zki i stowarzyszenia, administra-
cja rz¹dowa, parki narodowe i krajobrazowe, spó³ki
wodne, przedsiêbiorcy. Na ca³y priorytet zosta³a przewi-
dziana alokacja prawie 115 mln euro.

Dla przedsiêbiorców (M�P) planuj¹cych zmianê stoso-
wanych rozwi¹zañ produkcyjnych, technologicznych i or-
ganizacyjnych na sprzyjaj¹ce poprawie �rodowiska natu-
ralnego nie zosta³o wydzielone ¿adne dzia³anie. Na tego ty-
pu inwestycje bêdzie udzielane bezzwrotne dofinansowa-
nie w ramach Priorytetu II ,,Gospodarka regionalnej szan-
sy��, dzia³ania 2.1 ,,Rozwój i podniesienie konkurencyjno-
�ci przedsiêbiorstw��, schemat A: ,,Bezpo�rednie wsparcie
inwestycji w M�P��. Najbli¿szy terminy og³oszenia nabo-
rów: dzia³anie 2.1, schemat A: dla mikroprzedsiêbiorstw III
kw. 2010, dla ma³ych przedsiêbiorstw I kw. 2010, dla �red-
nich firm I kw. 2011;  dzia³anie 7.1: III 2010 - IV 2010;
dzia³anie 7.2: IV 2010 � V 2010, I kw.2011 � II
kw.2011;dzia³anie 7.3: VIII 2010 � IX 2010. Wiêcej infor-
macji: www.wrotamalopolski.pl.

Mazowieckie

W Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007-2013 wyszczególniony zosta³
Priorytet  IV ,,�rodowisko, zapobieganie zagro¿eniom
i energetyka��, w którym wspierane bêd¹ inwestycje w za-
kresie gospodarki wodno-�ciekowej (dzia³anie 4.1), ochro-
ny powierzchni ziemi (4.2), ochrony powietrza, energetyki
(4.3), ochrony przyrody, zagro¿eñ, systemów monitoringu
(4.4). Pomoc skierowana jest do szerokiego wachlarza pod-
miotów, m.in. samorz¹dów terytorialnych, parków narodo-
wych i krajobrazowych, jednostek naukowych, instytucji
kultury, szkó³ wy¿szych i przedsiêbiorstw, nie tylko energe-
tycznych prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakre-
sie wytwarzania, przetwarzania, przesy³ania i dystrybucji
energii elektrycznej, ciep³a i paliw gazowych (dzia³anie
4.3). Na dzia³ania objête Priorytetem IV przeznaczona zo-
sta³a alokacja ponad 361 mln euro. W ramach Priorytetu I
,,Tworzenie warunków dla rozwoju potencja³u innowacyj-
nego i przedsiêbiorczo�ci na Mazowszu�� zosta³o zaplano-
wane dzia³anie 1.8  ,,Wsparcie dla przedsiêbiorstw w za-
kresie wdra¿ania najlepszych dostêpnych technik�� (BAT),
gdzie firmy z sektora M�P mog¹ uzyskaæ wsparcie na
przedsiêwziêcia wp³ywaj¹ce na poprawê stanu �rodowiska:
w zakresie pozwoleñ zintegrowanych, oczyszczania �cie-
ków przemys³owych, ochrony powietrza oraz gospodarki
odpadami przemys³owymi i niebezpiecznymi, wprowa-
dzaj¹ce proekologiczne technologie, m.in. materia³oosz-
czêdno�æ, zmniejszenie wodoch³onno�ci produkcji oraz
zmniejszenie ilo�ci wytwarzanych odpadów. Bud¿et zapla-

nowany na dzia³anie 1.8 to ponad 23 mln euro. Nieste-
ty na dzia³anie 1.8 nie planuje siê na razie naborów
wniosków. Najbli¿szy terminy og³oszenia naborów dla
dzia³ania 4.3 to V 2010 � VI 2010. Wiêcej informacji:
www.rpo.mazowia.eu.

Opolskie

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Opolskiego 2007-2013 to Priorytet IV ,,Ochrona �rodowi-
ska�� skierowany jest na dzia³ania w zakresie infrastruktury
wodno-�ciekowej  i gospodarka odpadami (dzia³anie 4.1),
zabezpieczenia przeciwpowodziowego (4.2), ochrony po-
wietrza, odnawialnych �róde³ energii (4.3) i ochrony bioró¿-
norodno�ci Opolszczyzny (4.4). Bud¿et tego priorytetu to
kwota ponad 63 mln euro. Priorytet ten skierowany jest do
samorz¹dów terytorialnych, ich zwi¹zków i stowarzyszeñ,
jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych zadania JST,
podmiotów wykonuj¹cych us³ugi publiczne, w których
wiêkszo�æ udzia³ów lub akcji posiada województwo opol-
skie, powiat, gmina, miasto, zwi¹zek miêdzygminny lub
Skarb Pañstwa, organów administracji rz¹dowej, ko�cio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych i innych podmiotów.

Dla przedsiêbiorców przeznaczony jest Priorytet I
,,Wzmocnienie atrakcyjno�ci gospodarczej regionu��, dzia-
³anie 1.3 ,,Innowacje, badania, rozwój technologiczny��,
poddzia³anie 1.3.2 ,,Inwestycje w innowacje w przedsiê-
biorstwach��, z którego dofinansowanie uzyskaj¹ projekty
nowych i istniej¹cych firm sektora MSP na inwestycje
zwi¹zane z wdro¿eniem rozwi¹zañ innowacyjnych (np. za-
kupy patentów, licencji, know-how, maszyn, urz¹dzeñ)
w tym równie¿ na przedsiêwziêcia pro�rodowiskowe i eko-
innowacyjne, uwzglêdniaj¹ce aspekt efektywno�ci energe-
tycznej. Najbli¿szy terminy naborów to: poddzia³anie
1.3.2: 7 VI - 18 VI 2010;  dzia³anie 4.1: gospodarka odpa-
dami 15 IX � 29 IX 2010. Wiêcej informacji:
www.rpo.opolskie.pl.

Podkarpackie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w Priorytecie
IV ,,Ochrona �rodowiska i zapobieganie zagro¿eniom��, na
realizacjê inwestycji pro�rodowiskowych przeznaczono
alokacjê ponad 213 mln euro. Przewidziane s¹ tu cztery
dzia³ania: 4.1 ,,Infrastruktura ochrony �rodowiska��, 4.2
,,Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospo-
darka zasobami wodnymi��, 4.3 ,,Zachowanie oraz ochro-
na ró¿norodno�ci biologicznej i krajobrazowej�� i 4.4
,,Zwalczanie i zapobieganie zagro¿eniom��. O dotacjê mo-
g¹ siê ubiegaæ m.in. samorz¹dy terytorialne, ich zwi¹zki
i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, >
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> organizacje pozarz¹dowe, Pañstwowe Gospodarstwo Le-
�ne Lasy Pañstwowe i jego jednostki organizacyjne, spó³ki
wodne i ich zwi¹zki, ko�cio³y i zwi¹zki wyznaniowe,
przedsiêbiorcy - podmioty wykonuj¹ce zadania u¿yteczno-
�ci publicznej na zlecenie jednostki samorz¹du terytorialne-
go/zwi¹zku komunalnego.

Przedsiêbiorcy planuj¹cy inwestycje zwi¹zane z wdro¿e-
niem technologii przyjaznych dla �rodowiska, z wdro¿e-
niem systemów zarz¹dzania �rodowiskowego itp. maj¹
mo¿liwo�æ aplikowania o dotacjê w ramach Priorytetu I
,,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka��, w którym
dzia³anie 1.1 ,,Wsparcie kapita³owe przedsiêbiorczo�ci��,
schemat B � ,,Bezpo�rednie dotacje inwestycyjne�� ma na
celu wspieranie mikro, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
w zakresie inwestycji poprawiaj¹cych pozycjê konkuren-
cyjn¹. �rodki przeznaczone bêd¹ g³ównie na projekty inno-
wacyjne (zakup patentów i nowych technologii), z zakresu
informatyzacji, zmian w procesie produkcyjnym lub proce-
sie �wiadczenia us³ug, wdra¿anie wydajnych systemów za-
rz¹dzania �rodowiskiem oraz wdra¿anie i stosowanie tech-
nologii zapobiegania zanieczyszczaniu �rodowiska. £¹czna
alokacja na schemat B w ramach dzia³ania 1.1 to kwota po-
nad 115 mln euro.

Najbli¿sze nabory wniosków: dzia³anie 1.1.schemat B:
V 2011, V 2012; dzia³anie 4.1: schemat B � Zaopatrzenie
w wodê: X 2010; dzia³anie 4.2: II 2011; dzia³anie 4.3: II
2011; dzia³anie 4.4: V 2011. Wiêcej informacji: www.wro-
ta.podkarpackie.pl/pl/rpo. 

Podlaskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podla-
skiego na lata 2007-2013 inwestycje zmierzaj¹ce do popra-
wy �rodowiska uj¹³ w Priorytecie V ,,Rozwój infrastruktu-
ry ochrony �rodowiska��, który podzieli³ na 2 dzia³ania:
dzia³anie 5.1 ,,Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony
�rodowiska�� i 5.2 ,,Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony
�rodowiska��. Jest to nieco inna konstrukcja ni¿ w przypad-
ku wcze�niej opisanych programów, w których poszcze-
gólne dzia³ania dotyczy³y odrêbnych zagadnieñ. Tu oba
dzia³ania skierowane s¹ na takie same rodzaje inwestycji
� ró¿ni je za� jedynie zasiêg ich oddzia³ywania. S¹ to za-
tem dzia³ania bardzo pojemne, w których realizowane mo-
g¹ byæ inwestycje w gospodarkê odpadami, wodno-�cie-
kow¹, dotycz¹ce ochrony powietrza, wykorzystania odna-
wialnych �róde³ energii itp. Beneficjentami pomocy mog¹
byæ bardzo ró¿ne podmioty od samorz¹dów terytorial-
nych, ich zwi¹zków i stowarzyszeñ oraz podmiotów wy-
konuj¹cych us³ugi publiczne, w których wiêkszo�æ udzia-
³ów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo
� pocz¹wszy od organizacji pozarz¹dowych, jednostek na-
ukowych, placówek kultury, szkó³ wy¿szych i innych.

Alokacja finansowa na oba dzia³ania to nieca³e 80 mln eu-
ro (po po³owie na ka¿de z dzia³añ). 

Dla przedsiêbiorstw przeznaczony jest Priorytet I ,,Wzrost
innowacyjno�ci i wspieranie przedsiêbiorczo�ci w regionie��,
w którym dzia³anie 1.4 ,,Wsparcie inwestycyjne przedsiê-
biorstw�� obejmuje m.in. wsparcie na rzecz M�P w zakresie
promocji produktów i procesów przyjaznych dla �rodowiska
(wdro¿enie efektywnych systemów zarz¹dzania �rodowi-
skiem, wdro¿enie i stosowanie/u¿ytkowanie technologii za-
pobiegania zanieczyszczeniom, wdro¿enie czystych techno-
logii do dzia³alno�ci produkcyjnej przedsiêbiorstw). Aloka-
cja na to dzia³anie to ponad 104 mln euro.

Przewidziane w najbli¿szym roku nabory: poddzia³anie
1.4.1 ,,Mikroprzedsiêbiorstwa��: IV-V 2010; poddzia³anie
1.4.2 ,,Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa��: I-II 2010; dzia³a-
nie 5.1 i 5.2: ,,Gospodarka odpadami�� V-VI 2010, ,,Odna-
wialne �ród³a energii��III-IV 2010; ,,Ochrona przyrody��II-
-III 2010, ,,Gospodarka wodno-�ciekowa��: I-II 2010 (5.1),
II-III 2010 (5.2). Wiêcej informacji: www.rpowp.wrota-
podlasia.pl

Pomorskie

Priorytet V ,,�rodowisko i energetyka przyjazna �ro-
dowisku�� Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 zak³ada
realizacjê przedsiêwziêæ w ramach piêciu dzia³añ:
w zakresie gospodarki odpadami (5.1), gospodarki
wodnej (5.2), zarz¹dzania informacj¹ o �rodowisku
(5.3), energetyki opartej na �ród³ach odnawialnych
(5.4), infrastruktury energetycznej i poszanowania
energii (5.5), energii odnawialnej i poszanowania ener-
gii � wsparcie pozadotacyjne (5.6). Ca³kowita alokacja
finansowa przekracza w tym priorytecie 90 mln euro.
O dofinansowanie mog¹ siê ubiegaæ samorz¹dy teryto-
rialne, ich zwi¹zki i stowarzyszenia, jednostki organi-
zacyjne samorz¹dów posiadaj¹ce osobowo�æ prawn¹,
podmioty dzia³aj¹ce w oparciu o umowê o partnerstwie
publiczno-prywatnym i inne. 

Priorytet I ,,Rozwój i innowacje w M�P�� wspiera
ró¿ne rodzaje inwestycji � nie tylko polegaj¹ce na
wprowadzaniu zmian w procesie produkcyjnym, na
dywersyfikacji dzia³alno�ci czy na informatyzacji
(m.in. systemy zarz¹dzania przedsiêbiorstwem), ale te¿
na budowie, rozbudowie lub przebudowie instalacji
i urz¹dzeñ sprzyjaj¹cych oszczêdno�ci surowców
i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych sub-
stancji do �rodowiska. W dzia³aniu 1.1 ,,Mikro, ma³e
i �rednie przedsiêbiorstwa�� (podzia³anie 1.1.1 i 1.1.2)
wrêcz preferowane bêd¹ projekty przyczyniaj¹ce siê
do oszczêdno�ci surowców i energii oraz ograniczenia
emisji szkodliwych substancji do �rodowiska. Alokacja

20 Niezbednik beneficjenta



www.fundusze-europejskie.pl

na to dzia³anie to ponad 212 mln euro (po po³owie dla
mikro oraz ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw). Naj-
bli¿sze daty og³oszenia naborów: poddzia³anie 1.1.1
,,Mikroprzedsiêbiorstwa��: 31 VIII 2010; dzia³anie 5.4:
29 III 2010. Wiêcej informacji: www.arp.gda.pl. 

�l¹skie

W Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewódz-
twa �l¹skiego na lata 2007-2013 g³ówny cel Priorytetu V
,,�rodowisko�� bêdzie realizowany poprzez 5 dzia³añ: 5.1
,,Gospodarka wodno-�ciekowa��, 5.2 ,,Gospodarka odpa-
dami��, 5.3 ,,Czyste powietrze i odnawialne �ród³a energii��,
5.4 ,,Zarz¹dzanie �rodowiskiem��, 5.5 ,,Dziedzictwo przy-
rodnicze��. Na realizacjê zadañ w ramach priorytetu V prze-
znaczono prawie 230 mln euro. W�ród typów projektów,
jakie mog¹ byæ realizowane przez przedsiêbiorców nale¿¹-
cych do sektora M�P, w ramach Priorytetu I ,,Badania
i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiêbior-
czo�æ��, dzia³anie 1.2 ,,Mikroprzedsiêbiorstwa i M�P��,
poddzia³anie 1.2.1 ,,Mikroprzedsiêbiorstwa�� oraz 1.2.2
,,Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa��, znajduje siê dostoso-
wywanie technologii i produktów do wymagañ dyrektyw
unijnych, zw³aszcza norm zharmonizowanych i prawo-
dawstwa w zakresie BHP, ochrony �rodowiska. Na ten ro-
dzaj zadañ przewidziana jest alokacja ponad 107 mln euro.
Najbli¿sze nabory: dzia³anie 5.3: 6 IV 2011 - 6 VI 2011;
dzia³anie 5.4 i 5.5 � dodatkowe terminy.  Wiêcej informa-
cji: www.scp-slask.pl

�wiêtokrzyskie 

Dzia³ania Priorytetu IV ,,Rozwój infrastruktury ochrony
�rodowiska i energetycznej��Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa �wiêtokrzyskiego 2007�2013
skupione s¹ na poprawie stanu �rodowiska naturalnego wo-
jewództwa poprzez dofinansowanie przedsiêwziêæ doty-
cz¹cych m.in. systemów wodoci¹gowych i kanalizacyj-
nych, zagospodarowania odpadów, ochrony przeciwpowo-
dziowej na obszarach, na których istniej¹ zapó�nienia
w tym zakresie, ochrony powietrza oraz podniesienia jako-
�ci infrastruktury energetycznej w regionie. W ramach roz-
woju regionalnej (dzia³anie 4.1) i lokalnej (dzia³anie 4.2)
infrastruktury ochrony �rodowiska i energetycznej wspiera-
na bêdzie budowa, modernizacja, rozbudowa instalacji do
odzysku, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, spalarni
odpadów, a tak¿e rekultywacja sk³adowisk odpadów i li-
kwidacja dzikich wysypisk. Wspierane bêd¹ te¿ inwestycje
skutkuj¹ce zwiêkszonym wykorzystaniem odnawialnych
�róde³ energii lub znacz¹c¹ popraw¹ efektywno�ci energe-
tycznej. �rodki przeznaczone na inwestycje pro�rodowi-
skowe w priorytecie IV to ponad 144 mln euro. W ramach

Priorytetu I ,,Rozwój przedsiêbiorczo�ci��, dzia³anie 1.1
,,Bezpo�rednie wsparcie sektora mikro, ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw�� przewiduje wsparcie sektora M�P w for-
mie dofinansowania m.in. inwestycji dotycz¹cych dostoso-
wania technologii, produktów b¹d� us³ug do wymogów
oraz norm UE, szczególnie w zakresie ochrony �rodowi-
ska. Wsparcie bêd¹ mog³y otrzymaæ projekty inwestycyjne
w przedsiêbiorstwach z zakresu gospodarki wodno-�cieko-
wej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz realiza-
cji przedsiêwziêæ s³u¿¹cych wdra¿aniu zasad zintegrowa-
nego podej�cia do zapobiegania i ograniczania (kontroli)
zanieczyszczeñ. Alokacja na to dzia³anie wynosi prawie
188 mln euro. Brak jest obecnie informacji o najbli¿szym
naborze do dzia³ania 1.1 (ostatnie nabory odby³y siê na
prze³omie 2009/ 2010 r.). Nabory dla Priorytetu IV: dzia³a-
nie 4.1 i 4.2: 15 II 2010 � 29 III 2010. Wiêcej informacji:
www.rpo-swietokrzyskie.pl.

Warmiñsko�Mazurskie

Na dzia³ania dotycz¹ce ochrony �rodowiska w Regio-
nalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na la-
ta 2007-2013 nastawiony jest Priorytet VI ,,�rodowisko >
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> przyrodnicze��, dzia³anie 6.1 ,,Poprawa i zapobieganie
degradacji �rodowiska poprzez budowê, rozbudowê mo-
dernizacjê infrastruktury ochrony �rodowiska�� oraz 6.2
,,Ochrona �rodowiska przed zanieczyszczeniami i znisz-
czeniami��. W ramach dzia³ania 6.1 bêd¹ realizowane pro-
jekty z zakresu gospodarki odpadami i ochrony po-
wierzchni ziemi, gospodarki wodno-�ciekowej i syste-
mów odbioru nieczysto�ci z ³odzi na jeziorach, za�
w przypadku dzia³ania 6.2 - wykorzystania odnawialnych
�róde³ energii i bezpieczeñstwa ekologicznego. Ca³kowi-
ta alokacja dla obu dzia³añ to prawie 134 mln euro. Prio-
rytet I ,,Przedsiêbiorczo�æ�� ma bardzo rozbudowan¹ for-
mê. Na dzia³ania pro�rodowiskowe realizowane przez
przedsiêbiorców zosta³o w dzia³aniu 1.1 ,,Wzrost konku-
rencyjno�ci przedsiêbiorstw�� wydzielone odrêbne pod-
dzia³anie 1.1.5 ,,Wsparcie M�P � promocja produktów
i procesów przyjaznych dla �rodowiska��, z alokacj¹ po-
nad 23 mln euro. Wspierane bêd¹ projekty M�P zwi¹za-
ne z uzyskaniem nowych standardów Wspólnoty w za-
kresie ochrony �rodowiska, przekroczeniem norm lub do-
stosowaniem do bardziej restrykcyjnych norm krajowych
oraz zapewnieniem oszczêdno�ci energii. Najbli¿sze na-
bory konkursowe: dzia³anie 6.1, poddzia³anie 6.1.1 ,,Go-
spodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi��: od 16
VI 2010, 6.1.2 ,,Gospodarka wodno-�ciekowa��:  od 10 III
2010; dzia³anie 6.2, poddzia³anie 6.2.1 ,,Wykorzystanie
odnawialnych �róde³ energii�� i 6.2.2 ,,Bezpieczeñstwo
ekologiczne��: od 19 II 2010. Wiêcej informacji:
www.rpo.warmia.mazury.pl.

Wielkopolskie

Priorytet III ,,�rodowisko przyrodnicze��Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 jest kompleksow¹ propozycj¹ poprawy stanu regionu
w obszarze �rodowiska. W siedmiu dzia³aniach chodzi
szczególnie o: zredukowanie ilo�ci zanieczyszczeñ odpro-
wadzanych do wód, ziemi i emitowanych do atmosfery,
poprawê jako�ci powietrza, wód i gruntów, wzrost racjo-
nalno�ci gospodarowania zasobami �rodowiska, zwiêksze-
nie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, mo-
dernizacjê i organizacjê sk³adowisk odpadów oraz prowa-
dzenie rekultywacji terenów zdegradowanych, jak te¿
zwiêkszenie udzia³u energii odnawialnej w bilansie energe-
tycznym kraju. W ramach dzia³añ 3.1, 3.2, 3.3,  3.5 i 3.7
mog¹ aplikowaæ równie¿ przedsiêbiorcy. Na realizacjê
dzia³añ objêtych Priorytetem III zaplanowano kwotê ponad
253 mln euro. 

Inwestycje przedsiêbiorców ukierunkowane na poprawê
stanu �rodowiska, np. dostosowuj¹ce dzia³alno�ci do wy-
mogów Wspólnego Rynku UE, znalaz³y te¿ swoje miejsce
w Priorytecie I ,,Konkurencyjno�æ przedsiêbiorstw��,
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a szczególnie w dzia³aniu 1.1 ,,Rozwój mikroprzedsiê-
biorstw�� oraz 1.2 ,,Wsparcie rozwoju MSP��, które z za³o-
¿enia preferowaæ bêdzie projekty zak³adaj¹ce m.in.: inno-
wacyjno�æ i rozwi¹zania w zakresie ochrony �rodowiska
w przedsiêbiorstwach. Bud¿et dzia³ania 1.1 to zaledwie
kwota ponad 15 mln euro, za� dzia³ania 1.2. to prawie 226
mln euro. W najbli¿szym czasie mo¿emy siê spodziewaæ
nastêpuj¹cych naborów: dzia³anie 1.1 ,,Rozwój mikro-
przedsiêbiorstw��(projekty inwestycyjne): I kw. 2010; dzia-
³anie 3.3 ,,Wsparcie ochrony przyrody��: I kw. 2010. Wiê-
cej informacji: www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Zachodniopomorskie

W Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego równie¿ znalaz³o siê miejsce
na realizacjê zadañ zmierzaj¹cych do  poprawy stanu �ro-
dowiska naturalnego. Celem Priorytetu IV ,,Infrastruktura
ochrony �rodowiska�� (z alokacj¹ ponad 131 mln euro) jest
ograniczenie ilo�ci zanieczyszczeñ emitowanych do po-
wietrza, wód i gleby, poprawa jako�ci wody pitnej dostar-
czanej mieszkañcom, czynna ochrona przyrody, uspraw-
nienie funkcjonowania systemu monitorowania stanu �ro-
dowiska i zagro¿eñ  ekologicznych oraz poprawa stanu
bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego, przeciwpo¿aro-
wego i ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagro¿eñ
�rodowiska. W ramach dzia³ania 4.1, 4.3 i 4.4 oraz pod-
dzia³ania 4.5.2 w�ród innych podmiotów mog¹ siê te¿
ubiegaæ o wsparcie du¿e przedsiêbiorstwa.

Z priorytetu dotycz¹cego ochrony �rodowiska wydzie-
lona zosta³a w tym przypadku energetyka, której po�wiê-
cono miejsce w Priorytecie II ,,Rozwój infrastruktury
transportowej i energetycznej��, w dzia³aniu 2.2 ,,Lokal-
na infrastruktura energetyczna��, poddzia³aniu 2.2.1
,,Sieci elektroenergetyczne�� (lokacja ponad 10 mln eu-
ro). Dzia³anie jest skierowane na wsparcie inwestycji
wp³ywaj¹cych na poprawê z³ego stanu technicznego sie-
ci elektroenergetycznej. O �rodki mog¹ w tym przypad-
ku aplikowaæ przedsiêbiorstwa wykonuj¹ce dzia³alno�æ
w zakresie wytwarzania, przy³¹czania, dystrybucji lub
przesy³u energii elektrycznej. Na inwestycje w przedsiê-
biorstwach z sektora M�P skierowany jest Priorytet I
,,Gospodarka � Innowacje � Technologie��, w którym nie
mówi siê wprost o inwestycjach dotycz¹ce dzia³añ pro-
�rodowiskowych i nie podkre�la siê ich znaczenia.

Najbli¿sze og³oszenia o konkursach przewidziane dla
poszczególnych dzia³añ: dzia³anie 4.1 ,,Energia odna-
wialna i zarz¹dzanie energi¹��: III 2010;  dzia³anie 4.2
,,Gospodarka odpadami��: VI 2010; dzia³anie 4.4
,,Ochrona powietrza�� i poddzia³anie 4.5.1 ,,Zintegrowa-
ny system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeñ��: tryb
i termin naboru zostanie ustalony po przeprowadzeniu

sonda¿u (ILPI); poddzia³anie 4.5.2 ,,Zapobieganie zagro-
¿eniom��: I 2010 � nabór od 12 II 2010 do 29 III 2010.
Wiêcej informacji: www.rpo.wzp.pl/rpo. 

Nie jeste�my nawet na pó³metku perspektywy finan-
sowej 2007�2013, a jak widaæ, w wielu dzia³aniach
skoñczy³y siê ju¿ �rodki lub z uwagi na planowane wy-
czerpanie alokacji w innych dzia³aniach nie przewiduje
siê kolejnych naborów. W innych przypadkach urucho-
mienie kolejnego naboru uzale¿nione jest od opracowa-
nia i wej�cia w ¿ycie odpowiednich regulacji prawnych.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e �rodki w tym okresie progra-
mowania nie by³y dostêpne tak od razu (pamiêtamy
opó�nienia we wdra¿aniu programów operacyjnych),
tym bardziej budzi siê rozczarowanie, ¿e koñcz¹ siê tak
szybko. A do koñca 2013 roku jeszcze sporo czasu�
Gdy mo¿liwo�ci aplikowania w trybie konkursowym
zostan¹ wyczerpane, w niektórych przypadkach warto
rozwa¿yæ, czy nie spróbowaæ wej�æ z projektem na listê
projektów kluczowych.

Poziom dofinansowania w województwach  
Pu³ap Województwo Dodatkowe wsparcie

dofinanso- (lokalizacja 

wania inwestycji)

50 % ! lubelskie
! podkarpackie
! warmiñsko-
-mazurskie

! podlaskie
! �wiêtokrzyskie
! opolskie
! ma³opolskie
! lubuskie
! ³ódzkie
! kujawsko-
-pomorskie

40 % ! �l¹skie
! pomorskie
! zachodnio-
pomorskie

!dolno�l¹skie
! wielkopolskie
! mazowieckie,

z wy³¹czeniem 
m. st. Warszawy
� w okresie 
od dnia 
1.01.2007 r. 
do dnia 
31.12.2010 r. 

30 % m. st. Warszawa 
oraz w okresie 
od dnia 
1.01.2011 r. 
do dnia 
31.12.2013 r. 
� na obszarze 
nale¿¹cym do woj. 
mazowieckiego

Maksymalna intensywno�æ
regionalnej pomocy
inwestycyjnej, za wyj¹tkiem
pomocy dla sektora
transportowego, mo¿e ulec
podwy¿szeniu o:
! 20 punktów procentowych
w przypadku mikro i ma³ych
przedsiêbiorstw,
! 10 punktów procentowych
w odniesieniu do �rednich
przedsiêbiorstw.


