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Program Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko (POIiŚ) – zatwierdzony decyzją Komisji 
Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r. – to 
największy program w całej Unii Europej-
skiej i najważniejsze źródło finansowania 
inwestycji.

Na jego realizację w latach 2007-2013 Polska 
otrzyma z Unii ok. 27,9 mld euro, z czego na 
inwestycje w ochronę środowiska przypadać 
będzie blisko 5 mld euro.

Do zarządzania programem dla I i II osi 
priorytetowej zostały powołane następujące 
instytucje:

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Minister-1. 
stwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca (IP) – Minister-2. 
stwo Środowiska

3. Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP II), 
nazywana też Instytucją Wdrażającą (IW) 

– dla projektów o koszcie całkowitym powyżej 
25 mln euro – NFOŚiGW 

– dla projektów o koszcie całkowitym poniżej 
25 mln euro – właściwy WFOŚiGW.

Przy naborze wniosków stosowane są dwa tryby:
– tryb indywidualny, poprzez umieszczenie pro-

jektu na liście indykatywnej
– tryb konkursowy, podczas którego nabory 

wniosków ogłasza Instytucja Pośrednicząca.
Wnioski muszą spełniać kryteria formalne i me-
rytoryczne tj. „Kryteria wyboru projektów”, które 
są załącznikiem nr 1 do „Szczegółowego opisu 
priorytetów POIiŚ”. Dokumenty dostępne są na 
stronach internetowych: Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego (www.mrr.gov.pl), Ministerstwa 
Środowiska (www.mos.gov.pl) oraz WFOŚiGW 
w Gdańsku (www.wfosigw-gda.pl).
Składanie wniosków odbywa się zgodnie z Re-
gulaminem Konkursu, w terminach ogłoszonych 
przez Ministerstwo Środowiska.
Wniosek powinien być wypełniony w generato-
rze wniosków (www.generator-poiis.pl) i złożony 
w  wersji papierowej oraz identycznej wersji elek-
tronicznej. Należy to zrobić zgodnie z instrukcją 
wypełniania wniosku dostępną na: www.ekopor-
tal.pl/Fundusze_UE/POIiS/Konkursy
Jednym z podstawowych załączników do wnio-
sku jest studium wykonalności, przygotowane 
zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na: 
www.ekoportal.pl/Fundusze_UE/POIiS/info_dla_
beneficjentow/zakresy_studium
Wydatki ponoszone na projekty są kwalifikowalne, 
czyli podlegają refundacji, jeżeli zostały faktycznie 
poniesione w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 
31 grudnia 2015 roku.
Maksymalny poziom dofinansowania określony 
jest dla projektów w ramach każdego działania. 
Dla projektów generujących dochody określany 
jest indywidualnie, zgodnie z Wytycznymi Mini-
stra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybra-
nych zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód.

Cel priorytetu:
Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM 

w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami 

akcesyjnymi nałożonymi na Polskę przez UE .

Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Przykładowe rodzaje projektów:

– budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej

– budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.

W zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja 

systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Minimalna wartość projektu – bez ograniczeń.

Maksymalny poziom dofinansowania z funduszy UE – 85 procent wydatków 

kwalifikowanych. 

Rodzaje beneficjentów (kto może się ubiegać o środki POIiŚ):

– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi 

 wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Źródło: opracowanie własne.
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Wnioskodawca

Złożenie wniosku

Realizacja projektu

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo 
Środowiska

Utworzenie i zatwierdzenie
Listy rankingowej

Ocena merytoryczna II st.

Instytucja Wdrażająca 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ocena Formalna i Merytoryczna I st.

Instytucja Wdrażająca 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podpisanie umowy

Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Środowiska

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

Instytucja Wdrażająca
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Ocena Formalna i Merytoryczna I st.

Instytucja Wdrażająca 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Podpisanie umowy

Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska
Potwierdzenie decyzji o dofinansowaniu

Schemat 2. Etapy rozpatrywania wniosków.

Oś priorytetowa I 
Gospodarka wodno-ściekowa
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Fundusz Spójności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku UNIA EUROPEJSKA
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Gdańsku pełni funkcję Insty-

tucji Wdrażającej dla Programu Operacyjnego In-

frastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych: 

I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka 

odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

Do zadań WFOŚiGW w Gdańsku należy przede 

wszystkim: 

1. przygotowanie i ocena projektów pod kątem 

formalnym i merytorycznym I i II stopnia

2. udział w pracach Grupy Roboczej ds. oceny 

projektów pod kątem spełnienia kryteriów 

merytorycznych II stopnia

3. zawieranie z beneficjentami umów o dofinan-

sowanie projektów w ramach POIiŚ

4. prowadzenie działań kontrolnych (m.in. w za-

kresie zamówień publicznych oraz zawiera-

nych umów dla zadań objętych projektem)

5. monitoring i sprawozdawczość

6. zarządzanie finansowe i rozliczanie projektów

7. informacja i promocja.

NIE

Instytucja Wdrażająca
NFOŚiGW / WFOŚiGW

Grupa Robocza 
powołana przez IP

Ochrona przyrody i kształtowanie 
postaw ekologicznych
90 mln EUR (2%)
Wsparcie dla przedsiębiorstw
200 mln EUR (4%)
Zarządzanie zasobami 
i przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska
557 mln EUR (11%)
Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi
1 216 mln EUR (25%)
Gospodarka wodno-ściekowa
2 784 mln EUR (58%)

Schemat 1. Priorytety środowiskowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Źródło: opracowanie własne.
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Cel priorytetu:
Zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych 
i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona brzegów 
morskich.

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsię-
wzięcia z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi ze szczególnym uwzględ-
nieniem odpadów niebezpiecznych
Przykładowe rodzaje projektów:
Wsparcie uzyskają projekty obejmujące kom-
pleksowe systemy gospodarowania odpadami 
komunalnymi.
Minimalna wartość projektu – bez ograniczeń. 
Zgłaszane projekty muszą jednak dotyczyć insta-
lacji i systemów gospodarki odpadami obsługu-
jących co najmniej 150 tys. mieszkańców. 
Maksymalny poziom dofinansowania z funduszy 
UE – 85 procent wydatków kwalifikowanych. 
Rodzaje beneficjentów: jednostki samorządu 
terytorialnego i ich związki oraz podmioty 
świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST.

Działanie 2.2 Przywracanie terenom 
zdegradowanym wartości przyrodniczych 
i ochrona brzegów morskich
Przykładowe rodzaje projektów:
– rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych 

przez przemysł i górnictwo 
– projekty związane z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwisk
– modernizacja i budowa umocnień brzegowych.
Minimalna wartość projektu – 20 mln zł
Maksymalny poziom dofinansowania z funduszy UE – 85 procent 
wydatków kwalifikowanych. 
Rodzaje beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego 
i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST 
oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środkow Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oś priorytetowa II
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku UNIA EUROPEJSKA

Fundusz Spójności

Szczegółowe informacje na temat:
– aktualności

– obowiązujących dokumentów i wytycznych

– ogłaszanych konkursów

– wzorów wniosków 

– instrukcji i zaleceń itp. 

są dostępne na: www.wfosigw-gda.pl zakładka fundusze europejskie 

Punkt Informacyjny:
WFOŚiGW w Gdańsku 

ul. Straganiarska 24-27

80-847 Gdańsk

tel. (58) 301 91 92 wew. 39, 56

tel. (58) 305-61-38 

e-mail: fs@wfosigw-gda.pl
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