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SKORZYSTAJ ZE

WSPARCIA

Wydawnictwo wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz œrodków Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

CEL DZIA£ANIA
Dzia³anie ma na celu ograniczenie iloœci zanieczyszczeñ przedostaj¹cych siê do powietrza, wód i gleb,
poprawê stanu bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego, zwiêkszenie wykorzystania energii pochodz¹cej
ze Ÿróde³ odnawialnych, a tak¿e poprawê zarz¹dzania œrodowiskiem. W wyniku realizacji tych celów
nast¹pi poprawa stanu œrodowiska naturalnego, poprawi¹ siê tak¿e warunki ¿ycia mieszkañców oraz
stworzone zostan¹ korzystne warunki dla rozwoju przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych zgodnie z zasadami poszanowania œrodowiska. Realizacja projektów powinna przyczyniæ siê do osi¹gniêcia standardów w zakresie ochrony œrodowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa.

DZIA£ANIE 1.2. Infrastruktura ochrony œrodowiska
W ramach dzia³ania przewidziano do realizacji projekty, które maj¹ pozytywny wp³yw na zwiêkszenie
atrakcyjnoœci gospodarczej i inwestycyjnej oraz które s¹ zgodne ze standardami w zakresie ochrony œrodowiska wymaganymi w Dyrektywach. Projekty maj¹ przyczyniaæ siê do zapewniania dobra publicznego lub
poprawy jakoœci istniej¹cego dobra publicznego.
Na wsparcie mog¹ liczyæ jedynie projekty infrastrukturalne o wartoœci ca³kowitej od 1 mln euro do 10 mln
euro (projekty o wartoœci ca³kowitej przekraczaj¹cej kwotê 10 mln euro dofinansowywane bêd¹ z Funduszu
Spójnoœci, infrastrukturalne projekty œrodowiskowe o wartoœci ca³kowitej poni¿ej 1 mln euro realizowane
bêd¹ w ramach Priorytetu 3 ZPORR „Rozwój lokalny”). Do realizacji w ramach Dzia³ania przewidziane s¹
tak¿e projekty z zakresu zarz¹dzania ochron¹ œrodowiska o minimalnej wartoœci ca³kowitej 300 tys. euro.
KTO MO¯E SK£ADAÆ WNIOSEK?
1. Jednostki samorz¹du terytorialnego.
2. Zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Podmioty wykonuj¹ce us³ugi publiczne, w których wiêkszoœæ udzia³ów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, w tym podmioty wykonuj¹ce te us³ugi na mocy odrêbnej umowy.*
4. Podmioty wybrane w wyniku postêpowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonuj¹ce us³ugi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostk¹ samorz¹du
terytorialnego na œwiadczenie us³ug z zakresu ochrony œrodowiska.
5. Organy administracji rz¹dowej w województwie.
6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
7. Spó³ki prawa handlowego nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku lub przeznaczaj¹ce zyski na cele
statutowe, w których wiêkszoœæ udzia³ów lub akcji posiadaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego lub
ich zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia.

zmiany do Uzupe³nienia ZPORR 2004-2006 przyjête przez Komitet Monitoruj¹cy 17 marca 2005 r.,
które nie wesz³y jeszcze w ¿ycie (informacja ze stron Ministerstwa Gospodarki i Pracy (www.mgip.gov.pl)

*

JAKIE PROJEKTY MOG¥ BYÆ DOFINANSOWANE
I. Zaopatrzenie w wodê, pobór wody i oczyszczanie œcieków
1. Budowa i modernizacja sieci wodoci¹gowych
2. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych
3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowych
4. Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
5. Budowa i modernizacja oczyszczalni œcieków
6. Budowa zbiorników umo¿liwiaj¹cych pozyskanie wody pitnej
II. Gospodarka odpadami
1. Organizacja i wdra¿anie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu
2. Wdra¿anie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (miêdzy innymi budowa sortowni,
kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów;
budowa nowych, modernizacja istniej¹cych i rekultywacja nieczynnych sk³adowisk; likwidacja
„dzikich” sk³adowisk)
3. Budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych
4. Rekultywacja i likwidacja sk³adowisk odpadów niebezpiecznych
III. Poprawa jakoœci powietrza
1. Modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciep³owniczych i wyposa¿enie ich w instalacje
ograniczaj¹ce emisje zanieczyszczeñ py³owych i gazowych do powietrza
2. Przekszta³cenie istniej¹cych systemów ogrzewania obiektów u¿ytecznoœci publicznej w systemy
bardziej przyjazne dla œrodowiska, w szczególnoœci ograniczenie „niskiej emisji”
IV. Zapobieganie powodziom
1. Regulacja cieków wodnych (pog³êbianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzglêdnia potrzeby ochrony przyrody
2. Tworzenie polderów (w tym zalesienie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych
3. Budowa i modernizacja wa³ów przeciwpowodziowych wraz z niezbêdnymi drogami dojazdowymi
4. Budowa i modernizacja ma³ych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. „ma³ej
retencji”
5. Ochrona brzegów morskich
V. Wsparcie zarz¹dzania ochron¹ œrodowiska
1. Opracowanie baz danych dotycz¹cych lasów, jakoœci gleb, wód, powietrza
2. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeñ w miastach oraz systemów informowania mieszkañców o poziomie zanieczyszczeñ
3. Utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakoœci wód
4. Tworzenie map terenów zalewowych
5. Tworzenie systemów monitoringu œrodowiska, w tym reagowania na zagro¿enia
6. Tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej
VI. Wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii
Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej do produkcji i przesy³u energii odnawialnej
(energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory s³oneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa).

JAKIE WYMAGANIA MUSI SPE£NIÆ WNIOSEK (kryteria formalne):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompletnoœæ wniosku;
Kompletnoœæ za³¹czników;
Wnioskodawca uprawniony jest do sk³adania wniosku;
Zgodnoœæ z celami dzia³ania okreœlonymi w uzupe³nieniu ZPORR, zgodnoœæ rodzaju projektu z list¹
przewidzian¹ w uzupe³nieniu ZPORR dla danego dzia³ania;
Okres realizacji projektu nie d³u¿szy ni¿ 2 lata od zakoñczenia roku, w którym projekt zosta³ wybrany
do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia) - zgodnie z zasad¹ n+2;
Zgodnoœæ udzia³u % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupe³nieniu
ZPORR;
W³aœciwa wartoœæ projektu - projekty infrastrukturalne o ca³kowitej wartoœci od 1 mln euro do 10 mln
euro, projekty z zakresu zarz¹dzania ochron¹ œrodowiska o min. wartoœci ca³kowitej 300 tys. euro;
Kwalifikowalnoœæ wydatków;
•ród³a finansowania projektu
Odpowiednio ustalony poziom dotacji zale¿nie od osi¹gniêcia przez projekt znacz¹cego zysku netto.

GDZIE S¥ PRZYJMOWANE WNIOSKI:
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego
Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
Wybrze¿e S³owackiego 12-14
50-411 Wroc³aw
Pokój 300
WIÊCEJ INFORMACJI:
Punkt Informacyjno-Kontaktowy ZPORR - pokój 400
tel. (071) 374 91 20, 42
fax. (071) 374 90 03
e-mail: zporr@dolnyslask.pl
www.zporr.dolnyslask.pl
www.zporr.gov.pl

18 maja br. wszed³ w ¿ycie nowy dokument Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Dokument programowy jest dostêpny na stronie www.zporr.dolnyslask.pl
w folderze Dokumenty.
Treœæ niniejszej ulotki uwzglêdnia zmiany przyjête Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 84 poz. 745 z dnia 18 maja 2005 r.).
Wydawnictwo opracowane przez Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej,
Departament Rozwoju Regionalnego UMWD
Wroc³aw 2005

