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Poprawa jakości środowiska miejskiego
w POIiŚ 2014-2020
Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz podstawowe warunki
konieczne do spełnienia celem pozyskania dofinansowania w ramach
POIiŚ 2014-2020, wynikające z następujących dokumentów:
• Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020
(POIiŚ) - przyjęty przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014r.
• Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ (SZOOP) - zatwierdzony
23.07.2015r. przez MIiR

• Kryteria wyboru projektów (sektorowe) - zatwierdzone 19 maja 2015 r. przez
Komitet Monitorujący POIiŚ

Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ
2014-2020
Budżet działania 2.5:
2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – 97 243 052 EUR
Cel działania 2.5:
Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.
Zostanie to osiągnięte dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zieleni
w miastach, powstałych dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych
działalnością człowieka i remediacji terenów zanieczyszczonych.
Okres kwalifikowania wydatków:
od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ
2014-2020
Instytucja Wdrażająca:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Typy projektów:
1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów
2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
3. Inwentaryzacja
terenów
zanieczyszczonych

zdegradowanych

i

terenów

Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ
2014-2020
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku
realizacji projektów
Wskaźniki produktu:
• Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów
• Liczba obiektów, na których przeprowadzono rekultywację
• Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty
dotyczące zieleni miejskiej

Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ
2014-2020
Beneficjenci:
• Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
• Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji
obowiązków własnych gmin
• Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (typ projektu 1 i 3)
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu:
85%

Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ
2014-2020
Tryby wyboru projektów:
• Konkursowy
Nabór i ocenę wniosków, a także przyjmowanie ewentualnych
protestów prowadzi NFOŚiGW.
Protesty rozpatruje Ministerstwo Środowiska.
Zasady wyboru projektów:
Projekty oceniane będą pod kątem zgodności z kryteriami
horyzontalnymi i sektorowymi przyjętymi dla danego działania (Zał. 3
do SzOOP).
Duże projekty, po spełnieniu wszystkich kryteriów wyboru projektów,
wymagają potwierdzenia przez KE.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
w ramach Działania 2.5
I typ projektów – tereny zdegradowane
W ramach działania wsparcie zostanie skierowane przede wszystkim
na rekultywację na cele środowiskowe obszarów zdegradowanych oraz
remediację terenów zanieczyszczonych skutkującą usunięciem
zagrożenia z ich strony dla zdrowia ludzi i środowiska. Wsparcie objąć
może również działania prowadzące do poprawy bądź przywrócenia
biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych
akwenów w miastach.
Finansowanie działań związanych z rekultywacją i remediacją obejmie
również docelowe zagospodarowanie terenu, w szczególności
nasadzenia i utworzenie całorocznych akwenów.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
w ramach Działania 2.5
I typ projektów – tereny zdegradowane
Środowiskowe zagospodarowanie terenu objętego rekultywacją i
remediacją oznacza, że minimum 70 % powierzchni po zakończeniu
realizacji projektu będzie terenem biologicznie czynnym.
Celom środowiskowym służyć będą więc m.in.:
• parki miejskie, zieleńce;
• komunalne lasy miejskie;
• komunalne całoroczne akweny z wodą nie konserwowaną chemicznie;
• przyrodnicze ścieżki edukacyjne;
• komunalne geoparki (związane z dziedzictwem geologicznym).

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
w ramach Działania 2.5
I typ projektów – tereny zdegradowane
W przypadku kompleksowego projektu rekultywacji lub remediacji
dopuszczalne jest sfinansowanie elementów dodatkowych:
• infrastruktury sportowej (tj. komunalnych ogólnie dostępnych
boisk pokrytych trawą, komunalnych siłowni plenerowych na gruncie
nie uszczelnionymi, ścieżek rowerowych) oraz
• działań wynikających z mocy prawa dla usunięcia lub naprawy
innych cech lub elementów szkodliwych dla ludzi i środowiska
(np. drobnych ilości odpadów, niewypałów, substancji
promieniotwórczych, jakie nie mieszczą się w pojęciu remediacji).
Dofinansowanie ww. elementów dodatkowych nie może wynieść więcej
niż 30 % całego dofinansowania projektu.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
w ramach Działania 2.5
II typ projektów – tereny zieleni
Projekty dotyczące zieleni będą realizowane w miastach i ich strefach
funkcjonalnych na gruntach niezdegradowanych,
niezagospodarowanych lub których sposób zagospodarowania ulega
zmianie na tereny zieleni (wyjątkiem są działania dotyczące
odnawiania zieleni i zielonych dachów oraz zieleni przyulicznej, czyli
podejmowane na terenach zagospodarowanych).

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
w ramach Działania 2.5
II typ projektów – tereny zieleni
• tworzenie parków i skwerów;
• tworzenie i odnowienie klinów zieleni, ciągnących się z obrzeży do
centrum miast;
• tworzenie i odnowienie pokrytych niską zielenią stref przewietrzania
miasta, umiejscowionych w uprzywilejowanych strefach wiatru, jeśli
takie występują na obszarze miasta;
• tworzenie i odnowienie tzw. zielonych ścian, w szczególności
izolujących od hałasu oraz zazieleniania ścian istniejących budowli,
pod warunkiem zachowania historycznego krajobrazu miejskiego
oraz nieutrudniania widoczności w ruchu drogowym i pieszym;

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
w ramach Działania 2.5
II typ projektów – tereny zieleni
• zapobieganie fragmentacji miejskich terenów zieleni, tworzenie i
odnowienie połączeń między istniejącymi terenami zieleni;
• zakładanie zielonych dachów na istniejących budynkach wraz z
niezbędną infrastrukturą służącą do utrzymania zieleni, łącznie z (w
uzasadnionych przypadkach) konstrukcją nowej więźby dachowej;
• odnawianie zieleni zanikającej i zdegradowanej, w tym zieleni
należącej do strategicznie zaplanowanych sieci obszarów
naturalnych i półnaturalnych (zielonej infrastruktury), łącznie z jej
leczeniem;

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
w ramach Działania 2.5
II typ projektów – tereny zieleni
• tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, szczególnie w
obszarach śródmiejskich, polegające na zapewnieniu istniejącym
drzewom (z możliwością uzupełnienia o nowe) właściwych
warunków wegetacji i ochrona przed skutkami ruchu
komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg;
• rewaloryzacja terenów zieleni obejmującą wymianę roślinności na
bardziej odporną na istniejące warunki.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
w ramach Działania 2.5
II typ projektów – tereny zieleni
Dopuszczalne jest sfinansowanie również następujących elementów
dodatkowych:
• infrastruktury dla udostępniania zieleni (np. ciągi pieszo-rowerowe,
ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura oświetleniowa)
oraz
• niewielkich działań rekultywacyjnych i remediacyjnych terenu
znajdującego się w granicach projektu zieleni.
Dofinansowanie ww. elementów dodatkowych nie może wynieść więcej
niż 30 % całego dofinansowania projektu.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
w ramach Działania 2.5
II typ projektów – tereny zieleni

W ramach projektów nie będą finansowane prace pielęgnacyjne takie
jak: sezonowe koszenie trawników i poboczy dróg, przycinanie
żywopłotów, gałęzi, obsadzanie i pielęgnacja istniejących kwietników i
rabat kwiatowych, jesienne sprzątanie liści itp.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
w ramach Działania 2.5
II typ projektów – tereny zieleni

Promowane będą projekty o wysokich walorach przyrodniczych, w tym
w szczególności projekty w efekcie których powstaną bogate,
wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni, oparte na gatunkach
rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych
ptaków, owadów i drobnych ssaków, a także zawierające obszary
ukształtowane w sposób naturalny, zbliżony do dzikiego, istotnie
podnoszący różnorodność biologiczną.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
w ramach Działania 2.5
III typ projektów – inwentaryzacja terenów
• działania związane z analizami degradacji i zanieczyszczenia
terenu, badania zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych;
• analizy dotyczące możliwych sposobów i kosztów przeprowadzenia
remediacji lub rekultywacji.
Finansowane będą działania wyłącznie w odniesieniu do terenu, który
zostanie zagospodarowany na cele środowiskowe.

Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.5
Dodatkowe kryteria formalne (sektorowe)
Najbardziej istotne
Teren objęty projektem znajduje się w mieście lub w obszarze
funkcjonalnym miasta
Przyjęto, że do miejskich obszarów funkcjonalnych należą obszary
ustalone zgodnie z Projektem Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków
określania obszarów funkcjonalnych i ich granic, a w pozostałych
przypadkach obszary leżące w bezpośrednim sąsiedztwie miast,
związane z nimi funkcjami usług ekosystemów istniejących lub
planowanych po rekultywacji i remediacji (łącznie z tymi obszarami,
których sposób zagospodarowania ulega zmianie na tereny
biologicznie czynne)

Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.5
Dodatkowe kryteria formalne (sektorowe)
Najbardziej istotne
Teren po zakończeniu realizacji projektu będzie na powierzchni co
najmniej 70 % terenem biologicznie czynnym z ewentualnymi
całorocznymi akwenami lub z geoparkiem.
Teren po zakończeniu realizacji projektu będzie bezpłatnie
dostępny dla społeczeństwa.
Uregulowany stan własności gruntów.

Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.5
Dodatkowe kryteria formalne (sektorowe)
Najbardziej istotne
Wnioskodawca posiada decyzje administracyjne warunkujące
rozpoczęcie realizacji podstawowego zakresu projektu (I typ).
- dla remediacji – plan remediacji,
- dla rekultywacji decyzja ustalająca warunki rekultywacji lub
pozwolenie na budowę
Wnioskodawca posiada dokumentację projektową określającą
sposób zagospodarowania terenu /terenów zieleni objętych
projektem (II typ)
Np. koncepcja programowo- przestrzenna lub inny dokument
równoważny

KONKURS NR POIS.2.5/1/2015

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w terminie
od 30 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r.
Wnioski należy składać za pośrednictwem
Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie
https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/
Pozostałe dokumenty (m.in. regulamin konkursu, instrukcja wypełniania
oraz załączniki do Wniosku o dofinansowanie) dostępne są na stronie:
www.nfosigw.gov.pl

KONKURS NR POIS.2.5/1/2015

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach
konkursu wynosi 84 000 000 zł :
• 40 000 000 zł projekty dotyczące zanieczyszczonych lub
zdegradowanych terenów (typ projektu nr I);
• 40 000 000 zł projekty dotyczące rozwoju terenów zielonych w
miastach (typ projektu nr II);
• 4 000 000 zł inwentaryzacja terenów zdegradowanych lub
zanieczyszczonych (typ projektu nr III).

Dziękuję za uwagę

Konrad Miłoszewski
Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Odpadami
Departament Ochrony Ziemi
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl

