▪ ▪ wdrażanie metod obserwacji i zakupy
sprzętu w celu usprawnienia systemu
monitoringu środowiska;
▪ ▪ tworzenie bazy wiedzy w zakresie
zmian klimatu i adaptacji do nich,
▪ ▪ działania informacyjno–edukacyjne
w zakresie zmian klimatu i adaptacji
do nich.
Środki unijne na takie cele zostały zaplanowane w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz w programie regionalnym
Twojego województwa. W programach
regionalnych finansowanie mogą dodatkowo uzyskać jednostki ochotniczej straży pożarnej na doposażenie w sprzęt
ratowniczy. Ważnym elementem dostosowania do zmian klimatycznych jest
także rozwój monitoringu środowiska
i systemów wczesnego ostrzegania
o różnych zagrożeniach środowiskowych
i naturalnych.
O szczegóły możesz pytać w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w przypadku Programu
Infrastruktura i Środowisko) oraz w urzędzie marszałkowskim (w przypadku programu regionalnego).
Finansowanie: Program Infrastruktura
i Środowisko, Działania 2.1,
Programy Regionalne

Inne obszary
W obszarze ochrony środowiska Fundusze Europejskie wspierają także inne
działania. Można tu wymienić m.in.
wsparcie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii czy poprawy efektywności energetycznej budynków i procesów w firmach. Więcej możesz o tym
przeczytać w innej naszej ulotce „Fundusze europejskie na rewitalizację
i termomodernizację”.
Fundusze unijne wspierają także ekologiczny transport (np. poprzez finansowanie zakupu niskoemisyjnego taboru),
rozwój ekoinnowacji w firmach itp. Wszystkie te działania mają przyczyniać się do
poprawy stanu powietrza, wód, gleb.
Pamiętaj, że w zależności od tego
w jakiej branży działasz albo jaki sektor
reprezentujesz, Twoje pomysły na projekt mogą być dofinansowane z różnych
programów. Ta ulotka może Ci pomóc
znaleźć właściwe źródło wsparcia.

Co dalej?
Jeśli nadal masz wątpliwości albo nie
możesz znaleźć informacji, która Cię
interesuje, nie zapomnij o możliwości
kontaktu z Punktami Informacyjnymi.
Ich pracownicy pomogą Ci w wyszukaniu
niezbędnych informacji i sprawnie poprowadzą przez proces poszukiwania finansowania Twojego projektu.

Gdzie po szczegółowe informacje?
Więcej informacji znajdziesz na stronie:

www.Fun dusz eEur opejskie .gov.pl
lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Twojej okolicy.

Fundusze Europejskie
na ochronę środowiska
Ochrona środowiska, gospodarka niskoemisyjna, dostosowanie do zmian klimatycznych to kilka pojęć, pod którymi kryją się inwestycje wspierane przez Fundusze
Europejskie. Celem takich projektów jest dbałość o zrównoważony rozwój, zapobieganie niekorzystnym zmianom w środowisku naturalnym, monitoring środowiska itp.
Z racji, że projekty związane z obszarem ochrony środowiska wymagają ścisłej koordynacji i oparcia o wspólne strategie, głównym odbiorcą tych dofinansowań są
rządowe i samorządowe instytucje. Część środków jest jednak skierowana także
do pozarządowych organizacji ekologicznych lub jednostek naukowych.

Ochrona środowiska
Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności to istotne zadania, w które
angażują się instytucje publiczne. Mogą
one realizować np. projekty w zakresie
edukacji środowiskowej, przygotowania
dokumentów planistycznych. Pojawiają
się także fundusze na rekultywację terenów, tworzenie zielonej infrastruktury
czy korytarzy ekologicznych.
Bardziej rozbudowana lista działań, które dotyczą ochrony środowiska, obejmuje
m.in.:
▪ ▪ ochronę zagrożonych gatunków
i siedlisk przyrodniczych, np. poprzez
wspieranie obszarów Natura 2000,
wdrażanie czynnej ochrony, działania
o charakterze dobrych praktyk;
▪ ▪ rozwój zielonej infrastruktury, m.in.
poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych oraz
zwiększanie drożności istniejących
korytarzy;
▪ ▪ opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000, to
jest planów ochrony, planów urządzania lasów itp.;
▪ ▪ wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie
przyrody, w tym opracowanie zasad
dotyczących traktowania gatunków
obcych, wykonywanie inwentaryzacji
siedlisk przyrodniczych, rozwój systemów monitoringu przyrodniczego.
O fundusze na takie projekty mogą
występować w szczególności jednostki
administracji rządowej i samorządowej, parki narodowe, dyrekcje ochrony
środowiska, jednostki organizacyjne
Lasów Państwowych, a także uczelnie
i jednostki naukowo-badawcze.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą również finansować działania, któreg ograniczą negatywny wpływ turystyki na środowisko. W tym celu mogą

być tworzone np. ścieżki turystyczne
czy urządzenia małej architektury np. pomosty, wieże i wiaty widokowe.
Ważnym elementem związanym z ochroną środowiska jest także edukacja ekologiczna. Dlatego uzupełnieniem działań
inwestycyjnych może być prowadzenie
działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego
wykorzystania jego zasobów.Instytucje
odpowiedzialne za ochronę środowiska
oraz pozarządowe organizacje ekologiczne mogą korzystać z funduszy unijnych na kampanie edukacyjne, poprawę
świadomości ekologicznej mieszkańców, edukację społeczności mieszkających na obszarach chronionych itp.
Środki unijne mogą być przeznaczone
również na rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.
Dofinansowanie projektów związanych
z ochroną środowiska jest możliwe
w Programie Infrastruktura i Środowisko
(www.pois.gov.pl). Dofinansowanie przyznaje w szczególności Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej ( www.nfosigw.gov.pl ) oraz
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskow ych( www.ckps.lasy.gov.pl ).
Środki są dostępne także w programach
regionalnych, gdzie za ich realizację

odpowiadają urzędy marszałkowskie
bądź wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
Informacje o programach regionalnych
znajdziesz na ich stronach internetowych (adresy znajdują się na portalu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”).
Finansowanie: Program Infrastruktura
i Środowisko, Działania 2.4, 2.5,
Programy Regionalne

Gospodarka odpadami
i wodnościekowa
Samorządy mogą pozyskać fundusze
unijne na projekty związane z gospodarką odpadami. Środki te mogą zostać
przeznaczone np. na instalacje do zbiórki, selekcji i przetwarzania odpadów.
Ważną część projektów stanowi recykling i instalacje do termicznej obróbki
odpadów komunalnych.
Inny wspierany obszar to gospodarka
wodno-ściekowa. Gminy mogą rozwijać sieci wodociągowe i kanalizacyjne
czy finansować powstawanie oczyszczalni ścieków. Takie projekty powinny także
wpisywać się w „masterplan”, który
powstał w celu realizacji przepisów unijnych(tzw. dyrektywy ściekowej) oraz
być ujęte w tzw. Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Samorządy mogą pozyskiwać dofinansowanie na projekty związane z infrastrukturą techniczną w Programie Infrastruktura i Środowisko. Za większość
zadań odpowiada Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
( www.nfosigw.gov.pl). Fundusze zostały
zaplanowane także w programach regionalnych. Stronę internetową swojego
programu regionalnego znajdziesz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl
w zakładce „Serwisy programów”. Na
obszarach wiejskich można też korzystać z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Finansowanie: Program Infrastruktura
i Środowisko, Działania 2.2, 2.3,
Programy Regionalne,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi”

Zmiany klimatyczne
Z zagadnieniem ochrony środowiska wiążą się także aktualne zmiany w klimacie,
zagrożenia ekologiczne i konieczność
monitorowania środowiska. Dofinansowanie w tym obszarze mogą uzyskać
m.in. organy administracji rządowej,
państwowe jednostki organizacyjne,
a także jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki badawcze.
Finansowane są następujące działania:
▪ ▪ opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych;
▪ ▪ realizacja zadań służących osiągnięciu
dobrego stanu wód;
▪ ▪ wsparcie systemów małej retencji;
▪ ▪ budowa, przebudowa lub remont
urządzeń wodnych przyczyniających
się do zmniejszenia skutków powodzi
i suszy;
▪ ▪ systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenach miejskich;
▪ ▪ zabezpieczenie brzegów morskich
zagrożonych erozją;

