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Szanowni Państwo,

w dzisiejszym świecie postępująca degradacja środowiska 
naturalnego i idące za tym zmiany klimatyczne są już smutnym 
faktem. Nie da się ich odwrócić, ale negatywne procesy można 
spowolnić. Możemy to zrobić w makro i mikro skali. Mam tu 
na myśli działania o zasięgu kraju, kontynentu i świata, ale też 
mniejsze w naszych domach i najbliższym otoczeniu. 

Już Jan Paweł II, papież, ale również wspaniały poeta i filozof, 
apelował: „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej 
zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą 
ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”.

Za nami wyjątkowe wydarzenie – niedawna konferencja COP24, 
największe globalne forum poświęcone polityce klimatycznej, 
która odbyła się w Polsce już po raz trzeci. Nikogo nie trzeba 
chyba przekonywać, że czyste powietrze, dostęp do wolnej 
od zanieczyszczeń wody, zielone, przyjazne mieszkańcom 
miasta, lepsze wykorzystanie odpadów – to te obszary, które 
bezpośrednio wpływają na komfort i jakość życia każdego z nas. 

Jako Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw za szczególnie istotną uważam rolę 
przedsiębiorców w tym zakresie. Ochrona środowiska naturalnego 
jest jedną z głównych dziedzin wspieranych przez Fundusze 
Europejskie. Nie bez powodu słowo „Środowisko” występuje 
w nazwie największego unijnego programu, który aktywnie 
wspiera jego ochronę, by zabezpieczyć je przed dalszą degradacją.

W najnowszym numerze biuletynu pokazujemy dobre praktyki – 
„zielone” inwestycje, które – mam nadzieję – staną się dla Państwa 
zachętą i inspiracją, by jeszcze odważniej sięgać po unijną pomoc 
i aktywnie zmieniać na lepsze otoczenie wokół siebie.

Liczę na to, że dzięki wspólnym wysiłkom będziemy mówić 
o biznesie odpowiedzialnym nie tylko społecznie, lecz również 
ekologicznie.

Z życzeniami inspirującej lektury,

Andżelika 
Możdżanowska, 
Pełnomocnik Rządu 
do spraw Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju
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Inwestycje w jakość życia
Kilkadziesiąt miliardów złotych na inwestycje z Programu Infrastruktura 
i Środowisko. Działania chroniące klimat i ograniczające zanieczyszczenie 

powietrza... O tym, jakie zadania stoją przed Polską w zakresie ochrony środowiska, 
rozmawiamy z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, Jerzym Kwiecińskim.

Rozmawiał: Paweł Nowak

Panie Ministrze, jesteśmy świeżo po ogólno-
światowej konferencji klimatycznej COP24 
w Katowicach. Czy takie wydarzenia mają 
szansę zmienić sposób, w jaki chronimy 
środowisko?
Nie mam co do tego najmniejszych wątpli-
wości. Można utyskiwać, że zmiany wprowa-
dzane są za wolno, że nie ma zgody pomiędzy 
państwami, że cele mogłyby być ambitniej-
sze, ale bez takich konferencji nie ruszylibyśmy 
do przodu. Trzy lata temu w Paryżu, na COP21, 
powstało pierwsze w historii powszechne świa-
towe porozumienie w dziedzinie klimatu. 
W Katowicach sam uczestniczyłem w kilku 
wydarzeniach, które niosą bardzo praktyczne 
skutki. Przykładowo, 23 polskie miasta zade-
klarowały przystąpienie do sieci NAZCA, która 
działa przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu 
ONZ. Ogłosiliśmy też, że Polska chce przystą-
pić do Rządowej Grupy UN Global Compact. To 
forum współpracy firm i ONZ na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju. Na COP24 podpisano też 

międzynarodowe partnerstwo na rzecz elektro-
mobilności. Przystąpiło do niego już kilkadziesiąt 
państw. Te wszystkie wydarzenia to takie małe 
cegiełki, które budują działania na rzecz ochrony 
środowiska. 

Mówimy o działaniach na poziomie międzynaro-
dowym, podczas gdy u nas, w Polsce, też mamy 
narzędzie, które pomaga nam chronić środowi-
sko. Mam na myśli fundusze unijne z Programu 
Infrastruktura i Środowisko. Ile mamy tych pie-
niędzy i w co je inwestujemy?
Mówimy tu o kilkudziesięciu miliardach złotych. 
Jedna z części programu poświęcona jest stricte 
ochronie środowiska, ale proekologiczny wymiar 
mają też na przykład działania na rzecz ener-
getyki, termomodernizacji budynków, zakupu 
niskoemisyjnych autobusów, budowy linii tram-
wajowych i rozwoju kolei. 

Mamy zimę, więc tematem numer 1 pozostaje 
smog. Jak POIiŚ chroni powietrze?
Polska od lat znajduje się w czołówce euro-
pejskich krajów z najbardziej zanieczyszczo-
nym powietrzem. Akurat w tym wyścigu nie 
chcemy wygrywać. Głównym czynnikiem wpły-
wającym na złą jakość powietrza jest tak zwana 
niska emisja, czyli zanieczyszczenia, które pro-
dukujemy sami, w naszych domach, spalając 

POLSKA OD LAT ZNAJDUJE SIĘ 
W CZOŁÓWCE EUROPEJSKICH KRAJÓW 
Z NAJBARDZIEJ ZANIECZYSZCZONYM 
POWIETRZEM. AKURAT W TYM 
WYŚCIGU NIE CHCEMY WYGRYWAĆ.
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w kotłach niskiej jakości paliwa albo nawet 
śmieci. Problem potęguje emisja spalin z samo-
chodów. Fundusze z POIiŚ pomagają tu na dwa 
sposoby. Zmniejszamy zużycie energii, a jedno-
cześnie zwiększamy udział energii produkowanej 
ze źródeł odnawialnych.

W tym pierwszym przypadku chodzi przede 
wszystkim o większą efektywność energetyczną. 
Pieniądze z programu inwestujemy między innymi 
w modernizację energetyczną budynków, podłą-
czenie do sieci ciepłowniczej oraz budowę inte-
ligentnych sieci, które pozwalają ograniczyć 
zużycie energii. Na te cele z POIiŚ trafiło już około 
3,5 miliarda złotych. Jeśli chodzi o odnawialne 
źródła energii, to do tej pory zainwestowaliśmy 

w nie około 650 milionów złotych. Pieniądze 
przeznaczyliśmy nie tylko na instalacje, które pro-
dukują energię, ale też na sieci, które pozwalają 
ją przesyłać. 

W POIiŚ dostępne jest też wsparcie dla gospo-
darki wodno-ściekowej. Jak sytuacja wygląda 
w tym obszarze? 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem jest 
bardzo kosztowna, ale też konieczna. Nie ma 
bardziej efektywnej metody niż budowa i moder-
nizacja oczyszczalni ścieków oraz podłącza-
nie kolejnych użytkowników do kanalizacji. 
Mamy w POIiŚ specjalnie wydzieloną pulę pie-
niędzy na gospodarkę wodno-ściekową w aglo-
meracjach. I są to pieniądze niemałe, bo ponad 

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński

MOŻNA UTYSKIWAĆ, 
ŻE ZMIANY 
WPROWADZANE SĄ 
ZA WOLNO, ŻE NIE 
MA ZGODY POMIĘDZY 
PAŃSTWAMI, ŻE 
CELE MOGŁYBY BYĆ 
AMBITNIEJSZE, ALE BEZ 
TAKICH KONFERENCJI 
NIE RUSZYLIBYŚMY 
DO PRZODU.
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8 miliardów złotych. Prawie wszystkie fundusze 
już zainwestowaliśmy. 

Nie zawsze są to proste prace modernizacyjne, na 
przykład w niektórych oczyszczalniach powstają 
spalarnie osadów ściekowych. Przetworzone 
osady są wykorzystywane i traktowane jako jeden 
z elementów odnawialnych źródeł energii. W ten 
sposób pieczemy dwie pieczenie na jednym 
ogniu. Chronimy wodę i powietrze. 

Czy tak samo jak budową sieci kanalizacyj-
nej samorządy są zainteresowane inwestycjami 
w zieleń miejską?
Zainteresowanie dofinansowaniem unijnym na 
tego typu projekty przerosło nasze oczekiwa-
nia. Pierwotnie mieliśmy na to 421 milionów zło-
tych, ale kilka razy musieliśmy zwiększyć tę pulę. 
Obecnie jest to około 1,1 miliarda złotych. Z tych 
pieniędzy korzystają nie tylko największe mia-
sta, między innymi Poznań, Zabrze, Opole, ale 
też mniejsze, na przykład Pruszków, Żyrardów 
czy Polkowice. W sumie dofinansowaliśmy 154 
projekty. Pomijam już samą kwotę dofinansowa-
nia, proszę spojrzeć na to, ile pieniędzy musiały 
w swoich budżetach znaleźć samorządy. Póki co 
jest to ponad 300 milionów złotych. To pokazuje, 
jak bardzo kwestia jakości życia zaczęła w ostat-
nich latach zyskiwać na znaczeniu. 

Czy możemy już nazywać nasze miasta zielonymi?
Na pewno możemy mówić, że chcą być zielone 
i wiele robią, by to osiągnąć. Korzyści z zieleni 
w miastach jest wiele. Zmniejsza się zagrożenie 
powodziami miejskimi i suszami, upały są mniej 
uciążliwe, rośliny pochłaniają zanieczyszczenia 
powietrza, zachęcają do aktywności fizycznej i spo-
tkań z innymi. Dotyczy to prawie trzech czwartych 
mieszkańców Europy – tylu Europejczyków żyje 

w miastach, a w 2020 roku może to być nawet 
80%. Wagę zieleni w miastach dostrzegł również 
Parlament Europejski, który planuje, by 2020 rok 
był Europejskim Rokiem Zielonych Miast. 

Czy wiemy już, jakie projekty związane 
z ochroną środowiska będą finansowane 
z budżetu UE po 2020 roku?
Cały czas trwają negocjacje rozporządzeń 
dla polityki spójności, które pokazują, co i jak 
będzie można finansować z pieniędzy unijnych. 
Nie znamy więc jeszcze wszystkich odpowie-
dzi. My cały czas widzimy potrzebę inwestowa-
nia w gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę 
odpadami. W tym obszarze mamy w Polsce wciąż 
duże dysproporcje. Faktem jest też to, że zmienia 
nam się klimat. Jest coraz więcej powodzi, hura-
ganów, suszy, więc będziemy sporo inwestować 
w obszar, który nazywamy adaptacją do zmian 
klimatu, ale też w działania chroniące klimat. 
Priorytetem pozostanie na pewno efektywność 
energetyczna. Z poszczególnych części projektów 
rozporządzeń unijnych możemy wnioskować, że 
będzie ona potraktowana dość szeroko, także 
w odniesieniu do budynków mieszkalnych, uży-
teczności publicznej, przedsiębiorstw oraz sieci 
ciepła i chłodu. Negocjacje potrwają jeszcze pew-
nie kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. Wtedy 
będziemy znali wszystkie odpowiedzi. 

Dziękuję za rozmowę.

ZMIENIA NAM SIĘ KLIMAT. JEST CORAZ 
WIĘCEJ POWODZI, HURAGANÓW, SUSZY, 
WIĘC BĘDZIEMY SPORO INWESTOWAĆ 
W OBSZAR, KTÓRY NAZYWAMY 
ADAPTACJĄ DO ZMIAN KLIMATU, ALE 
TEŻ W DZIAŁANIA CHRONIĄCE KLIMAT.



CO ZAGRAŻA ŚRODOWISKU?
Autorzy raportu przygotowanego dla Ministerstwa Środowiska 

przeprowadzili we wrześniu 2018 badanie świadomości i zachowań 
ekologicznych mieszkańców Polski. Zapytano Polaków m.in. o to,  
jakie – ich zdaniem – są najważniejsze problemy środowiska 

naturalnego w naszym kraju. Oto wyniki badania.

Źródło: Raport „Trackingowe badania świadomości 
i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski”
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w trosce o przyszłe pokolenia
Badania pokazują, że chcemy chronić środowisko z troski o zdrowie swoje i przyszłych pokoleń. 
Co jest dla Polaków najważniejszym problemem? W czołówce są zanieczyszczenia powietrza, 

śmieci oraz zmiany klimatu. Czy Fundusze Europejskie mogą wspomóc zmiany w tych obszarach?

Autor: Maciej Kolczyński

Raport, opublikowany niedawno przez 
Ministerstwo Środowiska1, wskazuje, że to wła-
śnie te trzy obszary Polacy uznali za najwięk-
sze problemy środowiska naturalnego w Polsce. 
Nie są to jednak wszystkie problemy, z któ-
rymi możemy walczyć z pomocą Funduszy 
Europejskich. Możliwości jest znacznie więcej.

LEPIEJ PRZYGOTOWANI
Program Infrastruktura i Środowisko umożliwia 
m.in. realizację projektów poprawiających sys-
tem monitoringu środowiska, tworzenie planów, 
które pozwolą lepiej przygotować się do zmian 

1 Trackingowe badanie świadomości i zachowań ekologicznych 
mieszkańców Polski. Raport z badania, wrzesień 2018

klimatu oraz informację i edukację w tym tema-
cie. Zmiany klimatu przekładają się na realne 
zagrożenia, np. klęski żywiołowe czy katastrofy 
naturalne. Pomogą im sprostać projekty doty-
czące urządzeń wodnych, które mogą zmniej-
szać skutki powodzi i suszy czy zabezpieczenia 
brzegów morskich, zagrożonych erozją. Jeśli to 
konieczne, przedsięwzięcia mogą obejmować 
nawet rozbiórkę wałów przeciwpowodziowych. 
Instytut Ochrony Środowiska tworzy bazę wiedzy 
o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków. 
Z kolei w programach regionalnych na pomoc 
mogą liczyć jednostki ochotniczej straży pożar-
nej. Mogą one zakupić specjalistyczny sprzęt, 
który pomoże zapobiegać zagrożeniom wynika-
jącym ze zmian klimatu.

Ścieżka dydaktyczna w Załęczańskim Parku Krajobrazowym (Działoszyn).
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ODPADY ODPADAJĄ 
Problem śmieci najlepiej rozwiązywać lokalnie. 
Dlatego samorządy mogą sięgnąć po dofinan-
sowanie z POIiŚ na instalacje do zbiórki, selek-
cji i przetwarzania odpadów. I tak dla przykładu, 
za ponad 78 mln euro, tego typu projekt zosta-
nie zrealizowany w województwie wielkopol-
skim. Możliwa jest również rozbudowa sieci 
wodociągowych i kanalizacji oraz powstawa-
nie oczyszczalni ścieków w dużych miastach. 
Taką umową może pochwalić się na przykład 

Aleksandrów Kujawski. Inwestycje wodno-kana-
lizacyjne o mniejszym zasięgu są finansowane 
z programów regionalnych. Proponują one rów-
nież wsparcie na działania w zakresie usuwania 
i unieszkodliwiania azbestu. 

DOBRA ENERGIA 
W programach krajowych i regionalnych można 
za to realizować działania wspierające wytwarza-
nie energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
Przedsiębiorcy mogą w nich również szukać źró-
deł finansowania inwestycji, mających poprawić ich 
efektywność energetyczną. Przedsięwzięcia mogą 
też polegać na modernizacji energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej i mieszkaniowych, czyli 
np. wymianie okien i drzwi, a także ociepleniu tych 
budynków. Po szczegóły warto zajrzeć do doku-
mentacji opisującej zasady korzystania z progra-
mów, ponieważ niektóre inwestycje wymagają np. 
przeprowadzenia audytu energetycznego. Na jakość 
środowiska pozytywny wpływ ma też zakup ekolo-
gicznych tramwajów, trolejbusów czy autobusów. 
Wymianę taboru finansuje zarówno program Polska 
Wschodnia jak i Infrastruktura i Środowisko.

ZIELONO NAM
Ten ostatni wspiera również rozwój tzw. „zielonej 
infrastruktury”, np. budowę przejść dla zwierząt, 
czy też ochronę i promocję sieci obszarów Natura 
2000. Programy regionalne to z kolei szansa na 
powstawanie obiektów takich jak parki miejskie, 
ogrody botaniczne czy ekoparki. Finansowane są 
też pomysły wykorzystujące lokalne zasoby przy-
rody, w ramach których powstają tereny wypo-
czynkowe lub ścieżki dydaktyczne. Jedna z takich 
atrakcji działa już w województwie łódzkim. 
W Parkach Narodowych i parkach krajobrazo-
wych natomiast rozbudowywane i wyposażane są 
ośrodki, które prowadzą edukację ekologiczną.

BAZYLISZEK W TERENIE

Miasto działoszyn przeciwdziała degra-
dacji środowiska załęczańskiego parku 
krajobrazowego i rezerwatu „węże”. 
wybudowano ścieżkę dydaktyczną, która 
prowadzi przez malownicze tereny parku. 
na ścieżce znalazło się 14 stanowisk dy-
daktycznych z tablicami informacyjnymi 
i kierunkowskazami, a także miejsca od-
poczynku dla zwiedzających czy miejsca 
parkingowe dla aut i rowerów. Miasto 
opracowało też przewodnik wraz z mapą, 
a także bezpłatną aplikację na urządzenia 
mobilne. dzięki niej można zagrać w inte-
raktywną, zadaniową grę terenową  
„zagadkowa rzeka” z mitycznym stwo-
rem Bazyliszkiem w roli głównej. 

Projekt „Ścieżka dydaktyczna  
– najcenniejsze walory przyrodnicze Mia-
sta i Gminy działoszyn” powstał z progra-
mu regionalnego województwa Łódz-
kiego. wysokość dofinansowania: ponad 
147 mln zł. 

Źródło: mapadotacji.gov.pl

mapadotacji.gov.pl
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ochronić środowisko, 
odzyskać energię

Nowoczesne systemy wodno-kanalizacyjne przyczyniają się do lepszego komfortu życia 
mieszkańców miast. Innowacyjne metody gospodarowania ściekami nie tylko ograniczają 

przenikanie zanieczyszczeń do środowiska, ale mogą stanowić też dodatkowe źródło energii. 

Autor: Katarzyna Masłowska

Sektor komunalny jest najpoważniejszym źró-
dłem skażenia wód powierzchniowych w Polsce. 
W Polsce w ostatnich latach nastąpił duży postęp, 
jeśli chodzi o budowę infrastruktury komunal-
nej, zapewniającej odprowadzanie i efektywne 
oczyszczanie ścieków. Potrzeby inwestycyjne 
są jednak nadal duże. Pieniądze na budowa-
nie oczyszczalni ścieków oraz na inne inwestycje 

związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną są 
dostępne między innymi w POIiŚ. 

WSPARCIE DLA DUŻYCH AGLOMERACJI
Program finansuje między innymi inwesty-
cje niezbędne do osiągnięcia celów dyrektywy 
ściekowej (działanie 2.3). Aby móc skorzystać 
z tych funduszy, wielkość aglomeracji objętej 

Fot. Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA”
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przedsięwzięciem powinna przekraczać 10 tys. 
RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców – to 
liczba wskazująca ilość zanieczyszczeń odpro-
wadzanych przez każdego mieszkańca w ciągu 
doby). Z pieniędzy unijnych aglomeracje korzy-
stają na różne sposoby: budują i moderni-
zują oczyszczalnie ścieków, zagospodarowują 
osady ściekowe czy rozbudowują sieć kanaliza-
cyjną. Podejmują też inwestycje związane z sie-
cią wodociągową i uzdatnianiem wody. Niektóre 
ze spółek komunalnych zainwestowały rów-
nież w budowę biogazowni czy spalarni osadów 
i wykorzystują ścieki jako jeden z elementów 
odnawialnych źródeł energii. 

ENERGIA Z BIOGAZU 
Skomplikowany proces odprowadzania i oczysz-
czania ścieków to jedno z najbardziej ener-
gochłonnych działań, dlatego istotne jest 
zwiększanie jego efektywności. Wiele inwestycji, 
prowadzonych przez spółki komunalne, opiera 
się na innowacjach, przyczyniających się do jak 
najlepszego wykorzystania energii. Na terenach 
oczyszczalni powstają farmy fotowoltaiczne, spa-
larnie osadów ściekowych, jak również bardzo 
wydajne biogazownie. 

Ciekawą inwestycją, prowadzoną przez 
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-
Ściekowej S.A., zapewniającą samowystarczal-
ność energetyczną oraz zwiększającą efektywność 
zużycia energii, jest inteligentna instalacja bio-
gazowa na oczyszczalniach ścieków w Tychach. 
Jest to jedyna pasywna plus oczyszczalnia ście-
ków w Polsce (produkuje więcej energii niż sama 
zużywa). Kluczowym obszarem osiągnięcia efek-
tywności energetycznej dla spółki jest produkcja 
energii elektrycznej i ciepła z odnawialnego źró-
dła energii – biogazu, powstającego w procesie 

fermentacji osadów ściekowych. Dzięki inwesty-
cjom, w ciągu12 lat ogólna moc zainstalowanych 
urządzeń i zużycie energii elektrycznej w tyskiej 
oczyszczalni ścieków zostały zmniejszone o 25%. 
Oczyszczalnia ścieków jest obiektem całkowi-
cie samowystarczalnym energetycznie, a średnio-
roczna produkcja energii odnawialnej wynosi 
ok. 150% w stosunku do zużycia energii na 

NOWOCZESNA OCZYSZCZALNIA 
W KUCHARACH K. KALISZA 

dwukrotnie więcej energii elektrycznej 
pozyskiwanej z przetworzenia ścieków, 
obniżenie kosztów ich zagospodarowa-
na oraz korzyści płynące dla środowiska 
naturalnego – to efekty inwestycji o war-
tości 18,5 mln zł (przy wsparciu z unii 
europejskiej w wysokości 11,3 mln zł), 
zrealizowanej w kucharach.

rozbudowa części biologicznej oczysz-
czalni ścieków w kucharach k. kalisza 
ma przystosować zakład do oczysz-
czania 18 000 m3/d ścieków o ładun-
ku zanieczyszczeń odpowiadającym 
236 667 RLM. Modernizacja polega na 
budowie dodatkowej (trzeciej) komory 
reaktora biologicznego o parametrach 
identycznych jak każda z dwóch istnieją-
cych, budowie obiektów towarzyszących 
oraz odpowiednich połączeń między-
obiektowych. poprawi to efektywność 
energetyczną – powstanie farma foto-
woltaiczna o łącznej mocy 39,52 kw, 
która pozwoli na wyprodukowanie 
30 Mwh rocznie, pochodzących z oze. 

Źródło: Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA”
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potrzeby własne. Dla pełnego wykorzystania tego 
potencjału, już w 2017 roku nadwyżka biogazu 
całkowicie pokrywała zapotrzebowanie energe-
tyczne Wodnego Parku Tychy. W kolejnych latach 
powstająca w tyskiej oczyszczalni energia odna-
wialna zabezpieczy energetycznie również inne 
obiekty zewnętrzne w mieście.

WARSZAWSKIE INWESTYCJE
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Warszawie realizuje projekt Zaopatrzenie 
w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie, 
który jest największym w Europie przedsięwzięciem 
w zakresie ochrony środowiska, przygotowanym 
w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 

DOBRE PRAKTYKI W RZESZOWIE – SUSZARNIA OSADÓW  
I FARMA FOTOWOLTAICZNA 

Robert Nędza, prezes Mpwik sp. z o.o. w rzeszowie

Projekt pod nazwą „Bu-
dowa suszarni mecha-
nicznej osadów wraz 
z modernizacją obiektów 
Oczyszczalni Ścieków 
i rozbudową sieci kanali-

zacyjnej Miasta Rzeszowa”, objęty dofinan-
sowaniem z Programu Infrastruktura i Śro-
dowisko, to 10 zadań inwestycyjnych. Koszt 
całkowity projektu wynosi 93,6 mln zł net-
to (114,7 mln zł brutto). Wartość dofinan-
sowania to 56,7 mln zł.

Największe z zadań to budowa suszarni 
osadów. Jest to konieczne ze względu na 
aspekty prawne i technologiczne. Regulacje 
prawne nakładają obowiązek minimalizacji 
ilościowej wytwarzanych osadów ścieko-
wych, a usuwany osad musi być stabilny, 
bezwonny i bezpieczny pod względem sani-
tarnym (bakteriologicznym). 

Rzeszowska Oczyszczalnia w procesie 
biologicznego oczyszczania ścieków 
produkuje rocznie ok. 20 000 ton osa-
du o zawartości 18% suchej masy (tj. 
82% wilgotności). Nowo wybudowana 

instalacja daje możliwość wysuszenia 
powstałego osadu do zawartości 93% 
suchej masy (tj. 7% wilgotności). Dla 
zmniejszenia uciążliwości rozprzestrze-
niania się nieprzyjemnych zapachów 
zhermetyzowano dwa osadniki wstępne 
i zbiornik retencyjny – są one przykryte 
zadaszeniem z laminatu poliestrowo-
-szklanego. Przeprowadzono także robo-
ty naprawcze w istniejących obiektach 
oczyszczalni, m.in. zmodernizowano ko-
mory fermentacyjne, w których produko-
wany jest biogaz, powstał nowy budynek 
obsługi oczyszczalni, zmodernizowano 
elewacje i dachy istniejących budynków 
technologicznych.

Podczas realizacji projektu na potrzeby 
własne oczyszczalni ścieków wybudowana 
została farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW 
(3 220 szt. paneli). 

Pozostałe efekty realizacji projektu to 
m.in. modernizacja zbiorników wody przy 
ul. Krakowskiej, budowa 11 km kanalizacji 
sanitarnej oraz bezwykopowa modernizacja 
4,3 km sieci wodociągowej.
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Skala przedsięwzięcia oraz realizacja ambitnego 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego sprawiają, 
że warszawskie MPWiK jest pionierem w zakresie 
inwestycji i rozwiązań technologicznych na skalę 
całego kontynentu. Obecnie trwa rozbudowa infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej, w tym: budowa 
kolektorów tranzytowo-retencyjnych, modernizacja 
filtrów, budowa zbiorników retencyjnych, budowa 
kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja wodocią-
gów w kilku dzielnicach. 

W celu usprawnienia dostaw wody oraz odbioru 
ścieków, spółka wdraża systemy komputerowego 
zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną. 
Stworzenie sieci pozwoliło na znaczną poprawę 
niezawodności i efektywności pracy. Bieżące moni-
torowanie działania sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej umożliwia uzyskanie wszelkich niezbędnych 
informacji na temat funkcjonowania wodociągów 
i kanalizacji w mieście. Tym samym rośnie jakość 

usług świadczonych przez spółkę i stają się one 
niezawodne. Efektem podjętych inwestycji będzie 
m.in.: podłączenie do sieci kanalizacyjnej 13 214 
mieszkańców; podłączenie do sieci wodociągo-
wej 4 270 mieszkańców; redukcja ilości emisji CO2 
do atmosfery w wyniku produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. 

Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie 
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Sposób na smog
Zanieczyszczenie powietrza to duży problem współczesnego świata – ma negatywny 
wpływ na zdrowie mieszkańców dotkniętych nim obszarów, a także na środowisko 

naturalne. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej jest jednym ze sposobów na walkę 
z niską emisją, odpowiedzialną za większość zanieczyszczeń powietrza w Polsce.

Autor: Anna Sołomiewicz

Z problemem smogu boryka się współcze-
śnie wiele krajów, próbując radzić sobie z nim 
na różne sposoby. Wielkie aglomeracje miejskie 
wprowadzają dni bez samochodu, modernizuje 
się komunikację miejską, do dyspozycji mieszkań-
ców są wypożyczalnie rowerów miejskich. Wiele 
z tych rozwiązań zastosowano również w Polsce, 
jednak mimo to nasz kraj wciąż znajduje się 

w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczysz-
czonych smogiem państw Europy. 

PRZYGNĘBIAJĄCE STATYSTYKI
Według raportu Air Quality in Europe 2018 
(Jakość powietrza w Europie – tłum. Redakcja), 
przygotowanego przez Europejską Agencję 
Środowiska, w roku 2015 w Polsce, z powodu 

Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin – projekt realizowany przez LPEC SA. 
Fot. Materiały LPEC 
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zanieczyszczenia powietrza najbardziej szko-
dliwym pyłem zawieszonym PM2,5, przed-
wcześnie zmarło blisko 45 tys. osób! O skali 
problemu możemy również przeczytać w rapor-
cie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 
Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczysz-
czeń powietrza z sektora bytowo-komunal-
nego. Przedstawione tam szacunki wskazują, że 
w samym roku 2016 zanieczyszczone powie-
trze, pochodzące z tzw. niskiej emisji, spowodo-
wało łączne skrócenie życia 19 tysięcy Polaków 
o 440 tys. lat. Alarmujące są również dane 

z najnowszego raportu WHO, według których 
wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast 
Unii Europejskiej aż 36 znajduje się w Polsce! 
Statystyki te wskazują na pogorszenie się sytuacji 
w porównaniu do tej z roku 2016, kiedy w nie-
chlubnej czołowej pięćdziesiątce znalazły się 
„tylko” 33 miasta. 

To właśnie niska emisja jest głównym źródłem 
zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju. Jej przy-
czyny to między innymi ogrzewanie domów słabej 
jakości paliwami, wykorzystywanie do ich spalania 

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W LUBLINIE 

Marek Goluch, prezes zarządu Lpec s.a.

Projekt „Moderniza-
cja sieci ciepłowniczej 
na terenie miasta Lu-
blin” dotyczy wymiany 
23 km strategicznych 
rurociągów zasilających 

dzielnice: Czuby, Konstantynów, Czechów, 
Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rud-
nik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie. 
Rurociągi te zostały wybudowane w latach 
1970-1990. Łączna wartość projektu wynosi 
75,80 mln zł, dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej 35,6 mln zł.

W ramach projektu realizowane są dwie 
technologie – rewitalizacja i wymiana sieci 
kanałowych na preizolowane. Rewitalizacja 
rurociągów polega na wymianie starej izo-
lacji na efektywniejszą, wykonaną z pianki 
poliuretanowej, o znacznie niższym współ-
czynniku przenikalności cieplnej. Równo-
cześnie poprawiane są też spoiny łączące 

rurociągi. Ta metoda jest stosowana przy 
sieciach o dużych średnicach oraz sieciach 
naziemnych, wymagających jedynie cząst-
kowych napraw. Pozostałe odcinki wymie-
niane są w całości na sieci preizolowane. 
Projekt zakłada ograniczenie strat ciepła 
„na przesyle”. Pozwoli to na zaoszczędzenie 
rocznie 87 108 GJ ciepła, co jest równo-
ważne z ogrzaniem ok. 3 500 mieszkań 
o powierzchni 50 mkw. W skali całego mia-
sta realizacja projektu oznacza zmniejsze-
nie zużycia paliwa w elektrociepłowniach, 
a tym samym zmniejszenie emisji pyłów 
i gazów cieplarnianych do atmosfery.

Dodatkowe korzyści, wynikające z realizacji 
projektu, to poprawa bezpieczeństwa i nie-
zawodności dostaw ciepła do mieszkańców 
oraz poprawa stanu jakości powietrza w Lu-
blinie i na obszarach sąsiadujących poprzez 
obniżenie emisji w źródłach ciepła zasilają-
cych system ciepłowniczy.
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przestarzałych pieców, a także utrata energii 
cieplnej z budynków, które nie zostały odpo-
wiednio ocieplone. Źródłem niskiej emisji jest 
również produkcja ciepła na potrzeby central-
nego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

NOWE INWESTYCJE – ANTIDOTUM NA 
SMOG
Podjąć walkę z problemem należałoby 
na kilku frontach jednocześnie. Z pewno-
ścią jednym ze skutecznych remediów jest 
modernizacja istniejących sieci ciepłowni-
czych w miastach czy budowa nowych sieci 
na osiedlach domków wielorodzinnych, 
które mogłyby zastąpić stare piece i kotłow-
nie gazowe. Inicjatywy takie podjęło wiele 
przedsiębiorstw ciepłowniczych, korzysta-
jąc ze wsparcia finansowego z Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Przykładowo w Krakowie, jednym ze zde-
cydowanie najbardziej zanieczyszczonych 
miast, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej realizuje aż trzy projekty z POIiŚ, 
dofinansowane łącznie przez UE na kwotę 
152 mln złotych. Ponad 32 mln złotych 
zostały przeznaczone na projekt Budowa 
nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przy-
łączami i węzłami ciepłowniczymi w celu 
likwidacji istniejących lokalnych źródeł cie-
pła opalanych paliwem stałym w Krakowie 
i Skawinie – etap I. Aż 82 mln złotych wynie-
sie wsparcie inwestycji Likwidacja węzłów 
grupowych wraz z budową przyłączy do ist-
niejących budynków i instalacją węzłów 
dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) 
w Krakowie i Skawinie – etap I, a unijna 
dotacja dla projektu Budowa sieci ciepl-
nych umożliwiających wykorzystanie energii 

INWESTYCJE BYTOMSKIEGO PEC-U

przedsiębiorstwo energetyki cieplnej 
sp. z o.o. w Bytomiu realizuje dwa projekty 
dofinansowane z poiiś 2014-2020, dzięki 
którym dotychczas łącznie wybudowa-
no ok. 13,7 km sieci ciepłowniczych oraz 
197 indywidualnych węzłów cieplnych, 
a także zlikwidowano 7 grupowych stacji 
wymienników. pierwszy projekt pn. Mo-
dernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: 
Bytom i Radzionków – 2015-2020 obejmuje: 
wymianę istniejących sieci ciepłowniczych 
o łącznej długości ok. 17 km, likwidację 
10 grupowych stacji wymienników oraz 
budowę 200 indywidualnych węzłów ciepl-
nych. planowane nakłady finansowe to 
ok. 46 mln złotych (w tym dotacja unijna 
ponad 16 mln złotych). druga inwestycja 
dofinansowana z ue to projekt pn. Wdra-
żanie programu ograniczania niskiej emisji 
przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudo-
wy wielorodzinnej. obejmuje on budowę: 
5 km nowych sieci ciepłowniczych oraz 
54 indywidualnych węzłów cieplnych, które 
głównie zastąpią piece i kotłownie węglowe. 
planowane nakłady finansowe to ok. 13 mln 
złotych (w tym dotacja z Fs o wysokości 
ponad 8 mln złotych). podstawowe efekty 
realizacji ww. projektów to: 

 q zmniejszenie zużycia energii końcowej: 
33 933 GJ/rok,

 q uniknięcie emisji co2: ok. 4 314 Mg/rok,
 q zmniejszenie emisji pyłów: ok. 20 Mg/rok,
 q bezpieczne dostawy ciepła systemowego,
 q ograniczenie poziomu niskiej emisji,
 q wyeliminowanie zagrożenia występowa-
nia czadu w podłączonych budynkach.
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cieplnej wytworzonej w warunkach wysoko-
sprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – 
etap I to blisko 31 mln złotych.

Z kolei w Bielsku-Białej Przedsiębiorstwo 
Komunalne Therma, w latach 2018-2023, zmo-
dernizuje prawie 12 km sieci ciepłowniczej , 
dzięki realizacji projektu Przebudowa systemu cie-
płowniczego miasta Bielsko-Biała. Kwota dofi-
nansowania projektu, którego całkowity koszt 
wyniesie ponad 41 milionów złotych, to ponad 
15 milionów złotych.

Ambitne plany mają Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo 
Cieplne w Bytomiu. Wśród projektów realizowa-
nych przez LPEC znalazły się aż trzy dofinansowane 
z POIiŚ, w tym: Modernizacja sieci ciepłowniczej na 
terenie miasta Lublin, dla którego wsparcie finan-
sowe wyniosło 35,6 mln złotych, Rozbudowa efek-
tywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta 
Lublin z dotacją unijną 24,4 mln złotych oraz 
Przebudowa węzłów grupowych na trenie mia-
sta Lublin, na który spółka uzyskała wsparcie UE 
w wysokości 13,6 mln złotych. 

Bytomskie PEC, oprócz projektów, które już uzy-
skały dofinansowanie w kwocie 24,4 mln zło-
tych z POIiŚ (Modernizacja gospodarki cieplnej 
dla gmin: Bytom i Radzionków – 2015-2020 oraz 
Wdrażanie programu ograniczania niskiej emi-
sji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy 
wielorodzinnej), planuje realizację kolejnych inwe-
stycji. Jednocześnie przedsiębiorstwo prowadzi 
kampanie informacyjno-promocyjne, obejmu-
jące spotkania edukacyjne z dziećmi w szkołach 
i przedszkolach, podczas których najmłodsi mają 
szansę poznać elementy infrastruktury ciepłowni-
czej, metody wytwarzania i sposoby oszczędzania 

ciepła, a także dowiedzieć się, czym jest zjawi-
sko niskiej emisji oraz jak można ograniczyć jego 
występowanie.

Szeroko zakrojone działania na terenie całego 
kraju, mające na celu unowocześnienie sieci cie-
płowniczych, z pewnością przyczynią się do 
poprawy jakości powietrza w Polsce. Jest to 
istotne zarówno z perspektywy zdrowia przecięt-
nego mieszkańca zanieczyszczonych obszarów, 
jak i z punktu widzenia państwa, które co roku 
ponosi koszty związane z nieefektywną produk-
cją energii oraz leczeniem chorób wywołanych 
groźnymi substancjami i pyłami znajdującymi się 
w powietrzu.

Nowa aparatura zakupiona z programu 
uciepłownienia zabudowy wielorodzinnej 
realizowanego przez PEC Bytom.  
Fot. Materiały PEC Bytom
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więcej zieleni w miastach
Nowe parki, więcej ścieżek pieszych i rowerowych, placów zabaw, siłowni 

plenerowych... Jednym słowem – więcej „zielonych” inwestycji w polskich miastach. 
A wszystko dzięki unijnemu wsparciu, z którego już skorzystało wiele gmin.

Autor: Ewa Kozioł

Jedni wolą spokojny spacer, inni jogging, a jeszcze 
inni wybierają jazdę na rowerze. Spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu i związana z tym aktyw-
ność fizyczna mają same zalety. Korzystnie wpły-
wają na nasze zdrowie, poprawiają nastrój i dają 
zastrzyk pozytywnej energii. To także lepsza kondy-
cja i mniej kalorii, a więc brak problemów z otyło-
ścią. Warto więc chociaż na chwilę oderwać się od 
zgiełku miasta, a długie godziny spędzone przed 
komputerem czy telewizorem zamienić na odpo-
czynek w naturalnym otoczeniu. Na płynące z tego 
korzyści zdrowotne zwracają uwagę autorzy pro-
jektu Rezolucji Parlamentu Europejskiego w spra-
wie Europejskiego Roku Zielonych Miast 2020.

Polskie miasta w większości cierpią na deficyt 
terenów zielonych, lecz dzięki unijnemu wsparciu 

tych terenów będzie więcej i będą oferowały 
ciekawe formy spędzania czasu dla wszystkich 
mieszkańców, bez żadnych opłat. Gminy otrzy-
mały dofinansowanie wybranych projektów 
z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. Ich celem jest m.in. odtworzenie przyrody 
na terenach zdegradowanych oraz rozwój tere-
nów zielonych. 

W TROSCE O ZDROWIE I ŚRODOWISKO
Dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 dotyczy 
dwóch typów projektów z działania 2.5 Poprawa 
jakości środowiska miejskiego. Chodzi przede 
wszystkim o wsparcie dla zanieczyszczonych 
lub zdegradowanych terenów, a także – o roz-
wój terenów zieleni w miastach i ich obszarach 
funkcjonalnych.

Rewitalizacja obejmie tereny wokół rzeki Bytomki. Źródło: archiwum UM Bytom
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Z punktu widzenia celów POIiŚ 2014-2020, szcze-
gólnie rekomendowany jest pierwszy typ projektów. 
Dzięki ich realizacji możliwa jest zamiana nieużyt-
ków – często mocno zanieczyszczonych toksycz-
nymi substancjami, zagrażającymi zdrowiu i życiu 
mieszkańców – w bezpieczne, przyjazne tereny 
zielone. Co ważne – działania te dają mieszkań-
com miast możliwość spędzenia wolnego czasu 
na świeżym powietrzu z rodziną lub przyjaciółmi, 
w przyjemnym otoczeniu, wśród zwierząt, ptaków 
i roślin. Te ostatnie – oprócz walorów estetycznych 
– mają też inne ważne funkcje. Na przykład w okre-
sie letnim obniżają temperaturę powietrza i łago-
dzą efekty upałów. Rozwinięta zieleń, wraz z glebą, 
zatrzymują wodę opadową, osłabiając skutki tzw. 
miejskich powodzi i stopniowo oddają wodę do 
środowiska w okresie suszy. To z kolei poprawia 
jakość powietrza poprzez jego nawilgocenie i sprzy-
janie opadaniu cząstek pyłu.

Zielonymi inwestycjami w miastach, realizowa-
nymi w ramach działania 2.5, są również pro-
jekty typu 2: Rozwój terenów zieleni w miastach 
i ich obszarach funkcjonalnych. Ich realizacja nie 
stanowi jednak klasycznej rekultywacji. Niemniej, 
dzięki tym projektom, udaje się zmieniać omijane 
dotychczas przez mieszkańców miejsca zdegra-
dowanej zieleni w tereny odpoczynku i czynnej 
rekreacji. Projekty te obejmują odnowienie zieleni, 
nasadzenie nowej oraz budowę infrastruktury, 
umożliwiającej dostęp mieszkańców do terenów 
rekreacyjnych i zachęcającej do korzystania z nich. 
Efekty są nie do przecenienia – przyczyniając się 
do zmiany trybu życia mieszkańców, do wyjścia 
z domów i ruchu na świeżym powietrzu, wpły-
wają pozytywnie na ich zdrowie i samopoczucie.

Wśród miast, które podjęły realizację pro-
jektów z programu POIŚ 2014-2020, warto 

wymienić chociażby: Bytom, Rudę Śląską, 
Rzeszów, Warszawę oraz gminy Blachownia, 
Świętochłowice, Końskie, Pelplin i Wieliczkę.

EKOLOGICZNY TARGÓWEK
Z unijnego wsparcia skorzystała między innymi 
Warszawa. Projekt dotyczy zagospodarowania 
południowej strony Kanału Bródnowskiego, w rejo-
nie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, zlokalizo-
wanego na osiedlu Utrata w Dzielnicy Targówek. 
Na blisko 10,5 ha nieużytku powstanie ekologiczny 
teren rekreacyjny. Pojawią się pieszo-rowerowe 
ścieżki zdrowia, prowadzące po dawnych nasypach 
kolejowych oraz miejscach ciekawych przyrodniczo. 
Usunięte zostaną powojenne niewybuchy, uporząd-
kowane będą tereny leśne oraz przeprowadzone 
nasadzenia roślinności rodzimej. 

Efektem projektu będzie poprawa jakości śro-
dowiska naturalnego, natomiast zdegradowane 
dotychczas przestrzenie zyskają nową, ekolo-
giczną funkcję. Warszawiacy będą mogli korzy-
stać z nowego, oddalonego od zgiełku miasta 
miejsca, sprzyjającego odpoczynkowi. Ponadto, 
prowadzone w projekcie działania promocyjno-
-edukacyjne będą uświadamiać mieszkańcom, 
jak ważna jest ochrona środowiska.

Wartość projektu Zagospodarowanie strony połu-
dniowej kanału Bródnowskiego na długości zbior-
nika retencyjno-rekreacyjnego wynosi ponad 
3,2 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 
ponad 1,6 mln zł. Planowany termin zakończenia 
prac to rok 2019.

ODPOCZYNEK NAD RZEKĄ BYTOMKĄ
Unijne pieniądze pozwoliły także na rozpoczęcie 
jednego z największych projektów sportowo-rekre-
acyjnych w gminie Bytom. Rekultywacji poddany 
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został poprzemysłowy obszar w pobliżu rzeki 
Bytomki w Szombierkach i Łagiewnikach, o łącz-
nej powierzchni blisko 30 hektarów. Dzięki pozy-
skanym przez gminę Bytom środkom zewnętrznym 
możliwe było rozpoczęcie tej kluczowej dla miasta 
inwestycji. Rekultywacji poddany został teren, który 
degradowany był sukcesywnie już od XIX wieku, 
w wyniku działalności znajdującej się w pobliżu 
huty „Zygmunt”, wydobycia rud cynku i ołowiu 
oraz węgla kamiennego – mówi Robert Ky, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu.

Po zakończeniu inwestycji teren ten będzie 
dostępny dla wszystkich mieszkańców Śląska. 
Choć krajobraz tych terenów jest teraz „księży-
cowy”, to miejsce bardzo malownicze, z potencja-
łem. W zagospodarowanie terenu w pobliżu rzeki 
Bytomki w Szombierkach i Łagiewnikach wpisy-
wać się będą oświetlone obiekty sportowe, m.in.: 
ogólnodostępne boiska pokryte trawą, cztery pię-
ciostanowiskowe siłownie plenerowe oraz sześcio-
kilometrowa ścieżka rowerowa – dodaje Robert Ky. 

Inwestycja ta ma na celu również zmniejszenie 
zanieczyszczeń w środowisku, uporządkowanie 

istniejącej roślinności, nowe nasadzenia i stwo-
rzenie małej architektury. Wartość realizowa-
nego projektu to 24,3 mln złotych, z czego 
miasto pokrywa 15% tej kwoty, pozostałą 
część stanowi dofinansowanie z UE. Wszystkie 
prace w ramach projektu Rewitalizacja tere-
nów poprzemysłowych dzielnicy Szombierki 
i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki zakończą się 
w maju 2019 roku.

CZYSTA WIELICZKA
Wieliczka to kolejna gmina, która zdecydo-
wała się na pozyskanie unijnego wsparcia 
z POIiŚ 2014-2020. Projekt przewiduje zago-
spodarowanie łącznej powierzchni 12,4 ha, 
z czego 9,65 ha (blisko 80 % powierzchni prze-
znaczonej do rekultywacji) stanowić będzie 
powierzchnia biologicznie czynna. Inwestycja 
realizowana jest na zdegradowanym tere-
nie pogórniczym, z rozwiniętymi osuwiskami 
i dzikimi wysypiskami śmieci. Po zakończeniu 
wszystkich prac tereny zielone będą bezpłatnie 
dostępne dla mieszkańców gminy Wieliczka. 
Poza licznymi ścieżkami edukacyjnymi, sta-
wami, nasadzeniami, powstanie także ciekawa 
infrastruktura rekreacyjna, m.in. ciągi pieszo-
-rowerowe, altany, plac zabaw, siłownia plene-
rowa oraz boisko trawiaste.

Rozwojowi takich powierzchni zielonych na 
terenach zdegradowanych towarzyszyć będzie 
redukcja zanieczyszczeń pochodzących z prze-
mysłu oraz transportu, a dodatkowo zwiększy 
się atrakcyjność miasta, zarówno dla mieszkań-
ców, jak i osób przyjezdnych. Całkowity koszt 
projektu Zagospodarowanie terenu Stoku pod 
Baranem na cele rekreacyjne wynosi prawie 
5 mln złotych. Zakończenie inwestycji plano-
wane jest w 2020 roku.

Nad Kanałem Bródnowskim powstaną tereny 
rekreacyjne. Źródło: Urząd Dzielnicy Targówek 
m. st. Warszawy
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partnerstwo dla środowiska
Jak skutecznie zintegrować działania na rzecz ochrony środowiska i kompleksowo podejść 
do idei zrównoważonego rozwoju? Najważniejsza jest współpraca pomiędzy instytucjami 

państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a także ekspertami 
i środowiskiem naukowym. Zapewnia ją sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. 

Autor: Katarzyna Zacharewicz-Łukaszuk

Działania i programy, które są finansowane 
z Funduszy Europejskich, muszą uwzględniać 
kompleksowo tematykę środowiskową – takie są 
unijne wymogi. W sprostaniu tym oczekiwaniom 
pomaga w Polsce sieć „Partnerstwo: Środowisko 
dla Rozwoju”, która posiada swoje odpowied-
niki w UE. W jej skład wchodzą różne organy 
administracji zajmujące się tą tematyką, m.in. 
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju czy Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska. Jest to platforma stałej współpracy, 
do której zapraszani są także przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, eksperci czy przedstawiciele 

organizacji pozarządowych. Eksperckie grupy 
robocze zajmują się poszczególnymi obszarami 
tematycznymi. Działania sieci są finansowane 
z Programu Pomoc Techniczna. 

JAK TO DZIAŁA?
Obecnie działa osiem grup roboczych. Realizują one 
cele sieci m.in. poprzez spotkania i warsztaty, publi-
kacje, ekspertyzy czy wymianę doświadczeń pod-
czas krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych. 
Dokumenty opracowywane w wyniku spotkań 
pomagają dostosować krajowe prawo z zakresu 
ochrony środowiska do unijnych wytycznych. 

Wizyta studyjna w elektrociepłowni w Bydgoszczy. Fot. Agata Kornik
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Grupy robocze aktywnie angażują się w prace 
nad różnego rodzaju strategiami, projek-
tami ustaw czy dokumentacją konkursową. 
Uczestniczą też w monitoringu realizacji projek-
tów i programów współfinansowanych z fundu-
szy unijnych.

Działania sieci są podsumowywane podczas ple-
narnych posiedzeń. Podczas ostatniego z nich, 
które odbyło się w listopadzie, zwrócono szcze-
gólną uwagę na kwestie związane z negocjo-
waniem i planowaniem nowej perspektywy 
finansowej. 

– Ten temat powinien być teraz szczególnie 
dostrzeżony w ramach działań sieci. W chwili 
obecnej prace nad przyszłą perspektywą finan-
sową trwają w głównej mierze na szczeblu 
Komisji Europejskiej, ale opracowywane są także 
pierwsze priorytety rządu – powiedział Marek 
Kajs, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, witając uczestników posiedzenia. 

DOBRE PRAKTYKI Z INNYCH KRAJÓW
Podczas posiedzenia poszczególne grupy prezen-
towały efekty swoich prac prowadzonych w 2018 
roku oraz wstępne plany działań na kolejny rok. 
Spośród tegorocznych projektów ważne miejsce 
zajęły zagadnienia związane z poprawą jakości 
powietrza. Wymianie doświadczeń w tym zakre-
sie służyły m.in. dwie wizyty studyjne, do Francji 
i Portugalii. Wnioski z nich posłużą jako wkład do 
dalszych prac nad tym tematem.

GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA 
ŚRODOWISKA
Kolejnym istotnym tematem była gospodarka 
odpadami. Grupa robocza zajmowała się przede 
wszystkim kwestiami związanymi z wdrażaniem 
bazy danych o produktach i opakowaniach oraz  
o gospodarce odpadami. Poznaniu możliwo-
ści bazy, a także ewentualnych problemów z jej 
wdrażaniem, służyły spotkania i wizyty studyjne. 
Dyskutowano także na temat termicznego prze-
kształcania odpadów innego niż spalanie (np. 
pirolizy czy zgazowania).

Wizyta studyjna w spalarni odpadów 
w Bydgoszczy

W LATACH 2010-2018 
OBSZARAMI ZAINTERESOWAŃ 
SIECI BYŁY NASTĘPUJĄCE TEMATY: 

 q oceny oddziaływania na środowisko, 
 q gospodarka odpadami, 
 q pozwolenia zintegrowane, 
 q hałas, 
 q gospodarka wodno-ściekowa, 
 q ochrona powietrza i energetyka, 
 q adaptacja do zmian klimatu, 
 q szkody w środowisku, 
 q nowa perspektywa finansowa 
2014-2020 (grupa robocza zakończyła 
działalność w 2015 roku).
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Inne grupy robocze pracowały m.in. nad 
wymianą informacji na temat konkluzji BAT 
(najlepsze dostępne techniki) i wynikających 
z nich obowiązków. W sierpniu zeszłego roku 
Komisja Europejska ustanowiła tego typu kon-
kluzje dla dużych obiektów energetycznego 
spalania (np. elektrociepłowni), określając 
tym samym limity emisyjne dla poszczegól-
nych zanieczyszczeń. Obecnie trwa czteroletni 
okres dostosowawczy do nowych norm, co sta-
nowi duże wyzwanie dla polskich zakładów 
przemysłowych.

Zajęto się również problemem pozyskania pienię-
dzy na zadania związane z usuwaniem szkód  
w środowisku i historycznymi zanieczyszcze-
niami powierzchni ziemi. Miałyby one trafić do 
Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU
Nad czym jeszcze pracowano w 2018 roku? 
Jednym z ważniejszych działań było opracowa-
nie tzw. miejskich planów adaptacji do zmian kli-
matu. Obejmą one ocenę wrażliwości na zmiany 
klimatu w 44 największych polskich miastach, ale 
przede wszystkim – rozplanowanie działań, które 
będą podejmowane odpowiednio do zagro-
żeń. Plany przygotowane zostaną we współ-
pracy z władzami, mieszkańcami i ekspertami. 
Przyczynią się do objęcia ochroną przed skut-
kami zmian klimatu około jednej trzeciej ludności 
naszego kraju. 

OCHRONA PRZED HAŁASEM
Dla jednej z grup roboczych kluczową kwestią była 
ochrona przed hałasem. W minionym roku grupa 
ta pracowała nad zmianą metod oceny hałasu 
w środowisku. Przygotowano także konkretne pro-
pozycje zmian do obowiązujących ustaw. 

Wizyta studyjna w Krakowie, 
Elektrociepłownia EDF Polska S.A.

X Posiedzenie Plenarne Sieci „Partnerstwo: 
Środowisko dla Rozwoju”
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przestrzeń przyjazna 
dla środowiska

Biorąc pod uwagę wyzwania związane m.in. ze zmianami klimatycznymi oraz pogarszającym 
się stanem powietrza, konieczna jest zmiana sposobu myślenia o projektowaniu otaczającej 

nas przestrzeni. Nowoczesne planowanie powinno więc na pierwszym miejscu stawiać 
poprawę jakości życia mieszkańców, w tym m.in. ograniczać negatywne zjawiska 

wspomniane powyżej. Szansą na to są przede wszystkim projekty z Programu Infrastruktura 
i Środowisko oraz programów regionalnych. Jak się jednak okazuje, nie są to jedyne źródła.

Autor: Maciej Kolczyński

Jak się okazuje, u podstaw planowania prze-
strzennego leży poszanowanie środowiska natu-
ralnego i jego zasobów. Pośredni wpływ na 
poprawę środowiska może mieć zatem rów-
nież Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

To dzięki niemu organizacje pozarządowe mogą 
realizować projekty, które prowadzą do poprawy 
procesu konsultacji społecznych, dotyczących pla-
nowania przestrzennego oraz jego jakości. 

MIEĆ WPŁYW NA OTOCZENIE
Planowanie przestrzenne ma wpływ na warunki 
życia lokalnej społeczności. To w planach okre-
śla się, gdzie gmina przewiduje tereny zielone, 
które jej obszary przeznaczone będą na rekre-
ację, gdzie powstaną nowe mieszkania, a któ-
rędy przebiegać będzie droga. Te wszystkie plany 

przesTrzeŃ, w kTÓrej pracujeMY 
i MieszkaMY, powinna BYĆ 
zapLanowana poprawnie, 
a do TeGo BraĆ pod uwaGę 
poTrzeBY spoŁeczeŃsTwa.
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mają potem realne przełożenie na jakość środo-
wiska lokalnego. 

Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI
Warto aby przestrzeń, w której pracujemy 
i mieszkamy, była zaplanowana poprawnie, a do 
tego brała pod uwagę potrzeby społeczeństwa. 
W tym duchu mogą dzięki POWER działać orga-
nizacje pozarządowe (NGO). Dzięki programowi 
pomagają one samorządom przy opracowywa-
niu dokumentów planistycznych (studium lub 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego) lub ich zmianie. Pomoc ta doty-
czy zarówno tworzenia założeń dokumentów, 
jak i procesu ich konsultacji z mieszkańcami. 
Gminy otrzymują od organizacji grant na prze-
prowadzenie konsultacji. Mogą również liczyć 
na wsparcie doradcze ekspertów. Chodzi o to, 
by osoby mieszkające w danej gminie miały 
realny wpływ na decyzje podejmowane przez 
władze i by wykorzystywać do tego atrakcyjne 
formy partycypacji. Organizacje mogą realizować 
swoje projekty samodzielnie lub w partnerstwie, 
przy czym kluczową rolę w całym procesie musi 
odgrywać NGO.

SĄ SZANSE NA SUKCES
Wygląda na to, że pomysł się sprawdził. Do tej 
pory ogłoszono dwa konkursy na wzmocnienie 
procesu konsultacji społecznych. W pierwszym 
wybrano 7 projektów, dzięki którym do końca 
2018 r. blisko 180 gmin powinno przeprowadzić 
konsultacje swoich planów, ze wsparciem orga-
nizacji pozarządowych. Docelowe plany zakła-
dają, że do 2023 roku, dzięki POWER, konsultacje 
odbędą się w 500 gminach. Są szanse, że to się 
uda, bo już w drugim konkursie, który odbył się 
w tym roku, chętnych było tak dużo, że w 2018 r. 
zrezygnowano z ostatniej rundy naboru.

POMAGAJĄ I EDUKUJĄ

„przestrzeń dla partycypacji” to trwa-
jący od 2016 roku projekt, który ma 
na celu wspieranie gmin we włączaniu 
mieszkańców w procesy planowania 
przestrzennego. projekt realizowany jest 
w partnerstwie przez pracownię Badań 
i innowacji społecznych „stocznia” – li-
dera projektu – wraz z Fundacją inicja-
tyw społeczno-ekonomicznych, Fundacją 
napraw sobie Miasto, pracownią zrów-
noważonego rozwoju oraz związkiem 
Miast polskich.

obecnie działania projektowe obej-
mują 24 samorządy. skorzystały one 
ze wsparcia przy opracowaniu indy-
widualnych planów konsultacji oraz 
doradztwa ekspertów ds. konsultacji 
społecznych. większość gmin otrzy-
mała już grant na przeprowadzenie 
konsultacji. w projekcie realizowane są 
też działania mające na celu wymianę 
doświadczeń gmin uczestniczących 
w jego realizacji. Takie podejście do 
planowania to dobry przykład na wyj-
ście urzędników „do ludzi”. To cenne 
doświadczenia dla obu stron, które 
wpłyną na lepszy kształt przestrzeni, 
w której żyją.

na stronie projektu https://partycy-
pacjaobywatelska.pl/ umieszczono 
również materiały edukacyjne dotyczące 
partycypacji oraz planowania przestrzen-
nego. oprócz publikacji i dobrych prak-
tyk znajdziemy tam opis metod i technik 
stosowanych w konsultacjach.

https://partycypacjaobywatelska.pl/
https://partycypacjaobywatelska.pl/


Zielone inwestycje przyszłości
Na początku grudnia 2018 r. Katowice gościły nie tylko szczyt klimatyczny COP24. 
Odbyły się tam także dwa bardzo ważne wydarzenia funduszowe – gala 
nagród Polskie Inwestycje Przyszłości oraz Wielki Test. 

Autor: Piotr Osiński

Galę poprzedziły panele dyskusyjne z  udziałem 
przedstawicieli instytucji publicznych i ekspertów, 
podczas których dyskutowano m.in. o zmianach kli-
matu. Kulminacją wieczoru było przyznanie nagród 
Polskie Inwestycje Przyszłości. Ich pomysłodawcą jest 
Jerzy Kwieciński, który wręczył statuetki laureatom. 
Nominowano firmy i instytucje, które tworzą i rozwi-
jają innowacyjne rozwiązania z korzyścią dla środo-
wiska. Minister wręczył także specjalną nagrodę dla 
Wolfganga Müncha. To on nadzorował inicjatywę 
Komisji Europejskiej i Banku Światowego „Catching 
up regions”, której jednym z motywów przewod-
nich w województwach małopolskim i śląskim było 
czyste powietrze. Inicjatywa ta stanowiła ogromny 
wkład w rządowy program Czyste Powietrze.

Pies-przewodnik asystujący 
uczestnikowi Wielkiego Testu 
w Katowicach

Wielki Test o Europie – w głównym 
studiu TVP w Warszawie

Wolfgang Münch, 
laureat specjalnego 
wyróżnienia

Gala była też okazją, by wyróżnić tych, którzy szcze-
gólnie zasłużyli się w propagowanie idei dostępno-
ści. Statuetkę z rąk ministra Kwiecińskiego odebrali: 
Adrian Furman – przedsiębiorca, zatrudniający osoby 
z  niepełnosprawnościami oraz dwie pracownie 



Laureaci nagród „Polskie Inwestycje Przyszłości”

architektoniczne – 22Architekci oraz AMC – Andrzej 
M. Chołdzyński, za wspólny projekt modelowego, 
dostępnego osiedla. Wzruszającą chwilą było także 
wręczenie nagrody nieodżałowanej pamięci Piotrowi 
Pawłowskiemu. Działacz, społecznik, dziennikarz, 
człowiek-ikona, aktywnie wspierał MIiR w pracach 
nad programem Dostępność Plus. Nagrodę w imie-
niu pana Piotra odebrała jego żona, Ewa. 

NAGRADZAMY WIEDZĘ!
Pytania składające się na Wielki Test o Europie, emi-
towany 5 grudnia na antenie TVP1, dotyczyły cie-
kawostek związanych ze Starym Kontynentem i 
rządowym programem Dostępność Plus. W głów-
nym studiu, w  Warszawie odpowiadały na nie 
gwiazdy TVP. W  katowickim studiu natomiast 
udział brały m.in. osoby niewidome (w towarzy-
stwie psa przewodnika), młodzi wynalazcy i wizjo-
nerzy. Zwycięzcą testu w Katowicach został student 
Politechniki Śląskiej. Spośród celebrytów najlepiej 
przygotowany był Norbi, prowadzący program „Jaka 
to melodia?”, który na pytania odpowiadał w parze 
z Leną Zuchniak.

Adrian Furman, 
laureat specjalnego 
wyróżnienia

Nagrodzeni podczas gali:
 q dr Alicja Babst-Kostecka z Instytutu 

Botaniki PAN – w kategorii „Innowacje 
dla środowiska”

 q Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Geotermia Podhalańska S.A. – w kategorii 
„Eko-odpowiedzialność w biznesie”

 q gmina miasto Szczecin – w kategorii 
„Ekologiczna jednostka samorządu 
terytorialnego”

 q Vertical Axis Wind Technologies  
sp. z o.o. – w kategorii „Eko-start-up 2018”
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zielone technologie w programie 
interreg południowy Bałtyk

O projekcie UBIS, symbiozie przemysłowej i jej praktycznym wykorzystaniu  
przez przedsiębiorstwa na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami, rozmawiamy  

z prof. Janem Hupką, z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Politechniki 
Gdańskiej, partnerem projektu Urban Baltic Industrial Symbiosis – UBIS.

Rozmawiała: Aleksandra Pawlik-Chudy

Na początku proszę powiedzieć kilka słów o pro-
jekcie UBIS. Skąd pomysł na jego realizację 
w programie Interreg Południowy Bałtyk?
Projekt UBIS ma przybliżyć ideę symbiozy prze-
mysłowej firmom i instytucjom z zurbanizowa-
nych i uprzemysłowionych obszarów Bałtyku 

Południowego. Dzięki symbiozie przemysło-
wej możemy lepiej wykorzystywać nasze zasoby, 
energię oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń. 
Zostaliśmy zaproszeni do projektu przez naszych 
partnerów ze Skandynawii, którzy docenili zna-
jomość tematu w Politechnice Gdańskiej. W pro-
jekcie bierze udział 10 partnerów z: Danii, Litwy, 
Niemiec, Polski i Szwecji.

A czym właściwie jest symbioza przemysłowa? 
Idea ta wywodzi się z nauk biologicznych, gdzie 
o symbiozie mówi się w przypadku dwóch odręb-
nych organizmów, które korzystnie na siebie 
oddziałują i są od siebie zależne. Symbioza prze-
mysłowa natomiast może być definiowana jako 
sieć współpracujących ze sobą podmiotów, które 
budują swoją przewagę konkurencyjną, dzięki 
wymianie materiałów, energii, wody, produktów 
ubocznych lub wspólnemu korzystaniu z zaso-
bów, logistyki i specjalistycznej wiedzy. Symbioza 
przemysłowa stanowi ważny element gospo-
darki o obiegu zamkniętym, gdyż oferuje narzę-
dzia do lepszego wykorzystania istniejących 
zasobów. Symbioza przemysłowa, realizowana 
w ramach projektu UBIS, ma znaczenie głów-
nie ekonomiczne, a niewątpliwe korzyści śro-
dowiskowe przemawiają dodatkowo za jego 

prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zw. Politechniki 
Gdańskiej, Katedra Inżynierii Procesowej 
i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny
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realizacją. Symbioza przyczynia się do rozwoju 
lokalnego i do wzrostu społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, a także wpływa na łagodzenie 
zmian klimatu.

Co jest najważniejszym celem projektu? 
Głównym zadaniem projektu jest rozpoznanie 
potencjalnych obszarów, w których można zasto-
sować symbiozę przemysłową, a także identyfi-
kacja już istniejących przedsięwzięć. Analiza jest 
dokonywana zarówno z biznesowego, jak i tech-
nicznego punktu widzenia. Stanowi jeden z klu-
czowych filarów przygotowania tzw. narzędzi 
symbiozy przemysłowej w projekcie. Do bada-
nia wykorzystuje się doświadczenia z realizacji 
wcześniejszych krajowych i międzynarodowych 
przedsięwzięć. 

Równie ważnymi zadaniami są: nawiązanie 
nowej współpracy między przedsiębiorstwami 
w określonym okręgu przemysłowym bądź parku 
przemysłowym oraz wdrożenie praktycznych 
rozwiązań, które wykorzystują i promują sym-
biozę przemysłową. Przykładem jest współpraca 
Rafinerii Grupy Lotos S.A. w Gdańsku i Gdańskich 
Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” 
Grupa Puławy w zakresie wykorzystania siarki, 
stanowiącej zanieczyszczenie ropy naftowej, która 
odzyskiwana jest w Rafinerii. 

Projekt jest realizowany przez 10 instytucji z pię-
ciu wymienionych przez Pana krajów. Jakie 
korzyści płyną z takiej współpracy?  
Te korzyści to wzorowanie się na przypadkach 
symbiozy przemysłowej już wdrożonej i świet-
nie zorganizowanej, jak np. w Centrum Symbiozy 
Przemysłowej w Kalundborgu w Danii, ale rów-
nież w Szwecji. Bardzo ważne w projekcie UBIS 
są studia przypadku, a także budowa instalacji 

demonstracyjnych do promocji rozwiązań inno-
wacyjnych, realizowanych w ramach projektu 
u każdego z partnerów. 

Uczestnicy projektu uruchomią pięć instalacji 
demonstracyjnych w swoich regionach. Każda 
z nich będzie miała różne zastosowanie: mobilna 
instalacja do odzysku ciepła wyposażona w reak-
tor z wirującymi płynami (ang. Spinning Fluids 
Reactor - SFR) w Gdańsku, instalacja do odzy-
sku ciepła resztkowego w Bjuv (Szwecja), mapy 
warstw GIS w Malmö (Szwecja), instalacja do 
przetwarzania odpadów stałych w Silute (Litwa), 
instalacja zagospodarowania wód przemysłowych 
w Kalundborg (Dania). 

Partnerzy powołają również sieć symbiozy prze-
mysłowej do wymiany doświadczeń i tworzenia 
przyszłych przedsięwzięć. 

Przygotowują Państwo, jako Politechnika 
Gdańska, instalację pilotażową wykorzystującą 
reaktor SFR. Proszę o niej opowiedzieć.
Naszym zadaniem jest m.in. zaprojektowanie  
i wybudowanie instalacji do niskotemperaturo-
wego odzysku ciepła z gazów wydechowych silni-
ków wysokoprężnych. W instalacji wykorzystano 
nowy, bardzo sprawny system wymiany ciepła 
gaz-ciecz w reaktorze cyklonowym SFR. Ciepło to 
zostanie wykorzystane w innym przedsiębiorstwie 
lub w obiekcie publicznym, np. do ogrzewania 
chodnika w okolicy przystanków autobusowych, 
celem likwidacji gołoledzi.

sYMBioza przeMYsŁowa przYczYnia 
się do rozwoju LokaLneGo 
i do wzrosTu spoŁecznej 
odpowiedziaLności Biznesu.
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Obecne rozwiązania konstruk-
cyjne SFR są efektem wcześniejszej 
współpracy Politechniki Gdańskiej 
z University of Utah w USA (wspólny 
patent międzynarodowy). Jej celem 
było ulepszenie systemu wymiany 
masy przy bardzo małym spadku 
ciśnienia w urządzeniu. W konse-
kwencji SFR może być stosowany nie 
tylko do odzyskiwania ciepła z fazy 
gazowej, ale także do absorpcji 
gazowych zanieczyszczeń, separa-
cji dwutlenku węgla przy wzbogaca-
niu biogazu, czy usuwania lotnych 
związków organicznych.

Czy rezultaty projektu mogą znaleźć praktyczne 
zastosowanie w naszym codziennym życiu? 
Oczywiście, odnosząc się do instalacji realizo-
wanej w Politechnice Gdańskiej, odzyskane cie-
pło może zostać wykorzystane do ogrzewania 
pomieszczeń, szklarni, zatężania roztworów sub-
stancji szkodliwych celem ich wydzielania, w pro-
cesach zagospodarowania odpadów. 

Proszę powiedzieć, co jeszcze wydarzy się 
w projekcie? 
W ramach projektu realizowane będą wizyty stu-
dyjne wraz z warsztatami, w jednym lub kilku 
przedsiębiorstwach na Pomorzu, podczas któ-
rych będzie demonstrowane działanie instala-
cji prototypowej do odzysku ciepła. Możliwość 
bezpośredniego zapoznania się z funkcjonowa-
niem instalacji, zadawania pytań pozwoli na zwe-
ryfikowanie przemyśleń, wzajemną inspirację 
i naukę. Dzięki temu będzie możliwe wypracowa-
nie i zaproponowanie własnych, innowacyjnych 

rozwiązań naszym sąsiadom w obrębie 
Południowego Bałtyku. 

Czy będą Państwo kontynuować prace nad sym-
biozą przemysłową, wykorzystując inne źródła 
finansowania? 
Tak, już w chwili obecnej pracujemy nad kolejnym 
projektem Baltic Industrial Symbiosis o akronimie 
BIS, Bałtycka Symbioza Przemysłowa, współfinan-
sowanym w ramach programu Interreg Baltic Sea 
Region, który stanowi komplementarne działanie 
do projektu UBIS.

Dziękuję za rozmowę.
 

Mapa na kolejnej stronie obrazuje jak wiele pro-
jektów pro-środowiskowych w międzynarodowych 
partnerstwach jest finansowanych z programu pro-
gramu Interreg Południowy Bałtyk.

więcej informacji o projekcie znajduje się na jego stronie internetowej: https://ubis.nu/

Wizualizacja: dr inż. Robert Aranowski

https://ubis.nu/
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start-up dla środowiska
Fundusze Europejskie dla środowiska to nie tylko wysokobudżetowe, wieloletnie 

inwestycje, ale też mniejsze, często mające charakter lokalny, przedsięwzięcia, których 
celem jest poprawa jakości naszego życia. Do nich należą innowacyjne pomysły 

tworzone przez start-upy, które poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii 
oraz nowoczesnych modeli biznesowych wspierają ochronę środowiska naturalnego.

Autor: Urszula Tatur

Rekultywacja terenów, tworzenie zielonej infra-
struktury, edukacja proekologiczna, gospodarka 
wodno-ściekowa i zarządzanie odpadami, czy 
wreszcie działania wiążące się ze zmianami kli-
matycznymi, a co za tym idzie zagrożeniami 
ekologicznymi i koniecznością monitorowa-
nia środowiska... To podstawowe obszary dzia-
łań związane z ochroną środowiska naturalnego. 
Większością z nich, ze względu na skalę pro-
blemu i globalny charakter, zajmują się organiza-
cje rządowe. Jednak fundusze unijne z Programu 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 wspierają rów-
nież innowacyjne działa na rzecz ochrony środo-
wiska, podejmowane przez start-upy.

ZIELONA ENERGIA I GOSPODARKA 
ODPADAMI
Dzięki realizacji działań, wspomagających 
innowacyjne firmy, które wspierają ochronę 
środowiska, dofinansowanie z funduszy unij-
nych otrzymało wiele ciekawych start-upów. 
Wprowadzają one innowacje na różnych płasz-
czyznach życia społecznego – od skoncen-
trowanych na pojedynczych gospodarstwach 
domowych, poprzez te stosowane w przemyśle – 
fabrykach czy przetwórniach, a nawet kopalniach, 
aż po te o charakterze ogólnospołecznym, mają-
cym potencjał globalny. 

Dobrym przykładem jest produkcja zielonej ener-
gii na potrzeby własne bądź gospodarstw rolnych 
(np. szklarni), która jest możliwa dzięki zastoso-
waniu paneli fotowoltaicznych. I tak firma Aquilla 
opracowała innowacyjny produkt, pozwalający 
połączyć cechy panelu fotowoltaicznego oraz 
powierzchni szklanej, przepuszczającej promienie 
słoneczne. Rozwiązanie to pozwala na obniżenie 
kosztów uprawy roślin i produkcję czystej energii, 
jednocześnie nie zakłócając wzrostu upraw i ich 
cyklu wegetacyjnego. 

Warto także wspomnieć o wydajnych systemach 
ogrzewania domów jednorodzinnych, pozwalają-
cych wykorzystać gaz, pozyskiwany ze zużywanych 
codziennie surowców, jak woda czy energia elek-
tryczna. Przykładem może być wysokoefektywny 
piec, który wytwarza ciepło na potrzeby ogrze-
wania centralnego i podgrzewania wody. To roz-
wiązanie zaproponowała firma Global Quantum. 
Jej produktem jest kocioł centralnego ogrzewania 
do budynków jednorodzinnych, zasilany paliwem 
w postaci wody z instalacji wewnętrznej obiektu 
oraz energii elektrycznej do wytworzenia gazu 
HHO w procesie elektrolizy.

W drugiej grupie znajdziemy innowacyjne roz-
wiązania, które pomogą poprawić gospodarkę 
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odpadami, zarządzanie energią czy też ograni-
czyć emisję szkodliwych substancji do środowiska 
naturalnego w przemyśle. Należą do nich nowo-
czesne systemy przetwarzania odpadów gospodar-
czych. I tak – w celu rozwiązania powiększającego 
się problemu odpadów pohutniczych, składo-
wanych na tzw. „lagunach” – krakowska spółka 
BioSteel zaproponowała nowe rozwiązanie, pole-
gające na przerobieniu istniejącego odpadu, który 
powstał w wyniku procesu hutniczego. Pozwoli to 
na osiągnięcie korzyści zarówno finansowych, jak 
i ekologicznych, przyczyniając się do zmniejsze-
nia niepotrzebnego odpadu pohutniczego i rekul-
tywacji terenów przyhutniczych. Podobne cele 
wyznaczyła firma MH Projekt, która zapropono-
wała wykorzystanie podziemnych wyrobisk pogór-
niczych do generowania energii. 

W tej grupie odnajdziemy także start-upy zajmu-
jące się oprogramowaniem, pozwalającym m.in. 
kontrolować zużycie energii, jak oprogramowa-
nie Grinfy, stworzone przez spółkę Grinfinity, inno-
wacyjne materiały kompozytowe o podwyższonej 
wytrzymałości, jakie zaproponowała firma Cavico, 
czy też urządzenia suszarnicze, pozwalające na 
niskie zużycie energii, oferowane przez Futur Agro.

LEPSZY KOMFORT ŻYCIA
Wśród innowacji, proponowanych przez start-
-upy, są też rozwiązania o charakterze globalnym. 
Na przykład nowy rodzaj źródła światła, umoż-
liwiający odtworzenie właściwości światła natu-
ralnego, nad którym pracuje firma Lantalux, pod 
względem efektywności energetycznej i wierno-
ści w oddawaniu barw będzie mógł konkurować 
z technologią LED. Tu także umiejscowimy inno-
wacje związane z codziennym życiem. Ładowarki 
do samochodów elektrycznych, mobilne przy-
stanki miejskie, wykorzystujące energię naturalną 

czy ekologiczne meble zaprojektowane z myślą 
o przestrzeniach publicznych. I tak firma ML 
Control dysponuje prototypem przekształtnika 
trójfazowego o mocy 10 kW, który można zasto-
sować m.in.w ładowarkach do samochodów 
elektrycznych, fotowoltaice, magazynach ener-
gii. Z kolei Versatilex zaprojektował inteligentne, 
samowystarczalne, zasilane energią solarną, eko-
logiczne przystanki dla miast i gmin. Przystanek 
taki wyposażony jest w podstawowe funkcjonal-
ności dla pasażerów, czyli ładowanie urządzeń 
mobilnych oraz dostęp do Internetu.

Dobrym przykładem innowacyjności produktów 
wdrażanych na rynek przy wsparciu funduszy unij-
nych są także inteligentne, ekologiczne meble 
zasilane odnawialnymi źródłami energii. Do nich 
należą cztery modele ławek SEEDiA, które poza 
pięknym designem wyróżniają się takimi funkcjami 
smart, jak dostępność WiFi, ładowarki USB oraz 
indukcyjne, czy kolorowe wyświetlacze LED. Dzięki 
nim, w wielu gminach w Polsce mieszkańcy mogą 
już wygodnie usiąść, podładować telefon i skorzy-
stać z Internetu. Takie rozwiązania, choć nie widać 
tego na pierwszy rzut oka, mają ogromny wpływ 
na poprawę jakości środowiska naturalnego. 
Potwierdzają też znaną powszechnie tezę, że dba-
nie o naturę zaczyna się we własnym domu.

sTarT-upY wprowadzajĄ 
innowacje na rÓŻnYch 
pŁaszczYznach ŻYcia spoŁeczneGo 
– od skoncenTrowanYch na 
pojedYnczYch GospodarsTwach 
doMowYch, poprzez Te sTosowane 
w przeMYśLe, aŻ po Te o 
charakTerze oGÓLnospoŁecznYM, 
MajĄcYM poTencjaŁ GLoBaLnY.
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Nowe szanse dla start-upów 
w Polsce Wschodniej!

Rozpoczyna się nabór innowacyjnych pomysłów na start-upy w Polsce Wschodniej. To kolejna, 
druga już edycja działania Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Polska 

Wschodnia. Na start-upowców czeka kompleksowa opieka „menedżerów inkubacji”, mentorów 
i doświadczonych specjalistów z różnych branż. Na najlepszych – nawet 800 tys. zł dotacji.

Autor: Anna Łempicka, Anna Banaszczyk

Od stycznia tego roku  Platformy startowe w Polsce 
Wschodniej rozpoczną nabór innowacyjnych pomy-
słów na start-upy. To w nich, pod okiem specjali-
stów, początkujący przedsiębiorcy zdobywać będą 
pierwsze doświadczenia i wiedzę związane z pro-
wadzeniem biznesu. To etap tzw. inkubacji. Nowe 
Platformy, do 2023 roku, obejmą inkubacją niemal 
1300 innowacyjnych pomysłów na biznes. 

CZYM SĄ PLATFORMY STARTOWE?
Platformy startowe to kompleksowy program 
wsparcia dla osób mających pomysł na inno-
wacyjny biznes i chcących założyć go w Polsce 
Wschodniej. To jedyny tego typu i realizowany na 
tak szeroką skalę program w kraju, służący wspar-
ciu rozwoju start-upów. Unikalny jest również spo-
sób udzielania wsparcia. Obejmuje ono zarówno 
wsparcie doświadczonego menedżera inkubacji, 
jak i szeroki pakiet specjalistycznych usług dosto-
sowanych do potrzeb rozwijanego pomysłu, a 
po zakończeniu inkubacji – możliwość uzyskania 
dotacji na wejście na rynek i pierwszą sprzedaż. 

Wsparcie dla start-upów jest oferowane przez 
tzw. Platformy startowe, czyli partnerstwa zrze-
szające ośrodki innowacji, szkoły wyższe, fundu-
sze venture capital i przedstawicieli biznesu. 

JAK WYSTARTOWAĆ?
W prowadzonym przez Platformy naborze pomy-
słów mogą wziąć udział zarówno osoby z Polski, 
jak i z zagranicy. Spośród nadesłanych zgłoszeń 
eksperci z Platform startowych wybiorą najbar-
dziej obiecujące pomysły – ich autorzy zostaną 
zaproszeni do udziału w Programie. Objęci będą 
kompleksową i profesjonalną opieką Platformy 
startowej poprzez indywidualny program inku-
bacji. Zarejestrują w Polsce Wschodniej przedsię-
biorstwo typu start-up (w formie spółki z o.o.), 
a następnie, przy wsparciu ekspertów, będą pra-
cować nad rozwojem pomysłu. Inkubacja trwa 
kilka miesięcy. Udział w niej jest bezpłatny. Jeśli 
inkubacja zakończy się pomyślnie, a start-up 
otrzyma od Platformy pozytywną rekomendację, 
może starać się o dotację na dalszy rozwój dzia-
łalności – do 800 tys. zł.

Więcej na: www.platformystartowe.gov.pl 

www.platformystartowe.gov.pl 
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Lublin

Puławy

Rzeszów

Olsztyn

Białystok

PLATFORMY 
STARTOWE
Wschodni Akcelerator 
Biznesu w Puławach
• Animator: Puławski Park 

Naukowo-Technologiczny
• Miejsce: Puławy
• Branże: ekologia, żywność 

i produkty rolno-spożywcze, ICT

IDEALIST w Lublinie
• Animator: Park Naukowo-

Technologiczny Energii Sp. z o.o.
• Miejsce: Lublin
• Branże: ICT, energetyka, 

medycyna – turystyka – zdrowie

Unicorn Hub w Lublinie
• Animator: Polska Fundacja 

Ośrodków Wspomagania 
Rozwoju Gospodarczego 
„OIC Poland”

• Miejsce: Lublin
• Branże: IT – ICT, Smart City 

– transport i motoryzacja, 
medycyna – zdrowie publiczne

Start in Podkarpackie 
w Rzeszowie
• Animator: Rzeszowska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A.
• Miejsce: Rzeszów, Mielec
• Branże: IT – ICT, lotnictwo, 

motoryzacja, budownictwo

Start-up Heroes 
w Olsztynie
• Animator: Miasto Olsztyn 

– Olsztyński Park 
Naukowo-Technologiczny

• Miejsce: Olsztyn, Ełk
• Branże: ICT, produkcja żywności, 

ekoenergetyka

Hub of Talents 2 
w Białymstoku 
• Animator: Miasto Białystok  

– Białostocki Park 
Naukowo-Technologiczny.

• Miejsce: Białystok, Łomża
• Branże: metalowo-maszynowa,  

IT – ICT oraz ścieżka 
horyzontalna
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CO DALEJ?

Ze wsparcia Platform startowych do tej pory skorzystało ponad 200 start-upów. 
102 z nich pozyskały dotację na rozwój działalności i z sukcesem prowadzą swoje 
przedsiębiorstwa. Wśród nich są:

CADWAY AUTOMOTIVE Sp. z o. o.  
(Jasionka)

cadway Automative projektuje w Jasionce 
k. Rzeszowa elementy nadwozi samocho-
dowych dla światowych marek, w tym dla 
pojazdów elektrycznych. Firma specjalizuje 
się w kompleksowych usługach opracowa-
nia i modelowania złożonych elementów 
nadwozi kompozytowych. 

PROGNOSIS Sp. z o.o. (Suwałki)

Firma Prognosis dostarcza innowacyjne 
oprogramowanie prognozujące, któ-
re pozwala w bardzo dokładny sposób 
przewidzieć zużycie energii, jej cenę, moc 
pobraną oraz wiele innych parametrów 
niezbędnych do oszacowania optymal-
nej gospodarki zarządzania energią dla 

przedsiębiorstw oraz instytucji publicz-
nych. Rozwiązanie pozwala użytkownikom 
(przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, 
centra handlowe, hotele, etc.) zaoszczędzić 
nawet do 30% na opłatach za dystrybucję 
oraz zużycie energii. 

PLAZA & KENIG Sp. z o.o. (olsztyn)

olsztyński start-up jest autorem produktu 
Garden Box. to innowacyjny w skali Europy 
i świata system zakładania ogrodów w opar-
ciu o gotowe moduły. każdy moduł zbudo-
wany jest z agrowłókniny, na której nadru-
kowany jest profesjonalny projekt ogrodu 
w skali 1:1. Projekt przedstawia szczegółową 
kompozycję zieleni, dobór gatunkowy roślin, 
rozmieszczenie nasadzeń, układ ścieżek oraz 
rozplanowanie pozostałych elementów ar-
chitektury ogrodowej. Wystarczy rozłożyć go 
na ziemi i w oznaczonych miejscach umieścić 
wskazane rośliny i materiały. 



PLATFORMY KROK PO KROKU 
Swoją koncepcję na start-up możesz zgłosić samodzielnie lub w zespole. Ważne, aby 

pomysł był nowy, tzn. aby nie był przedmiotem już prowadzonej przez Ciebie lub Wasz 
zespół działalności gospodarczej. Nie jest istotne miejsce zamieszkania pomysłodawcy, 

ważne jest natomiast, aby sam start-up został zarejestrowany w Polsce Wschodniej.

Wejdź na stronę www.platformystartowe.gov.pl. Skorzystaj z porównywarki Platform. 
Odszukaj branżę, w którą wpisuje się Twój pomysł na biznes. Wybierz miasto, w którym 
najwygodniej będzie Ci skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Platformę. Wybierz 
Platformę, która spełnia te kryteria, wypełnij i złóż wniosek on-line. 

Krok 1. 

Po wstępnej ocenie, autorzy najbardziej obiecujących pomysłów, zostaną zaproszeni na 
spotkanie – może być ich kilka. W czasie spotkań zostaniesz poproszony o krótką pre-
zentację swojego pomysłu. Możesz spodziewać się również pytań ze strony ekspertów.

Krok 3. 

Brawo! Przedstawiciel Platformy skontaktował się z Tobą i zaprosił do udziału w inku-
bacji. Teraz wspólnie uzgodnicie czas jej rozpoczęcia. Dowiesz się, jak będzie wyglądał 
harmonogram Twojej aktywności w Platformie i co w tym czasie Cię czeka. 

Krok 4. 

Rozpoczynasz inkubację, czyli czas, w którym będziesz intensywnie uczył się, jak swój 
innowacyjny pomysł przekształcić w produkt, do którego przy wsparciu eksperckim Plat-
formy opracujesz model biznesowy. Dowiesz się, co zrobić, aby osiągnąć rynkowy sukces. 
Po pomyślnym zakończeniu inkubacji i zdobyciu rekomendacji Platformy możesz starać 
się nawet o 800 tys. zł dotacji na wejście na rynek i pierwszą sprzedaż! 

Krok 5. 

Krok 2. 

Twój wniosek trafi do ekspertów z wybranej przez Ciebie Platformy,  
gdzie zostanie poddany ocenie. 
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Dlaczego razem może 
znaczyć lepiej?

Pewnie nic Ci nie mówi określenie „działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez 
MŚP Programu Polska Wschodnia”. Pewnie nawet nie wiesz, czym są produkty sieciowe 

i o co właściwie chodzi. Pozwól, że wytłumaczymy Ci, dlaczego współpraca popłaca. 

Autor: Anna Tkocz

Załóżmy, że masz firmę, która produkuje lody. 
Mieszkasz na Mazurach i tam prowadzisz małą 
kawiarnię. Chcesz, żeby twój produkt wyróżniał 
się na rynku, bo przecież lodów rzemieślniczych 
jest teraz prawdziwy wysyp niczym grzybów 
po deszczu. Zastanawiasz się nad tym, co zro-
bić, żeby turyści przyszli właśnie do Ciebie. Choć 
wiesz, że Twoje lody są najlepsze, to ciągle kom-
binujesz ze smakami. Od zawsze pasjonowały Cię 
regionalne smaki, więc tworzysz takie, w których 
znajdą się nie tylko maliny z pobliskiego lasu, ale 

także cały pęczek ziół! Prawdziwym hitem są lody 
miodowe na bazie miodu z pobliskich pasiek. 
Trzeba przyznać – znasz się na rzeczy.

Jednak to Ci nie wystarcza. Jesteś ambitny, chcesz 
więcej. Znasz właściciela firmy, która organizuje 
rejsy żaglówkami. Wpadasz na pomysł, żeby razem 
stworzyć mazurski lodowy rejs. Inwestujesz w pły-
wającą stację lodową, do której cumować będą 
żaglówki z turystami. Częstujesz żeglarzy pysz-
nymi lodowymi deserami w upalne dni, w dodatku 
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bez konieczności schodzenia z pokładu! Co wię-
cej, wasz lodowy rejs kończy się w salonie SPA! To 
właśnie tam zmierza każda wasza żaglówka, by na 
koniec zafundować zmęczonym gościom masaż 
lodem! Nie od dziś wiadomo, że zmęczone ciało 
do pracy najlepiej pobudza zimno. Dzięki współ-
pracy z gabinetem odnowy biologicznej możesz 
i to dorzucić do pakietu.

Tak więc okazuje się, że Twój pomysł na biznes 
to nie tylko prosta sprzedaż lodów, od której się 
zaczęło, ale to sprzedaż rozrywki na cały dzień. 
Wspólnie ze znajomymi od żaglówek i SPA pro-
ponujecie klientowi pakiet, z którego on chętnie 
skorzysta. Trafiliście w niszę i znaleźliście sposób 
na przyciągnięcie turystów. Dzięki lodowemu rej-
sowi Twój zakład sprzedaje więcej lodów, SPA ma 
więcej klientów, a organizator rejsów – atrakcyj-
niejsze wycieczki. I tak biznes się kręci. 

TAK MOGŁOBY TO WYGLĄDAĆ,  
A JAK JEST W RZECZYWISTOŚCI?
Nie kupujesz pomysłu lodowego rejsu? To 
pozwól, że przedstawimy Ci graczy, którzy są na 
rynku już od dawna i którzy z produktów siecio-
wych czerpią garściami. Np. E-Skipass, czyli ser-
wis umożliwiający zakup karnetu narciarskiego 
w wielu miastach Polski. Kupując karnet, masz nie 
tylko możliwość przejazdu wyciągami, ale także 
możesz skorzystać z rabatów oferowanych przez 
podmioty współtworzące karnet jak np. hotele, 
restauracje czy ośrodki rekreacji. Jedna karta wielu 
możliwości to także Poznańska Elektroniczna 
Karta Aglomeracyjna: oprócz tego, że jest okreso-
wym biletem na komunikację miejską, to dodat-
kowo spełnia funkcję karty płatniczej! Poznańscy 
przewoźnicy przy współpracy z bankiem stworzyli 
uniwersalną kartę, która może odciążyć portfele 
poznaniaków. 

Dzisiejszy klient chce kompleksowych usług i pro-
duktów. Kupując samolot do sklejania każdy 
z nas zakłada, że w pudełku znajdziemy już klej – 
dwóch różnych dostawców, jeden produkt. Jeśli 
chcemy sprzedać produkt lub usługę, musimy 
myśleć kompleksowo, wybiegać dwa kroki przed 
klienta, ale i konkurencję. Pakietyzacja usług to 
przyszłość, o której przedsiębiorcy powinni myśleć 
coraz częściej.

PRODUKT SIECIOWY, CZYLI WŁAŚCIWIE CO?
Pewnie już zauważyłeś, że wszystkie wyżej 
wymienione przykłady to jeden produkt, który 
tworzy kilka różnych podmiotów. Najprostsza 
i zarazem wyczerpująca definicja produktu siecio-
wego to: połączenie rozproszonych podmiotów, 

1.3.2 TWORZENIE SIECIOWYCH 
PRODUKTÓW PRZEZ MŚP

Dla kogo?
 q konsorcja MśP (minimum 3 MśP 
w konsorcjum) 

Co można sfinansować? 
 q Stworzenie sieciowych i innowacyj-
nych produktów o ponadregionalnym 
oddziaływaniu, czyli pakiet usług i/lub 
produktów pod jedną marką. 

Wysokość wsparcia: 
 q Minimalna wartość wydatków kwalifi-
kowanych to 7 mln zł. 

Minimalny wkład własny: 
 q 30% wydatków kwalifikowanych dla 
woj. lubelskiego, podkarpackiego, 
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego 

 q 45% wydatków kwalifikowanych dla 
woj. świętokrzyskiego 
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usług, atrakcji, miejsc czy obiektów w taki spo-
sób, że utworzą one jedną markę. Twórcami 
takich produktów są zazwyczaj konsorcja (grupa 
współpracujących przedsiębiorstw). 

Wchodzisz więc we współpracę z partnerami, 
którzy dostarczają konkretne rozwiązania i razem 
tworzycie produkt, który ma większą szansę na 
rynku. Rozumiecie, że aby dać się poznać szerszej 
grupie klientów, musicie działać wspólnie. Jak 
w naszym przykładzie – tworzycie atrakcję, w któ-
rej wasze produkty i usługi w pakiecie dają klien-
tom rozrywkę na cały dzień. 

PROGRAM POLSKA WSCHODNIA – 
DZIAŁANIE 1.3.2 TWORZENIE PRODUKTÓW 
SIECIOWYCH PRZEZ MŚP
Jeśli masz już pomysł na produkt sieciowy i do tego 
co najmniej dwóch partnerów, to warto byś zainte-
resował się naszym działaniem. Skierowane jest ono 
do tych, którzy planują swym produktem – wpi-
sującym się w zakres regionalnych inteligentnych 
specjalizacji – podbić co najmniej dwa wojewódz-
twa Polski Wschodniej. Brzmi strasznie? A wcale 
takie straszne nie jest. Dla przykładu firma z Elbląga. 
Przedsiębiorstwo Torfex, które korzysta z Funduszy 
Europejskich z Programu Polska Wschodnia, już 
wkrótce uruchomi „Krainę ślimaka”. To oferta 

przede wszystkim dla turystów z okolicy Warmii 
i Powiśla. Pomysł na pakiet jest prosty – wszystko 
kręci się wokół ślimaka. Odnowa biologiczna w SPA 
z użyciem leczniczego śluzu, restauracja z daniami 
ze ślimaka oraz zwiedzanie miejscowych atrakcji. 
Unikatowy sposób na spędzanie wolnego czasu, 
niekoniecznie w ślimaczym tempie. 

Dofinansowanie z działania 1.3.2 możesz uzy-
skać na wiele rzeczy, np. na inwestycję w spójną 
infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój 
aplikacji i usług opartych na technologiach infor-
macyjno-komunikacyjnych, czy opracowanie 
i wdrożenie jednolitych standardów funkcjono-
wania i promocji produktu. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych 
to aż 7 mln zł! Dlatego jest o co walczyć! 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE STAWIAJĄ 
NA WSPÓŁPRACĘ 
My wiemy, że współpraca kreuje możliwości. 
Ty też możesz się o tym przekonać, sięgając po 
Fundusze Europejskie. Do 10 stycznia 2019 r. 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyj-
muje wnioski o dofinansowanie w ramach dzia-
łania 1.3.2 Tworzenie produktów sieciowych 
przez MŚP. 
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Rzecznik Funduszy Europejskich
W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju działa Rzecznik Funduszy Europejskich. 
Powołane z początkiem roku biuro Rzecznika działa na rzecz beneficjentów, 

wnioskodawców oraz wszystkich, którzy interesują się tematyką funduszową.

Autor: Agata Zielińska

ZAKRES DZIAŁANIA RZECZNIKA OBEJMUJE 
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE: 
• Infrastruktura i Środowisko
• Wiedza Edukacja Rozwój
• Inteligentny Rozwój
• Polska Wschodnia
• Polska Cyfrowa
• Pomoc Techniczna

W CZYM MOŻE POMÓC RZECZNIK?
• Daje możliwość zgłoszenia problemów pojawia-

jących się przy realizacji projektów 
• Przyjmuje sygnały o trudnościach w pozyskaniu 

środków europejskich

• Zbiera opinie i propozycje jak usprawnić funk-
cjonowanie funduszy unijnych

• Wspiera beneficjentów w kontaktach z instytu-
cjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy 
europejskich

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!

Zachęcamy Państwa do przedstawienia nam swoich propozycji usprawnień, a także przeka-
zywania informacji o zidentyfikowaniu ewentualnych utrudnień w realizacji krajowych pro-
gramów operacyjnych. Zgłoszone pomysły i opinie przyczynią się do zwiększenia skuteczności 
wydatkowania środków unijnych.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
(z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Fun-
duszy Europejskich”)
(022) 273 85 99, (022) 273 79 17
(022) 273 74 28

rzecznikfe@miir.gov.pl 
lub poprzez formularz na stronie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Chętnych zapraszamy także do kontaktu 
osobistego (po wcześniejszym umówieniu 
terminu)

rzecznikfe@miir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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nowa jakość w przestrzeni 
cyfrowych usług

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej różni się od innych 
e-usług, realizowanych z programu Polska Cyfrowa. Nie tylko zwiększa dostęp 
do zbiorów danych i informacji przestrzennych oraz map kartograficznych, ale 

też daje użytkownikom narzędzia do ich współtworzenia i doskonalenia. 

Autor: Radosław Zieniewicz

Wyobraź sobie, że za przysłowiowym, „jednym 
kliknięciem” masz dostęp do bardzo precyzyjnych 
informacji, analiz i map przestrzennych na ekra-
nie komputera, tabletu czy smartfona. Nie musisz 
już tracić czasu w kolejkach urzędu i składać za 
każdym razem wniosku o udostępnienie intere-
sujących cię danych. Właśnie takie jest CAPAP, 
czyli skondensowany zestaw aż 8 e-usług dostęp-
nych za pośrednictwem twojego komputera, bez 
konieczności wychodzenia z pracy. Skąd pomysł 
na tak kompleksowe rozwiązanie?

UŁATWIĆ DOSTĘP
Wszystko zaczęło się w 2015 roku, kiedy został 
ogłoszony konkurs w działaniu 2.1 POPC. Był 
on skierowany do jednostek administracji rzą-
dowej. Korzyści z realizacji tych projektów mieli 
czerpać obywatele i przedsiębiorcy, którzy otrzy-
maliby dostęp do e-usług publicznych. Do kon-
kursu zgłoszono 39 wniosków o dofinansowanie. 
W wyniku oceny merytorycznej do dofinanso-
wania wybrano między innymi projekt Centrum 
Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej 
(CAPAP), które miał ułatwiać dostęp zarówno 
zwykłemu „Kowalskiemu”, jak i przedsiębiorcom 
i urzędnikom administracji do usług związanych 
z szeroko pojętą informacją przestrzenną, czyli 

cyfrowymi mapami i wizualizacjami kartograficz-
nymi i geodezyjnymi.

Do tej pory interesanci, korzystający z wymienio-
nych wyżej usług, narzekali na wydłużony czas 
oczekiwania na uzyskanie konkretnych informacji. 
Wielu z nich zwracało też uwagę na szybką dez-
aktualizację udostępnianych danych i konieczność 
składania kolejnych wniosków. Te obawy potwier-
dziły liczne ankiety oraz spotkania z potencjal-
nymi użytkownikami nowej platformy CAPAP. 
Miały one na celu określenie aktualnych ograni-
czeń, a także potrzeb i korzyści, jakie przyniesie 
wdrożenie nowego projektu. Wynikło z nich, że 
aż 81% ankietowanych wskazało brak dostępu 
do aktualnych danych geodezyjnych i kartogra-
ficznych i połowa z nich (52%) wskazała niedo-
kładność istniejących wymiarów geometrycznych. 
85% ankietowanych deklarowało chęć bycia peł-
noprawnymi użytkownikami platformy CAPAP.

NOWA JAKOŚĆ, UNIKALNE MOŻLIWOŚCI
Na realizację nowej platformy CAPAP prze-
znaczono ponad 97 milionów zł, w tym 
ponad 82 miliony środków UE. Dzięki niej użyt-
kownicy mają ułatwiony dostęp do danych prze-
strzennych w postaci map, wizualizacji 3D oraz 
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analiz geodezyjnych i kartograficznych. Daje też 
ona wszystkim użytkownikom unikalną możli-
wość tworzenia i dzielenia się z innymi własno-
ręcznie stworzonymi informacjami i analizami. 
Dzięki takiej funkcji zarówno użytkownicy, jak 
i administratorzy dbają o to, aby udostępniane 
i współdzielone mapy, analizy i dane cyfrowe 
były wciąż aktualne. Dodatkowo, twórcy CAPAP 
wprowadzili platformę e-learningową. Dzięki niej 
użytkownicy mogą zapoznać się z przyjaznym 
interfejsem oraz podnieść kompetencje i umie-
jętności związane z wykorzystaniem oferowa-
nych narzędzi. Twórcy platformy pomyśleli także 
o niewidomych i słabo widzących użytkownikach 
– CAPAP umożliwia projektowanie i tworzenie 
cyfrowych map dotykowych. Także służby ratow-
nicze będą mogły wykorzystywać dane 3D oraz 

mapy cyfrowe z platformy CAPAP, aby skuteczniej 
ratować życie ludzkie. Dla geodetów, którzy na 
co dzień zajmują się wyznaczaniem granic dzia-
łek pod inwestycje, pomocna będzie e-usługa 
geokodowania Open LS do wyszukiwania dzia-
łek ewidencyjnych. Dla starostów, którzy chcą 
profesjonalnie zaprezentować tereny przezna-
czone pod inwestycje, przygotowano e-usługę 
analiz przestrzennych. Pozwala ona przygotować 
prezentacje i wizualizacje w oparciu o modele 
budynków i map 3D z naniesionymi informa-
cjami, które później można udostępnić zainte-
resowanym klientom. Nowe możliwości będą 
z powodzeniem wykorzystywane przez urzęd-
ników administracji i działaczy ochrony środo-
wiska, jak i właścicieli firm świadczących usługi 
budowlane czy geodezyjne.

PRAKTYCZNE E-USŁUGI 

Usługa analiz przestrzennych – umoż-
liwia obywatelom, przedsiębiorcom i pod-
miotom administracji publicznej wykonanie 
analizy przestrzennej m.in. w oparciu o pań-
stwowe zasoby geodezyjne i kartograficzne. 
Dzięki temu możemy przygotować prezenta-
cje, wizualizacje i analizy przestrzenne online 
i offline z wykorzystaniem danych i map 3D.

Usługa podniesienia jakości danych 
zewnętrznego dysponenta danych 
– pozwala obywatelom, przedsiębiorcom 
i urzędnikom administracji publicznej na aktu-
alizowanie i uzupełnianie zbiorów przestrzen-
nych dotyczących map, granic działek inwesty-
cyjnych, działek rolnych, budynków itd.

Usługa e-learningu – zapewnia szybki do-
stęp do systemu szkoleń w dziedzinie geo-
dezji i kartografii, w zakresie praktycznego 

wykorzystania danych i usług oraz narzędzi 
udostępnianych w ramach cAPAP.

Usługa udostępniania danych prze-
strzennych – pozwala na udostępnianie 
indywidualnie stworzonych danych 3D oraz 
map cyfrowych, w szczególności dla służb 
ratowniczych w ramach ustawy o SPR. 
umożliwia też przetwarzania cyfrowych map 
nowej generacji do postaci map dotyko-
wych, które tworzone są dla osób niewido-
mych i słabo widzących. usługa ta pozwala 
tworzyć zaawansowane wizualizacje prze-
strzenne budynków, wydzielonych terenów 
np. inwestycyjnych w perspektywie 3D.

Usługa geokodowania Open LS  
– pozwala błyskawicznie wyszukać i zloka-
lizować adresy oraz inne dane np. działek 
ewidencyjnych, nazw geograficznych.
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Prosto i kropka!
„Prosto i kropka” – pod takim hasłem urzędnicy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju promują 
prosty język. Upraszczanie języka urzędowego to ruch społeczny, który na świecie znany jest 
już długo. W Polsce zaledwie od kilku lat, podczas których rozwinął się bardzo dynamicznie.

Autor: Małgorzata Trębińska

Milowym krokiem w rozwoju idei prostego języka 
w Polsce jest deklaracja współpracy, którą przed-
stawiciele różnych instytucji uroczyście podpi-
sali podczas „Forum na Rzecz Prostego Języka”. 
Od tej pory ma być „prosto i kropka” już nie tylko 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, ale też 
w innych urzędach! Czemu deklaracja jest wyda-
rzeniem przełomowym?

CO BYŁO PRZED DEKLARACJĄ?
To dzięki urzędnikom, którzy zajmują się 
Funduszami Europejskimi ruch społeczny znany 
na świecie jako „plain language” zawitał do Polski 
po raz pierwszy. To oni, we współpracy z języko-
znawcami, zainicjowali badanie poziomu trudności 
„funduszowego” języka. Wnioski z badania wska-
zały kierunek, w jakim należy szkolić pracowników 
systemu wdrażania FE, by ich komunikacja była 
jak najprostsza i najbardziej zrozumiała. Ruch ten 
szybko zyskał polską nazwę – „prosty język”. Szybko 
podchwyciły go nie tylko inne urzędy i instytucje 
publiczne, ale także prywatne firmy. Świadomość 
korzyści, jakie niesie ze sobą upraszczanie komuni-
kacji, zakiełkowała i stale wzrasta, przejawiając się 
pojedynczymi, rozproszonymi  inicjatywami. 

FORUM NA RZECZ PROSTEGO JĘZYKA
Działań na rzecz prostego języka przybywało. 
Zaczęły pojawiać się także postulaty, by wymie-
niać się doświadczeniami, systematyzować wiedzę 

i dzielić się przykładami dobrych praktyk. Przyszedł 
moment, w którym należało jednoznacznie stwier-
dzić: skuteczna promocja idei prostego języka 
będzie mocniejsza, jeśli działania będą wspólne 
i skoordynowane. Tak powstał pomysł zorganizo-
wania „Forum na Rzecz Prostego Języka”. 

Forum odbyło się 3 października 2018 r. 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (MIiR). Swoim 
patronatem objęła je min. Andżelika Możdżanowska, 
Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich 

DO CZEGO ZOBOWIĄZALI 
SIĘ SYGNATARIUSZE?

1.  Dążyć do tego, aby pracownicy urzę-
dów posiadali kompetencje niezbędne, 
by przestrzegać zasad prostego języka 
w mowie i piśmie.

2.  tworzyć standardy językowe i zachęcać 
pracowników do ich stosowania.

3.  uwrażliwiać pracowników urzędów 
na potrzeby innych – bez względu na 
wiek, poziom niepełnosprawności czy 
poziom wykształcenia.

4.  Wprowadzać w życie rozwiązania 
zgodne z ideą prostego języka oraz 
zarażać nią innych, pokazując dobry 
przykład.
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Przedsiębiorstw. Najważniejszym punktem programu 
było uroczyste podpisanie deklaracji współpracy na 
rzecz komunikacji w urzędach.

DEBATA
Forum było okazją do spotkania przedstawicieli 
instytucji publicznych, ale także dziennikarzy czy 
reprezentantów świata biznesu. Otworzył je min. 
Jerzy Kwieciński. Kilka słów powiedzieli także min. 
Andżelika Możdżanowska oraz Robert Bartold, 
Dyrektor Generalny w MIiR. Swój lekki i dowcipny 
wykład o prostym języku wygłosił również dr 
Tomasz Piekot. Podczas debaty paneliści wymienili 
się przemyśleniami, wnioskami i doświadczeniami 
związanymi z prostym językiem. Dyskutowano 
o możliwościach i kierunkach działania na rzecz 
upraszczania urzędowego języka. 

CO DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH?
Prosta dokumentacja konkursowa, łatwy 
język komunikacji z uczestnikami projektów 

europejskich, lider prostego języka w każdej insty-
tucji zajmującej się Funduszami Europejskimi to 
wyzwania na najbliższy czas. 

Uroczyste podpisanie deklaracji prostego języka.

Panel dyskusyjny przedstawicieli urzędów, dziennikarzy i reprezentantów świata biznesu na temat 
prostego języka.



44 | Punkty Informacyjne radzą

Mieszkam w  podwarszawskiej gminie 
i pracuję w tamtejszym urzędzie. 

Szukam wsparcia na zagospodarowanie 
terenu przy dworcu. Przydałby się w tym 
miejscu parking „Parkuj i Jedź”, wraz z miej-
scami dla rowerów i chodnikami. Czy taki 
projekt ma szansę na uzyskanie pieniędzy 
z Funduszy Europejskich?
Wszystko zależy od tego, czy gmina funkcjonuje 
w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Jeśli 
tak, to możecie Państwo ubiegać się o aż 80% 
dofinansowania. Jest na to szansa z mazowiec-
kiego programu regionalnego (działanie 4.3.2). 
Nabór wniosków potrwa do 6 marca 2019 roku. 
Konkurs przeznaczony jest na budowę lub przebu-
dowę węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy 
,,Parkuj i Jedź” oraz na przystosowanie istniejących 
parkingów do takiej funkcji. Ale nie tylko. W pro-
jekcie można dofinansować inne elementy: miejsca 
parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-ro-
werowe, chodniki i przejścia dla pieszych, a nawet  
infrastrukturę niezbędną do korzystania z bikesha-
ringu (system wypożyczania rowerów publicznych) 
lub carsharingu (system wspólnego użytkowania 
samochodów), opartego o samochody elektryczne. 
To więc dobra okazja do przemodelowania dzia-
łania transportu publicznego w gminie tak, by był 
bardziej ekologiczny. 

Czy można obecnie starać się o pienią-
dze na termomodernizację?

Wszystko zależy od tego, jaki podmiot stara się 
o środki na termomodernizację: czy to osoba pry-
watna, która chce ocieplić dom jednorodzinny, 
czy podmiot publiczny. Przedsiębiorcy mogą ubie-
gać się o pieniądze z programu Infrastruktura 
i Środowisko (działanie 1.2). Sfinansuje on pro-
jekty, które zmniejszają zużycie energii w zakładzie 
produkcyjnym, czyli m.in. prace typowo moder-
nizacyjne. Co ważne, rezultatem projektu musi 
być zmniejszenie zużycia energii o min. 25%. 
Pieniądze dostępne z programu mogą być też 
przeznaczone na termomodernizację budynków 
administracji rządowej i uczelni (działanie 1.3.1). 
Ze wsparcia skorzystać mogą też wspólnoty i spół-
dzielnie mieszkaniowe (działanie 1.3.2). 

Termomodernizację wspierają także programy 
regionalne. Szukając pieniędzy na konkretną inwe-
stycję, najlepiej skontaktować się z najbliższym 
Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. 
Ich lista dostępna jest na stronie: www.fundu-
szeeuropejskie.gov.pl Pamiętajmy również, że 
programy termomodernizacyjne FE uzupełnia pro-
gram rządowy „Czyste Powietrze”. O wsparcie 
mogą ubiegać się osoby fizyczne – właściciele już 
istniejących domów jednorodzinnych lub ci, któ-
rzy posiadają zgodę na rozpoczęcie ich budowy. 
Wnioski w programie składa się do Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska. 

Jak sfinansować 
ekologiczne projekty?
Radzi ekspert Centralnego Punktu Informacyjnego Hubert Komorowski

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Fundusze w kadrze
Przykładów innowacyjnych przedsięwzięć, które odniosły sukces, nie brakuje. 

Spośród nich wybraliśmy najlepsze. Ich zdjęcia zaprezentowaliśmy na wystawie 
w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Wernisaż fotografii towarzyszył 

listopadowej konferencji European funds in support of responsible development.

Autor: Agnieszka Gliniecka-Piwońska

Od kilku miesięcy intensywnie współpracujemy 
nad nową perspektywą. Dyskutujemy o przyszło-
ści i kształcie polityki spójności. Trudno zatem 
wybrać lepszy moment na pokazanie imponują-
cych efektów polityki spójności i tego, co udało się 
dokonać przy wsparciu z Funduszy Europejskich. 
To właśnie dlatego narodził się pomysł debaty 
European funds in suport of responsible deve-
lopment, zorganizowanej przez Departament 
Promocji FE w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP 
w Brukseli. Towarzyszyła jej wystawa, na której 
zaprezentowaliśmy zdjęcia polskich projektów. 

Konferencję wraz z wystawą otworzyli 
28 listopada wspólnie Andrzej Sadoś – Stały 

Przedstawiciel RP przy UE oraz Jerzy Kwieciński 
– Minister Inwestycji i Rozwoju. W spotkaniu 
wzięli udział urzędnicy unijni wysokiego szczebla, 
media oraz zagraniczne think tanki i organizacje 
pozarządowe.

Na potrzeby wystawy wybraliśmy zdjęcia naj-
lepszych, najbardziej innowacyjnych projek-
tów zrealizowanych z unijnym wsparciem. Poza 
tym zaprosiliśmy na nią wielu spośród autorów 
i pomysłodawców przedsięwzięć. Dodatkowo 
goście mieli wyjątkową okazję na własne oczy 
zobaczyć działanie trzech prototypów projektów 
– Triggo, Sztucznej ręki i symulatora wieku – Age 
Simulator Suit. 

Prototyp sztucznej ręki – projektu prezentowanego podczas wystawy.



Program Wiedza Edukacja Rozwój
 � W lutym 2019 roku zostanie ogłoszony nabór do konkursu, z Działania 3.5 „Kompleksowe programy 
szkół wyższych, konkurs „Uczelnia dostępna”. Zainteresowani będą mogli ubiegać się o dofinanso-
wanie projektu, który zakłada zmiany organizacyjne oraz podnoszenie świadomości i kompetencji 
kadry uczelni, z zakresu niepełnosprawności. Realizowane działania mają zapewnić dostępność ko-
munikacyjną administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia 
na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich 
dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architekto-
nicznej. Na konkurs przewidziano 200 mln zł. 
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Europejska Współpraca Terytorialna
 � Program Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska, 2 konkursy: 

•  współpraca transgraniczna (pomiędzy instytucjami oraz mieszkańcami regionu). Konkurs jest 
planowany od 5 marca do 7 maja 2019 roku.

•  edukacja transgraniczna (w zakresie likwidacji bariery językowej, oferty edukacyjnej od kształce-
nia wczesnodziecięcego po uczenie się przez całe życie, wspólnych projektów edukacyjnych i działań 
wspierających zatrudnienie). Konkurs jest planowany od 19 marca do 21 maja 2019 roku.

 � Program Republika Czeska-Polska: edukacja i podniesienie kwalifikacji (współpraca placówek eduka-
cyjnych i instytucji rynku pracy, wspólne projekty edukacyjne). Propozycje projektowe są zbierane do 
15 kwietnia 2019 roku, natomiast pełne wnioski projektowe do 30 września 2019 roku.
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Fundusze Europejskie 2019
AKTUALNE NABORY DO KONKURSÓW

Program Inteligentny Rozwój
 � Spośród licznych konkursów POIR, które czekają na beneficjentów w 2019 roku, warto wymienić ten 
z Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Przewidziane jest tu wspar-
cie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Na dofinansowanie pro-
jektów przewidziana jest kwota 400 mln zł.

 � Zaplanowane zostały też konkursy na rzecz projektów dotyczących zwiększania dostępności dla osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wśród nich na uwagę zasługuje Poddziałanie 3.2.1 „Badania 
na rynek”. Jest to pomoc dla projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R, prowadzą-
cych do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług, z zachowaniem preferencji dla KIS. 
Na konkurs, dedykowany projektom na rzecz dostępności, przeznaczono 100 mln zł.
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Program Infrastruktura i Środowisko
 � Na luty 2019 roku zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 „Ochrona przyrody 
i edukacja ekologiczna”, podtyp projektów 2.4.3b „Opracowanie planów ochrony obszarów Natura 2000 
i parków narodowych”. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 
10 mln zł.

 � Na marzec zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie z Poddziałania 1.1.1 „Wspieranie inwestycji 
dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dys-
trybucyjnej/przesyłowej”. Jest to już 5. nabór wniosków w tym poddziałaniu, które wpisuje się w walkę 
z zanieczyszczeniem powietrza. Poprawę stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery 
można osiągnąć między innymi dzięki zwiększeniu udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. 
Alokacja naboru wynosić będzie 200 mln zł.
 � Początek naborów do konkursów dedykowanych woj. śląskiemu z Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja 
niskiej emisji na terenie województwa śląskiego” zaplanowano na marzec 2019 roku. Wspierane będą 
m.in. przedsięwzięcia termomodernizacyjne w sektorze mieszkaniowym (Poddziałanie 1.7.1), projekty, 
których celem jest efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (Poddziałanie 1.7.2) oraz promowanie wyko-
rzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (Poddziałanie 1.7.3). Łączna pula 
w tych konkursach to 270 mln zł. 
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Fundusze Europejskie 2019
AKTUALNE NABORY DO KONKURSÓW

Program Polska Cyfrowa
 � Od 28 grudnia 2018 roku do 29 marca 2019 roku można składać wnioski o dofinansowanie w Działaniu 
3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Celem konkursu jest nauka progra-
mowania w szkołach podstawowych w klasach I-III. Jest to uzupełnienie wcześniejszego naboru – tym 
razem będziemy uczyć programowania w szkołach nie tylko na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich, 
ale także w dużych miastach. Na wnioskodawców czeka 25 mln zł. 12
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Program Polska Wschodnia
 � W styczniu 2019 roku ogłoszony zostanie konkurs w Poddziałaniu 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produk-
tów przez MŚP”.  Dotacja przeznaczona jest dla grupy przedsiębiorstw, które chcą razem przygotować 
i wprowadzić na rynek innowacyjny produkt. Oferta kilku firm zostanie połączona jedną wspólną marką. 
Budżet konkursu to 150 mln zł. 

 � W styczniu zostanie również ogłoszony konkurs w Działaniu 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”. Na małe 
i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej, które chcą zaistnieć na rynkach międzynarodowych, czeka 
łącznie 50 mln zł. Jednostkowa dotacja to nawet 800 tys zł. 

 � Wciąż trwają rozpoczęte w 2018 roku nabory w konkursach: Poddziałanie 1.3.2 „Tworzenie sieciowych 
produktów przez MŚP” (przyjmowanie wniosków potrwa do 10 stycznia 2019 r., budżet konkursu to 
300 mln zł) oraz Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” (II etap). Konkurs skierowany jest do firm, które 
pomyślnie zakończyły I etap działania. Dotację – do 3 mln zł – firma będzie mogła przeznaczyć na 
wdrożenie wypracowanych w I etapie rekomendacji wzorniczych. Na firmy czeka łącznie 250 mln zł. 
Wnioski można składać do 31 maja 2019 roku. 
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Wsparcie dla środowiska
Ochrona środowiska stanowi jeden z priorytetów interwencji polityki spójności na lata 

2014-2020. Dedykowane temu zadaniu pieniądze UE w wysokości około 32,6 mld zł cieszą się 
zainteresowaniem beneficjentów i przekładają się na realną poprawę jakości naszego życia.

Autor: Magdalena Brzozowska-Werduch

Do 25 listopada 2018 r., w programach podpi-
sano 43,8 tys. umów na kwotę 356,5 mld zł, 
w tym wartość wkładu z UE wyniosła ponad 
220,0 mld zł, co stanowi 66% alokacji funduszy 
europejskich. Wartość wydatków beneficjentów 
wynikająca ze złożonych wniosków o płatność 
wyniosła 68,9 mld zł, co stanowi 21% puli na 
lata 2014-2020. 

Do końca listopada 2018 r. podpisano 3,7 tys. 
umów o dofinansowanie inwestycji środowisko-
wych o całkowitej wartości 41,9 mld zł, z czego 
24,2 mld zł stanowi dofinansowanie unijne. 

Liczba projektów z zakresu ochrony środowiska, 
objętych wsparciem z funduszy UE stanowi około 
8% liczby wszystkich projektów realizowanych 
w obecnej perspektywie finansowej, zaś wartość 
pozyskanych na ich realizację pieniędzy UE sta-
nowi 11% całości kontraktacji.

Gros funduszy unijnych pozyskanych na wsparcie 
projektów prośrodowiskowych skoncentrowane jest 
w programie Infrastruktura i Środowisko (914 pro-
jektów o wartości dofinansowania UE 15,4 mld zł, 
tj. 64% kontraktacji dla tego typu interwencji). 
Programy regionalne realizują łącznie blisko 2,8 tys. 
inwestycji o wartości w części UE 8,8 mld zł. 

Wśród celów, na które przeznaczone są fundusze 
unijne, prym wiodą działania związane z oczysz-
czaniem ścieków, w które zainwestowano bli-
sko 10 mld zł z budżetu UE, tj. 41% całości puli na 
ochronę środowiska. Znaczące kwoty skierowano na 
dostosowanie do zmian klimatu oraz ochrony przed 
klęskami żywiołowymi (3,3 mld zł), a także rozwój 
i promowanie dóbr kultury i dziedzictwa (3,8 mld zł).

Najaktywniejszą grupą beneficjentów realizują-
cych inwestycje środowiskowe są jednostki samo-
rządu terytorialnego (2,6 tys. projektów o wartości 
w części UE 10,9 mld zł) oraz przedsiębiorcy; reali-
zowane przez nich 437 inwestycji angażuje pienią-
dze unijne w wysokości 8,1 mld zł.
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Prościej znaczy skuteczniej
4 sesje szkoleniowe, 84 godzin szkoleń, 101 liderów prostego języka 

– mamy pierwsze efekty drugiej edycji projektu „Prosto i kropka”. 

Autor: Małgorzata Trębińska

Jednym z celów projektu było stworzenie sieci 
liderów prostego języka w instytucjach zajmu-
jących się Funduszami Europejskimi. Do sieci 
dołączyli także przedstawiciele sygnatariuszy 
porozumienia na rzecz upraszczania komuni-
kacji w urzędach. Przyszłym liderom mówiliśmy 
o zagadnieniach prostego języka, sztuce pre-
zentowania wiedzy o prostym języku, a także 
o zmianie, którą niesie prosty język do organiza-
cji. W szkoleniach brali też udział przedstawiciele 
sygnatariuszy porozumienia na rzecz uprasz-
czania komunikacji w urzędach. Liderzy będą 
teraz szkolić współpracowników w swoich urzę-
dach, konsultować dokumenty, wskazywać źró-
dła informacji na temat prostego języka. Będzie 
to także sieć wymiany informacji, materiałów 
i doświadczeń. Szkolenia organizowaliśmy wspól-
nie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej 
oraz Pracownią Prostej Polszczyzny Uniwersytetu 
Wrocławskiego.



http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
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