
Finansowanie działań 

adaptacyjnych



Etapy projektu/projektów

diagnoza planowanie





Po co ?

Adaptacja do zmian klimatu = koszty (?)

Adaptacja do zmian klimatu = korzyści

1 EUR w adaptację = 4 EUR w naprawę szkód i skutków.

Przerwy w dostawach energii, powodzie błyskawiczne, susze, podtopienia,…

Ich skutki nie były by tak dotkliwe gdyby wdrożono działania adaptacyjne

Adaptacja – nie tylko – ograniczanie  negatywnych skutków

Adaptacja – również – wykorzystanie szans



Szanse

Ogrody deszczowe - retencjonują oraz oczyszczają wodę opadową. 

Założenie ogrodów deszczowych = koszt. 

Instalacja 2m2 ogrodu deszczowego to koszt ok. 2,5  tys. zł. 

Nasadzenia roślin niewymagających pielęgnacji oraz wykorzystanie deszczówki 
do ich podlewania to sposób na obniżenie kosztu zużycia wody wodociągowej. 

Zgodnie z szacunkami Fundacji Sędzimira, koszt podlania wodą z wodociągu ok. 
300 m2 „zwykłego” ogrodu wynosi blisko 2,8 tys. zł rocznie.

Źródło: Fundacja Sędzimira



Działania adaptacyjne podejmowane na różnych poziomach terytorialnego 
podziału kraju mogą zostać sfinansowane w pełni lub częściowo ze środków 
krajowych i Unii Europejskiej, środków regionalnych oraz zewnętrznych. 

Krajowe

Europejskie

Regionalne

Zewnętrzne



NFOŚiGW oraz WFOŚiGW

NFOŚiGW i 16 Funduszy Wojewódzkich

Priorytety Środowiskowe:

- Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym: Adaptacja 
sektora gospodarki wodnej do zmian klimatycznych, 

- Ochrona atmosfery, 

- Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w ramach której wspierane 
są między innymi inwestycje w kapitał naturalny w postaci zielonej infrastruktury. 

Promowanie zachowań ekologicznych, działań i przedsięwzięć w zakresie adaptacji do zmian 
klimatycznych.

Działania infrastrukturalne, plany i strategie



NFOŚiGW i WFOŚiGW

Rodzaje działań adaptacyjnych:

 Działania infrastrukturalne (obwałowania przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne, 
poldery, systemy retencjonowania wody deszczowej);

 Działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i systemu 
wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, w tym budowa systemów monitoringu i 
ostrzegania przed nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi;

 Przedsięwzięcia w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń spowodowanych 
zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany i strategie w zakresie działań 
adaptacyjnych;

Działania infrastrukturalne, plany i strategie



POIiŚ
Najbardziej powszechny program współfinansowania działań związanych z ochroną środowiska. 

Priorytetowymi obszarami dofinansowania na rok 2018 są m.in.: Ochrona i zrównoważenie 
gospodarowania zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
ochrona atmosfery.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosił 85% wartości wydatków 
kwalifikowanych projektu w poprzednich naborach. Programy te bardzo często dofinansowują działania 
wdrożeniowe, które dotyczą bezpośrednio infrastruktury, w tym terenów zieleni miejskiej. Instytucją 
ogłaszającą konkursy jest NFOŚiGW,

Najważniejsi Beneficjenci:

- Sektor Publiczny, w tym JST

- Sektor Prywatny



POIiŚ 2014 - 2020

Rodzaje działań adaptacyjnych:

 Opracowywanie dokumentów strategicznych i planistycznych oraz planów adaptacji do 
zmian klimatu w miasta; 

 Naturalne metody ochrony przeciwpowodziowej, gospodarowanie wodami opadowymi 
w miastach

 Rozwój systemów wczesnego ostrzegania

 Działania techniczne w zakresie zwiększenia naturalnej retencji oraz z zakresu małej 
retencji;

 Działania infrastrukturalne nakierowane na wzmocnienie odporności na zagrożenia 
związane z negatywnymi efektami zmian klimatu na obszarach szczególnie narażonych;

 Działania w obszarze zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

 Działania miękkie promujące budowanie bazy wiedzy w zakresie skutków zmian klimatu 
i adaptacji do nich;

 Szkolenia i kampanie informacyjno-edukacyjne w obszarze zmian klimatu i adaptacji;



PROW 2014 – 2020 - Leader
Mieszkańcy danego obszaru mogą sami decydować o tym, jakie pomysły i przedsięwzięcia 
będą realizowane w ramach środków otrzymanych z Unii Europejskiej. 

Włączając się w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju określają problemy, potrzeby 
lokalnego środowiska i wskazują zadania, które w ich opinii powinny być zrealizowane. W 
ten sposób formułowane są cele i działania, które wpisane zostają do Lokalnej Strategii 
Rozwoju, a ich realizacja może zostać sfinansowana ze środków PROW 2014-2020

Działania programu opierają się na lokalnych zasobach

Przykładowe konkursy grantowe ogłaszane przez LGD: 

 Przeciwdziałanie zmianom klimatu;

 Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji;

 Edukacja przyrodnicza i klimatyczna;

 Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska;

Kwota pomocy do 50 tyś zł



LIFE

Jedyny instrument finansowy UE poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z 
dziedziny ochrony środowiska i klimatu. 

Jego celem jest wdrażanie i realizacja unijnej polityki w zakresie środowiska i klimatu, a 
także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w 
tym bioróżnorodności. 

Dofinansowanie do 55% ze środków KE. Dodatkowo w Polsce istnieje możliwość pozyskania 
do 35% dofinansowania ze środków NFOŚiGW. 

Finansowane projekty dzielą się na realizacyjne oraz informacyjno-edukacyjne. Dla tych 
pierwszych „rekomendowana” kwota dofinansowania jednego projektu to około 3 mln euro, 
dla drugich około 1 mln euro (bez oficjalnego limitu). 

Bardzo ważnym kryterium programu LIFE jest spełnienie wymagań demonstracyjności, 
innowacyjności lub najlepszych praktyk.

Rolę Krajowego Punktu Kontaktowego pełni NFOŚiGW,



LIFE

Rodzaje działań adaptacyjnych:

 Tworzenie bazy wiedzy służącej realizacji działań adaptacyjnych,

 Przygotowanie strategii i planów działania mających na celu dostosowywanie się do 
skutków zmiany klimatu na poziomie lokalnym

 Wspieranie rozwoju i prezentacji innowacyjnych technologii, systemów, metod i 
instrumentów służących dostosowywaniu się do skutków zmiany klimatu, 

 Zwiększanie poziomu świadomości w zakresie zagadnień dotyczących klimatu, 

 Wspieranie komunikacji, zarządzania i rozpowszechniania informacji w dziedzinie 
klimatu



NMF MFEOG

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej 
pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom 
UE. 

W III edycji naboru na cele związane ze środowiskiem, energią i zmianami klimatu 
przeznaczono największą alokację środków, czyli ok. 140 mln euro. 

W trakcie poprzedniego naboru na ochronę środowiska i energię odnawialną przeznaczono 
około 180 mln euro. 

Tym razem do nazwy obszaru tematycznego dodano także zmiany klimatyczne, rozszerzając 
zakres dofinansowania. Pod względem tematyki dofinansowanych projektów 
środowiskowych, w poprzednich naborach zdecydowanie dominowała termomodernizacja. 

Operatorem tych dofinansowań jest Ministerstwo Środowiska z NFOŚiGW. 



HORYZONT2020
Najważniejszy program w zakresie badań i innowacji.

Projekty w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu realizowane są w ramach programu:
Działania na rzecz Klimatu, Środowisko, Efektywność Zasobów i Surowce.

Projekty badawcze ukierunkowane są na rozwój wiedzy oraz wsparcie podmiotów publicznych i prywatnych
w działaniach na rzecz adaptacji przez dostarczenie naukowo sprawdzonych informacji na temat przyczyn i
skutków zmian klimatycznych oraz wypracowaniu innowacyjnych narzędzi i metod podnoszących odporność
obszarów i sektorów na te zmiany.

Projekty wymagają przeprowadzania badań wskazujących sukces zastosowanych rozwiązań oraz wymagają
szerokiego grona partnerów z kilku krajów Unii Europejskiej,

Ważnymi beneficjentami projektów w ramach programu Horyzont 2020 są jednostki samorządu 
terytorialnego.



HORYZONT2020

W ramach obszaru zostaną sfinansowane badania i innowacje, które 
uwzględniają m.in: 

 Innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój 
wiedzy;

 Wdrażanie nowatorskich rozwiązań  w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu;

 Projekty związane poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 
gospodarką energetyczną i wodną, transportem miejskim;

 Projekty których celem jest poprawa jakości życia w mieście



RPO
Podstawowy instrument rozwoju jakim dysponują organy samorządu na poziomie 
wojewódzkim. 

Wspieranie adaptacji do zmian klimatu zostało ujęte w priorytetowych działaniach 
inwestycyjnych realizowanych na terenie poszczególnych województw

 Zakup sprzętu służbom oraz wyposażenie obiektów w elementy niezbędne do 
prowadzenia akcji;

 Projekty w zakresie małej retencji, przeciwpowodziowe, renaturyzacja cieków, zbiorniki 
retencyjne;

 Działania w zakresie zachowania bioróżnorodności;

 Rozwój zieleni w miastach;



OPŁATY ŚRODOWISKOWE

Narzędzia służące ochronie środowiska i realizacji polityki ekologicznej. Stosowane przed 
władze administracyjne w gminach.

Przykłady: opłaty usługowe za zbiorowe unieszkodliwianie zanieczyszczeń, odprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji.

Na co: Na przykład inwestycje służące efektywnego gospodarowaniu wodami opadowymi

Inwestycje proekologiczne, proklimatyczne, adaptacyjne, a w tym infrastrukturalne 
dotyczące adaptacji do zmian klimatu.



Budżet obywatelski miast

Środki Budżetu obywatelskiego  miasta

projekty dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie

Produkty:
Projekty infrastrukturalne, plany i strategie, szkolenia, kampanie



PPP – Partnerstwa publiczno prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne: 

Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub 
świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. 

Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z 
własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób 
uzupełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, 
którą wykonują najlepiej. 

Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach ppp osiąga się najbardziej 
efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. 
Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego 
zaangażowania



PPP – Partnerstwa publiczno prywatne

Wobec powyższego, wśród kluczowych elementów współpracy w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego wymienić należy:

- Współpracę sektora publicznego z sektorem prywatnym; 

- Umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego); 

- Charakter celowy: realizacja przedsięwzięć (budowa infrastruktury, dostarczanie usług) tradycyjnie 
wykonywanych przez stronę publiczną; 

- Optymalny podział zadań; 

- Podział ryzyka; 

- Obustronną korzyść. 

Projekty infrastrukturalne, innowacyjne rozwiązania, w tym technologie, narzędzia, Inwestycje 
proekologiczne, adaptacyjne do zmian klimatu.



Fundusz inicjatyw Obywatelskich (FIO)
Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i 
organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Priorytet 1. Małe inicjatywy 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo 

Priorytet 3. Aktywni obywatele

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe

W Priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w 
poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. Zł

W Priorytecie 1, od 20 tys. do 1 mln zł , w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w 
poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł



Inne



ZEWNĘTRZNE

Fundusze społeczne i prywatne zgromadzone przez organizacje pozarządowe,  np. fundacje,  
stowarzyszenia,  prywatnych sponsorów, venture capital; pomoc zwrotna i bezzwrotna.

Międzynarodowe Instrumenty Finansowe, m.in.:
Banku Światowego (po 2019 roku nie będzie więcej finansował ropy naftowej i gazu, z 
wyjątkiem krajów najbiedniejszych, gdzie inwestycje w gaz wpisują się w ramy Porozumienia 
Paryskiego. Europejskiego Banku  Inwestycyjnego,  

Europejskiego  Banku  Odbudowy  i  Rozwoju (np. GCAP i jego aspekt społeczno-klimatyczny)

UN i jego agendy (UNCCD Francja, Kanada i Norwegia wraz w Fundacją Rockefellera i innymi 
organizacjami ogłosiły inwestycję 300 milionów euro na rzecz Impact Investment Fund for 
Land Degradation Neutrality – funduszu walczącego z degradacją i pustynnieniem gleby.)

I inne…



PLANY

Przykłady / case-studies dotyczące finansowania konkretnych działań

Przykłady wykorzystania konkretnych źródeł finansowania dla różnego rodzaju działań

1 Krok: Planowanie -> 2 Krok: Wdrażanie

Źródła finansowania MPA i działań adaptacyjnych = szczególnie ważne dla jst/administracji

Adaptacja kosztuje, jednak się opłaca

Wdrażanie i przygotowanie planu =/= Rocket Science

Szeroki wachlarz możliwości, który należy wskazywać

Finansowanie kluczowe dla planowania i wdrażania



• Ewaluacja Strategii UE

– Wnioski KE pozytywne w obszarze stopnia zaawansowania we 
wdrażaniu adaptacji do zmian klimatu dla całej Unii.

• Decyzja co dalej z wdrażaniem, nową strategią i kolejne kroki będą 
realizowane i planowane przez nową komisję

UE



Co dalej:

- Projekt IOŚ Bazy Wiedzy

- PEP – adaptacja uwzględniona w dokumencie

- Przygotowanie MPA dla mniejszych miast (wsparcie zamiast koordynacji 
projektów) słowo klucz: WYSOKA JAKOŚĆ

- SPA2020 v  2.0 (po 2020-2021 roku)

Wdrażanie adaptacji w Polsce



Dziękuję za uwagę!

Marcin Grądzki

Ministry of the Environment


