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Zainwestujmy razem w środowisko

Finansowanie prac rekultywacyjnych 
i remediacyjnych z środków NFOŚiGW

• Środki unijne: Rewitalizacja środowiska w Programie
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-
2020)

• Środki krajowe: Program priorytetowy „Ochrona
powierzchni ziemi”



Szczegółowy opis osi priorytetowych  POIiŚ 2014-2020

Budżet działania 2.5:

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – 251,5 mln EUR

Cel działania 2.5:

Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Zostanie to

osiągnięte dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zieleni w miastach,

powstałych dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością

człowieka i remediacji terenów zanieczyszczonych.

Okres kwalifikowania wydatków:

od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r.



Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020

Instytucja Wdrażająca:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Typy projektów:

1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

3. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych



Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020

Beneficjenci:

• Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

• Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych

gmin;

• Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne

„Wody Polskie” - PGW Wody Polskie (typ projektu 1 i 3).

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych

projektu wynosi 85%



Rodzaje wspieranych przedsięwzięć 

w ramach Działania 2.5
I typ projektów – tereny zdegradowane 

Wsparcie zostanie skierowane przede wszystkim na rekultywację na cele

środowiskowe obszarów zdegradowanych oraz remediację terenów

zanieczyszczonych skutkującą usunięciem zagrożenia z ich strony dla

zdrowia ludzi i środowiska.

Wsparcie objąć może również działania prowadzące do poprawy bądź

przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych i

zanieczyszczonych akwenów w miastach.



Rodzaje wspieranych przedsięwzięć 

w ramach Działania 2.5
I typ projektów – tereny zdegradowane 

Finansowanie działań związanych z rekultywacją i remediacją

obejmie również docelowe zagospodarowanie terenu,

w szczególności nasadzenia i utworzenie całorocznych akwenów.



Rodzaje wspieranych przedsięwzięć 

w ramach Działania 2.5
I typ projektów – tereny zdegradowane 

Środowiskowe zagospodarowanie terenu objętego

rekultywacją i remediacją oznacza, że minimum 70% powierzchni

po zakończeniu realizacji projektu będzie terenem biologicznie

czynnym.



Rodzaje wspieranych przedsięwzięć 

w ramach Działania 2.5
I typ projektów – tereny zdegradowane 

Celom środowiskowym służyć będą więc m.in.:

• parki miejskie, zieleńce;

• komunalne lasy miejskie;

• komunalne całoroczne akweny z wodą nie konserwowaną

chemicznie;

• przyrodnicze ścieżki edukacyjne;

• komunalne geoparki (związane z dziedzictwem geologicznym).



Rodzaje wspieranych przedsięwzięć 

w ramach Działania 2.5
I typ projektów – tereny zdegradowane 

W kompleksowym projekcie rekultywacji lub remediacji dopuszcza się

sfinansowanie elementów dodatkowych:

• infrastruktury sportowej (tj. komunalnych ogólnie dostępnych boisk

pokrytych trawą, komunalnych siłowni plenerowych na gruncie nie

uszczelnionymi, ścieżek rowerowych)



Rodzaje wspieranych przedsięwzięć 

w ramach Działania 2.5
I typ projektów – tereny zdegradowane 

• działań wynikających z mocy prawa dla usunięcia lub naprawy

innych cech lub elementów szkodliwych dla ludzi i środowiska

(np. drobnych ilości odpadów, niewypałów, substancji

promieniotwórczych, jakie nie mieszczą się w pojęciu remediacji).

Uwaga!

Dofinansowanie ww. elementów dodatkowych nie może wynieść więcej

niż 30% całego dofinansowania projektu.



Rodzaje wspieranych przedsięwzięć 

w ramach Działania 2.5
III typ projektów – inwentaryzacja terenów

• działania związane z analizami degradacji i zanieczyszczenia

terenu, badania zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych;

• analizy dotyczące możliwych sposobów i kosztów przeprowadzenia

remediacji lub rekultywacji.

Uwaga!

W odniesieniu do terenów zagospodarowanych finansowane będą

wyłącznie działania na cele środowiskowe.



działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska 

miejskiego

Dotychczasowe wyniki:

• 5 ogłoszonych naborów

• 341 złożonych wniosków na łączną kwotę 1 700 mln zł

• 155 podpisane umowy o dofinansowanie (w tym:

– 10 umowy w ramach typu 1, w tym jedna zawarta z RDOŚ 

– 3 umowy w ramach typu 3, 

– 142 umowy w ramach typu 2)

• 901 mln zł udzielonego dofinansowania

• 1 199 mln zł łączny koszt całkowity projektów z zawartych umów
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Ochrona powierzchni ziemi
(Alokacja do roku 2020 – 150 991,4 tys. PLN – wszystkie części)

Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko



Zainwestujmy razem w środowisko

2.2. Ochrona powierzchni ziemi

• Część 1)

Rekultywacja terenów zdegradowanych

Cel programu:

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko
oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów
zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację,
wraz z usuwaniem odpadów



Zainwestujmy razem w środowisko

Nabór ciągły: w roku 2018 wnioski należy składać w terminie
do 21.12.2018 r.

Beneficjenci:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych
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Rodzaje przedsięwzięć:

1. rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka 
rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w 
szczególności poprzez:
• usunięcie odpadów,
• remediację,
• działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,
• ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych 

funkcji;

2. zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych; 

3. usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych 
odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia 
nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań 
naprawczych lub remediacji w zakresie skutków spowodowanych 
oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych
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Intensywność dofinansowania:

1) dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych;

2) pożyczka:

• do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć
realizowanych w trybie wykonania zastępczego,

• do 90% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach.

Warunki dofinansowania:

Dotacja jest udzielana wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego
(JST) na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem
i unieszkodliwianiem niewłaściwie składowanych lub magazynowanych
odpadów (Rodzaj przedsięwzięć nr 3) na terenach będących własnością
Skarbu Państwa lub JST z wyłączeniem nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste;

Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych
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Warunki dofinansowania cd:

dofinansowanie w formie pożyczki:

• oprocentowanie: WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % (w skali roku) –
w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego;

• WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku – w pozostałych
przypadkach.

• okres finansowania: nie dłuższy niż 12 lat liczony od daty planowanej
wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty
kapitałowej;

• okres karencji: do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji
przedsięwzięcia,

Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych
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Warunki dofinansowania cd:

dofinansowanie w formie pożyczki – UMORZENIE:

• do 10% kwoty pożyczki, nie więcej niż 1 mln zł,

• warunkiem umorzenia jest w szczególności:

– zaakceptowanie przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających
osiągnięcie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego,

– wywiązanie się z obowiązku uiszczania kar i opłat i innych zobowiązań
wobec NFOŚiGW

– terminowa spłata

Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych
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Beneficjenci:

Beneficjenci POIiŚ 2014 – 2020, w ramach realizacji przedsięwzięć w
działaniu 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz w działaniu 2.5.
Poprawa jakości środowiska miejskiego

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla działania 2.2.
Gospodarka odpadami komunalnymi oraz działania 2.5. Poprawa jakości
środowiska miejskiego

Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko
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Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko

Pożyczka inwestycyjna

• Oprocentowanie – WIBOR 3M nie mniej niż 2% w skali roku,

• Maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego
dofinansowania ze środków POIiŚ,

• Okres finansowania – do 1 roku od daty zakończenia realizacji,

• Karencja – do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji,

• Pożyczka nie podlega umorzeniu,

• warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy
o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ,
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Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko

Pożyczka na zachowanie płynności finansowej

• Oprocentowanie – WIBOR 3M + 50 pb nie mniej niż 2% w skali roku,

• Maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego
dofinansowania ze środków POIiŚ,

• Okres finansowania – do 1 roku od daty zakończenia realizacji,

• Karencja – do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji,

• Pożyczka nie podlega umorzeniu,

• W przypadku, gdy w okresie 1 roku od daty zakończenia realizacji projektu
nie nastąpił wpływ środków z Funduszu Spójności na rachunek
Beneficjenta, okres finansowania na wniosek Beneficjenta może zostać
wydłużony o kolejny rok.



Zainwestujmy razem w środowisko

Dziękuję za uwagę

www.nfosigw.gov.pl

Katarzyna Maryniak

tel.: (22)45-90-634 

e-mail: katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl 


