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Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 129/08 z dnia 23.09.2008r.  

Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 25/09 z dnia 24.02.2009r. 

Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 98/09 z dnia 26.05.2009r. 

Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 112/09 z dnia 24.06.2009r. 

Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 160/09 z dnia 18.08.2009r. 

Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 197/09 z dnia 27.10.2009r. 

 
Lista priorytetowych programów  

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

planowanych do finansowania w roku 2009 
 

 

 

I. Programy dofinansowania przedsięwzięć ochrony wód, ziemi i powietrza, które 

uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu ISPA/Funduszu Spójności w 

okresie programowania 2000 - 2006 

 
1. Program pożyczek inwestycyjnych i dopłat do kredytów.  

2. Program pomocy finansowej dla projektów z przekroczeniami kosztów, 

realizowanych w ramach Funduszu Spójności (ISPA/FS) – perspektywa 2000 – 

2006. 

3. Program pożyczek na zachowanie płynności finansowej.  

 

II. Programy uzyskujące wsparcie środkami unijnymi  
 

1. Program dopłat do kredytów i pożyczek inwestycyjnych dla przedsięwzięć 
ochrony wód i ziemi, uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności – I i 

II oś priorytetowa PO IiŚ.  

2. Program dopłat do kredytów dla przedsięwzięć realizowanych przez 

przedsiębiorstwa dostosowujące się do wymogów ochrony środowiska, 

uzyskujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego – IV oś priorytetowa PO IiŚ. 

3. Program współfinansowania przedsięwzięć ochrony przyrody i kształtowania 

postaw ekologicznych, uzyskujących wsparcie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej PO IiŚ. 

4. Program współfinansowania przedsięwzięć w zakresie wysokosprawnego 

wytwarzania i dystrybucji energii, termomodernizacji oraz energii ze źródeł 

odnawialnych, uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności w ramach 

IX osi priorytetowej Działania 9.1, 9.2, 9.3 oraz 9.4 PO IiŚ. 

5. Program współfinansowania przedsięwzięć, uzyskujących wsparcie w ramach 

Instrumentu Finansowego LIFE+. 

6. Program współfinansowania przedsięwzięć uzyskujących wsparcie środkami 

unijnymi w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/16/P/PA/013. 

7. Program pożyczek na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć ochrony 

wód uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności – I oś priorytetowa 

POIiŚ. 
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III. Programy uzyskujące wsparcie ze środków krajowych Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Ochrona Wód 

1. Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach 

ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, które do 

2010 r. muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej oraz 

oczyszczalnie ścieków. 

2. Program wsparcia przedsięwzięć służących zrównoważonemu rozwojowi rejonu 

rzeki Rospudy. 

Ochrona Ziemi 

1. Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów 

poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu. 

2. Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów 

obowiązującego prawa. 

3. Program dla przedsięwzięć w zakresie likwidacji mogilników zawierających 

przeterminowane środki ochrony roślin. 

4. Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania i unieszkodliwiania PCB i PCT. 

5. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia zbierania i demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku 

demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

6. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz edukacji ekologicznej i 

rozwoju technologii w tych dziedzinach. 

7. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami 

opakowaniowymi i poużytkowymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju 

technologii w tych dziedzinach. 

8. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania substancjami 

kontrolowanymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych 

dziedzinach. 

9. Program dla przedsięwzięć związanych z międzynarodowym przemieszczaniem 

odpadów. 

10. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi, w tym niebezpiecznymi odpadami medycznymi i 

weterynaryjnymi.  

11. Program dla przedsięwzięć związanych z realizacją rządowego „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. 

12. Program dla przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia uciążliwości 

wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenia 

negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów 

górniczych oraz prac badawczych dla rozpoznania zasobów wód zaliczanych do 

kopalin. 

Ochrona Powietrza 
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1. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów 

wysokosprawnej kogeneracji. 

2. Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczania emisji lotnych związków 

organicznych. 

3. Program dla przedsięwzięć służących poprawie jakości paliw i technologii 

silnikowych oraz biopaliw i biokomponentów. 

4. Program dla przedsięwzięć służących wdrażaniu technologii zapewniających 

czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędność surowców naturalnych i 

energii pierwotnej. 

5. Program dla przedsięwzięć w zakresie oszczędzania energii. 

6. Program finansowania funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, 

w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizacja zadań 
Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań 
dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem. 

7. Program dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem, zgodnie z art. 89-91 

ustawy, programów ochrony powietrza i planów działania. 

8. Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji z procesów 

energetycznego spalania paliw. 

Edukacja Ekologiczna i Ochrona Przyrody 

1. Program dla wspierania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym 

gospodarki wodnej oraz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na 

których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. 

2. Program dla wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych. 

3. Program dla przedsięwzięć służących ochronie przyrody i krajobrazu. 

4. Program dla przedsięwzięć służących ochronie i zrównoważonemu rozwojowi 

lasów. 

5. Program dla przedsięwzięć służących zrównoważonemu rozwojowi rejonu 

Puszczy Białowieskiej. 

Inne 

1. Program dla wspierania projektów i inwestycji poza granicami kraju. 

2. Program dla wspierania energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych. 

 

IV. Programy zgłoszone przez Ministra Środowiska, Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, Głównego Geologa Kraju i Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska oraz Ministra Infrastruktury oraz zgodnie z zawartymi 

Porozumieniami 

 

1. Program dla przedsięwzięć budowy zbiorników wodnych i obiektów 

hydrotechnicznych. 

2. Program dla przedsięwzięć w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz 

gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. 

3. Program dla wspierania działalności badawczej i eksperckiej na rzecz ochrony 

środowiska. 
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4. Program dla wspierania działalności badawczej i eksperckiej na rzecz gospodarki 

wodnej. 

5. Program dla wspierania działalności służby hydrologiczno-meteorologicznej. 

6. Program dla wspierania działalności w zakresie monitoringu środowiska. 

7. Program dla przedsięwzięć, których realizacja jest konieczna ze względu na 

dostosowanie do obowiązujących przepisów. 

8. Program dla przedsięwzięć związanych z wypełnianiem zobowiązań Polski 

wynikających z umów, porozumień i konwencji międzynarodowych. 

9. Program dla przedsięwzięć w zakresie zarządzania zasobami i przeciwdziałania 

zagrożeniom środowiska. 

10. Program dla przedsięwzięć, których realizacja wynika z nagłych sytuacji 

zagrażających środowisku. 

11. Program dla realizacji zadań doraźnych. 

12. Program dla wspierania ekologicznych form transportu oraz ochrony środowiska 

w żegludze śródlądowej w ramach Funduszu Żeglugowego. 

 

V. Programy obsługiwane przez NFOŚiGW, a nieuzyskujące jego dofinansowania 
 

1. Program dla przedsięwzięć w zakresie zarządzania zasobami i przeciwdziałania 

zagrożeniom środowiska, uzyskujących wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 

III osi priorytetowej PO IiŚ. 

2. Program dla przedsięwzięć finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG i 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

3. Program dla przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z funduszu 

SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). 

 


