Programy 2015-2025
Środki krajowe

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków
zagrożeń środowiska
Terminy:
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2025, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2024 r.;
2) środki wydatkowane będą do 2025r.

Cel programu:
1) Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in.
zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i
obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”1) oraz
poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych
elementów zarządzania środowiskiem.
2) Upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach,
służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki
zmian klimatu poprzez wybór w drodze konkursu najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w
zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Rodzaje przedsięwzięć:
1) działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska”
infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód
opadowych i kanalizacja deszczowa,
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2) działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększanie retencji w ekosystemach,
urządzenia wodne, w przypadku dofinansowania w formie dotacji dla jednostek samorządu
terytorialnego: zadania w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich,
3) zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji
uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych,
4) działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i systemu wczesnego
ostrzegania przed zagrożeniami,
5) realizacja przedsięwzięć planistycznych i strategicznych w zakresie metod i narzędzi do analizowania
zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany i strategie
uwzględniające działania adaptacyjne,
6) usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, morskich obszarach przybrzeżnych oraz naturalnych akwenach,
7) zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych,
ograniczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz do prognozowania i
zapobiegania skutkom zagrożeń naturalnych i poważnych awarii lub zakup sprzętu i środków
niezbędnych do walki z COVID-19,
8) przedsięwzięcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu, realizowane ze środków zagranicznych.

Beneficjenci:
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w
ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
2) służby ratownicze będące państwowymi jednostkami budżetowymi wskazane w Porozumieniu Ministrów:
Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska,
3) spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne,
4) państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania w celu walki z COVID-19.

Formy dofinansowania :
1) pożyczka: do 100% kosztów kwalifikowanych
2) przekazanie środków (dotyczy państwowych jednostek budżetowych) :
•
•

dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych.
w przypadku dofinansowania w formie przekazania środków w celu walki z COVID-19:
dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych

3) dotacja (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie
retencji na obszarach wiejskich):dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych.
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Warunki dofinansowania
realizacja przedsięwzięcia powinna wynikać z dokumentów programowo-planistycznych lub
strategicznych poziomu rządowego, ponadregionalnego, regionalnego lub innych
dokumentów strategicznych.
• Pożyczka :
a) dla wniosków z zakresu zapobiegania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska, gdzie wartość dofinansowania w zakresie likwidacji szkód ustalana jest na podstawie
szacunku szkód przeprowadzonego, zgodnie z kompetencjami, przez wojewodę lub dyrektora
regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wartość szacunku szkód, o którym mowa powyżej, nie może
być niższa niż 1 mln zł, przy czym dofinansowanie NFOŚiGW nie może zastąpić kosztów refundowanych
przez firmy ubezpieczeniowe, a wniosek o dofinansowanie nie został złożony później, niż dwa lata po
powstaniu szkody,
b) kwota pożyczki: od 200 tys. zł, z zastrzeżeniem zadań określonych w punkcie 7.5.5, dla których
minimalna kwota pożyczki wynosi 50 tys. zł,(tj.realizacja przedsięwzięć planistycznych i strategicznych
w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym
lokalne i regionalne plany i strategie uwzględniające działania adaptacyjne),
c) oprocentowanie: WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2 % w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania
spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego,
następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
d) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat, przy czym okres
finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty spłaty
ostatniej raty,
e) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych
liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie
dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
f) pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" z
zastrzeżeniem, że pożyczka udzielona jednostce samorządu terytorialnego lub związkowi jednostek
samorządu terytorialnego oraz spółce kapitałowej świadczącej usługi publiczne w ramach realizacji
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu
terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, w kapitale zakładowym tej spółki
jest nie mniejszy niż 70% na przedsięwzięcie związane z gospodarką ściekową lub na przedsięwzięcie
związane z adaptacją do zmian klimatu oraz ograniczaniem skutków zagrożeń środowiska może być
umorzona w następujący sposób:

•

1. w przypadku, gdy wartość wskaźnika G3 jest mniejsza niż 1200 w wysokości do 50%
wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych,

•

2. w przypadku, gdy wartość wskaźnika G3 jest większa lub równa 1200 w wysokości do 30%
wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych.

Z A P R A S Z A M Y DO W S P Ó Ł P R A CY
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