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1. Podstawa prawna i uwarunkowania opracowania planu działalności
Plan działalności został przygotowany i uchwalony na podstawie art. 400h ust.4 pkt 2 ustawy POŚ1. Dokument ten
opracowano głównie w oparciu o Strategię działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku2, przy uwzględnieniu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie Energetyki i Środowiska3 (RPS
Ekoefektywne Pomorze) oraz Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego4.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspomaga finansowo zadania
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną na terenie województwa pomorskiego. Kierunki finansowego wsparcia
wyznaczane są poprzez Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku na dany rok5.
W wyniku rozszerzenia dotychczas prowadzonej działalności6, Fundusz tworzy również warunki do wdrażania
finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym
temu wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmiotami.
Fundusz wspiera działania służące wypełnianiu celów wynikających z regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska.
Wsparcie finansowe i merytoryczne samorządów, administracji rządowej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych
sprzyja uczestniczeniu tych podmiotów w realizacji celów w sektorze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Działalność WFOŚiGW w Gdańsku w 2016 roku
Celem działalności Funduszu w roku 2016 jest realizacja zadań zmierzających do dalszej poprawy stanu środowiska
i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców, ochrony walorów przyrodniczych regionu, przeciwdziałania
przyspieszonym zmianom klimatu oraz efektywnego gospodarowania zasobami i rozwoju niskoemisyjnej gospodarki.
Powyższe zadania mają znaczący wpływ na poprawę stanu zdrowia, warunków i jakości życia mieszkańców województwa
pomorskiego, jednocześnie umożliwiając wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju.
Działalność Funduszu realizowana będzie w dwóch obszarach:
Działanie I: Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Działanie II: Tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Podobnie jak w latach poprzednich, zadaniem Funduszu będzie zapewnienie jak najlepszego wykorzystania środków,
krajowych i zagranicznych, w ramach realizowanych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Projekty inwestycyjne i działania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej będą dofinansowane w pierwszej
kolejności. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE budżetu przewidzianego
na lata 2014-2020 oraz innych środków zagranicznych (np. Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego) a także zadania ubiegające się o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej.
Wsparcie finansowe przedsięwzięć i programów służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej województwa
pomorskiego odbywać się będzie poprzez system pożyczek, dotacji i dopłat do kredytów, udzielanych ze środków
WFOŚiGW w Gdańsku. Dofinansowaniem objęte będą zadania realizowane z udziałem środków UE oraz indywidualnie
w ramach innych programów krajowych i zagranicznych. Jednocześnie, dla zapewnienia harmonijnej realizacji zadań
nieprzewidzianych do dofinansowania ze środków UE, część środków finansowych Funduszu będzie przeznaczana na te
zadania. W planach uwzględnia się także finansowanie zadań z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.)
Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020
roku.. Aktualizacja, przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku nr 96/2015 z dnia 23 września 2015r.
3
Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze, uchwalony przez Zarząd Województwa
Pomorskiego dnia 08 sierpnia 2013r., uchwała nr 931/274/13
4
Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywą do roku 2020, przyjęty uchwałą nr
528/XXV/12 dnia 21 grudnia 2012 roku
5
Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Gdańsku na dany rok ogłaszana jest na stronie internetowej Funduszu
6
Art. 400b ust. 2a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)
1
2
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WFOŚiGW w Gdańsku tworzył będzie również warunki do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu wdrażaniu oraz jego promocję. W tym
celu Fundusz m.in. udzielał będzie pomocy merytorycznej beneficjentom w ramach przygotowywanych przedsięwzięć dla
nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, jak również uczestniczył będzie jako beneficjent oraz partner w realizacji
projektów ubiegających się o dofinansowanie o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
2014-2020 w ramach działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

2.1.

Cele i priorytety

Celem generalnym Funduszu7, jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez
stabilne i efektywne wspieranie przedsięwzięć oraz inicjatyw służących środowisku w województwie pomorskim.
Działalność WFOŚiGW w Gdańsku, umożliwiająca osiągnięcie długoterminowych celów wynikających z zapisów
Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego oraz Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, koncentrować się będzie na wsparciu realizacji przedsięwzięć w następujących
priorytetach:






Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Ochrona różnorodności biologicznej, informacja i edukacja ekologiczna
Monitoring środowiska, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacja ich skutków oraz
wspieranie innowacji

Wdrażanie przedstawionych powyżej priorytetów będzie realizowane poprzez następujące cele szczegółowe:
Cel 1
Cel 2
Cel 3
Cel 4

Cel 5
Cel 6
Cel 7

Zapewnienie jak najlepszego wykorzystania środków, krajowych i zagranicznych, dla realizowanych
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,
Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zwiększających potencjał finansowy Funduszu,
Zwiększenie sprawności organizacyjnej i efektywności funkcjonowania Funduszu, w tym cyfryzacja
procesów wewnętrznych i doskonalenie współpracy i obsługi beneficjentów,
Zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych w zakresie przygotowania inwestycji
środowiskowych jak i zwiększenia efektywności energetycznej oraz dalszy rozwój kompetencji w tym
obszarze
Adaptacja Funduszu do wdrażania nowych polityk i obszarów działalności oraz instrumentów
finansowych Unii Europejskiej,
Wspieranie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
Rozwój kompetencji w zakresie działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych mających na
celu kreowanie postaw proekologicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W ramach określonych powyżej priorytetów będą wspierane w szczególności następujące działania:
 ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz do wód
powierzchniowych w zlewniach rzek na terenie województwa pomorskiego,
 realizacja inwestycji wynikających ze zweryfikowanych przez samorząd województwa planów aglomeracji,
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Master Planu dla wdrażania dyrektywy
Rady 91/271/EWG,
 realizacja inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej służących ograniczeniu presji na obszary cenne
przyrodniczo, w tym parki narodowe i krajobrazowe oraz obszary Natura 2000 oraz kompleksowo
rozwiązujących problem gospodarki wodno-ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej,
 ograniczenie procesu degradacji jezior poprzez ograniczenie i likwidację presji, szczególnie komunalnej
i rolniczej,
 zabezpieczenie przed powodzią i podtopieniem oraz służące adaptacji do zmian klimatu,

7

Cel generalny Funduszu określony jest w Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na
lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku
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 zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenie emisji gazów oraz pyłów
w szczególności ograniczenie niskiej emisji na terenach miejskich i uzdrowiskowych, w tym realizacja
zadań wynikających z programów ochrony powietrza oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
 ograniczenie zużycia energii, w tym wprowadzenie zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej
i instalacjach związanych z gospodarką komunalną,
 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz źródeł wysokosprawnej kogeneracji,
 zwiększanie udziału energii pochodzącej z mikroźródeł rozproszonych i przesyłanej do sieci,
 rozwój i kompleksowa modernizacja systemów zaopatrzenia w ciepło (dotyczące zarówno wytwarzania jak
i dystrybucji ciepła),
 rozwój ekologicznych form transportu,
 realizacja inwestycji wynikających z planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik do wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami, w celu dostosowania ich do wymogów w obszarze gospodarki odpadami
i zwiększenia efektywności ich funkcjonowania,
 zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie odpadów do ponownego użycia,
 realizacja działań mających na celu zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie
poprzez rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów, w szczególności punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 zwiększanie udziału odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów, w tym odzysk energii
z odpadów,
 rekultywacja składowisk odpadów i terenów zdegradowanych,
 ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów, w tym niebezpiecznych,
 zachowanie różnorodności biologicznej na poziomie ekosystemów i gatunków oraz zmniejszenie antropopresji
na obszarach cennych przyrodniczo,
 zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz
poszanowania energii i oszczędności zasobów,
 prowadzenie, w tym we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, szerokiej akcji edukacyjnej
i informacyjnej dotyczącej rozwoju zrównoważonego, w tym poszanowania energii oraz ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, w tym ochrony strefy przybrzeżnej Bałtyku,
 wpieranie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, efektywności energetycznej oraz
OZE.

2.2.

Zakres działań

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Gdańsku określa priorytetowe programy i przedsięwzięcia
planowane do dofinansowania przez Fundusz w 2016 roku. Wybór projektów następuje po przeprowadzeniu oceny
złożonych do Funduszu wniosków o dofinansowanie. Na realizację wybranych zadań i programów Fundusz ogłasza
konkursy.


Konkursy tematyczne - środki krajowe: WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW

W 2016 roku planowane jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie szeregu konkursów tematycznych, w tym
w szczególności:
 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” - konkurs adresowany do
gmin i powiatów województwa pomorskiego realizujących gminne/powiatowe programy usuwania azbestu,
przy wykorzystaniu przez Fundusz bezzwrotnych środków finansowych udostępnionych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego
pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez
WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 „Prosument dla Pomorza - zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" (edycja 20152016)” – konkurs adresowany do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych zarządzających
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków bądź ich
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stowarzyszeń, spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100%
udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach. Konkurs
realizowany jest w oparciu o Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, pod nazwą „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2)
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł
energii”. Wsparciem finansowym mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych
instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub/i ciepła, na potrzeby
istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych
 „Czyste
Powietrze
Pomorza”
konkurs
adresowany
do
gmin
i
powiatów
w województwie pomorskim oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej
dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną. Celem konkursu jest realizacja zadań związanych z modernizacją
źródeł energii cieplnej, przyczyniających się do redukcji niskiej emisji.
 „KAWKA dla Pomorza ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2016) Konkurs adresowany jest do
podmiotów wskazanych w programach ochrony powietrza dla województwa pomorskiego do prowadzenia
działań zmierzających do ograniczenia zjawiska niskiej emisji tj.: jednostek samorządu terytorialnego (jst),
podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w ciepło,
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców. Konkurs realizowany jest
w oparciu Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod
nazwą „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Wsparciem finansowym
mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na likwidacji węglowych źródeł ciepła, ujęte w programach
ochrony powietrza.
 „Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów” - konkursy adresowane do potencjalnych pracodawców,
którzy zatrudnią absolwenta na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu i zapewnią jego
praktyczne przygotowanie do pracy w ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
 „Konkursy na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego” – adresowane do
podmiotów prowadzących działalność i posiadających struktury organizacyjne na terenie województwa
pomorskiego, takich jak: organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona środowiska,
uczelnie wyższe prowadzące kierunki przyrodnicze, Parki Narodowe, Lasy Państwowe, właściciele
ogólnodostępnych parków lub ogrodów oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie uzyskają zadania
mające na celu ochronę przyrody i zrównoważone funkcjonowanie ekosystemów na obszarze województwa
pomorskiego.
 „Konkursy na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego” - w konkursie
mogą uczestniczyć: samorządowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność edukacyjną, za
wyjątkiem szkół, uczelnie wyższe, instytuty badawcze oraz placówki naukowe PAN, nadleśnictwa,
stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest edukacja lub ochrona środowiska, wydawcy
i dostawcy usług medialnych, państwowe i samorządowe instytucje kultury. Celem konkursu jest wyłonienie
zadań, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie edukacji ekologicznej na terenie województwa
pomorskiego.
 „Konkurs na zadania z zakresu przygotowania dokumentacji dla projektów ubiegających się o
dofinansowanie ze środków zagranicznych, w tym środków Unii Europejskiej w perspektywie
finansowej 2014 – 2020” – w konkursie mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego
i organizacje pozarządowe prowadzące działalność i posiadające struktury organizacyjne na terenie
województwa pomorskiego. Celem konkursu jest wsparcie finansowe projektów ubiegających się
o dofinansowanie ze środków zagranicznych, w tym Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 20142020, których realizacja w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy stanu środowiska w województwie
pomorskim lub jego ochrony.


Tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Fundusz tworzył będzie warunki do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w szczególności poprzez udzielanie pomocy merytorycznej beneficjentom w ramach przygotowywanych przedsięwzięć dla
nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020. W tym celu w ramach struktury organizacyjnej utworzony został Zespół ds.
Doradców Środowiskowych, którego zadaniem będzie wsparcie wnioskodawców w zakresie kompleksowej analizy
problemów środowiskowych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i lokalnych uwarunkowań oraz
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Przewiduje się również udział Funduszu w przygotowaniu i wdrażaniu projektów,
które stwarzają warunki do wymiany informacji, dzielenia się wiedzą lub prowadzą do realizacji celów środowiskowych.
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W 2016 roku kontynuowana będzie współpraca z NFOŚiGW jako Partnerem Wiodącym, przy realizacji projektu
systemowego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, przewidywany do dofinansowania w ramach PO IiŚ
2014-2020. Udział Funduszu w tym projekcie związany będzie z funkcjonowaniem Zespołu ds. Doradców Energetycznych,
którego zadaniem jest wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego poprzez
m.in.: wdrożenie i rozwój systemu doradztwa, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych, usługi
doradcze w zakresie aplikowania o środki Unii Europejskiej oraz doradztwo związane z przygotowaniem Planów Gospodarki
Niskoemisyjnej lub Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) jak i inwestycji w zakresie efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
Dodatkowo działalność Funduszu obejmować będzie realizację następujących przedsięwzięć:




Wsparcie gmin i miast w ich staraniach w osiągnięciu celu unijnego 20/20/20 poprzez pełnienie roli
Regionalnego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów w województwie pomorskim,
Prezentację możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(wykłady, publikacje, materiały informacyjne),
Organizację konferencji tematycznych, seminariów i warsztatów.


Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego

W 2016 roku WFOŚiGW w Gdańsku kontynuował będzie współpracę z Samorządem Województwa Pomorskiego
w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze.
W związku z pełnioną przez Fundusz funkcją koordynatora działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej,
upowszechniania wykorzystania OZE oraz poszanowania energii8 planuje się realizację kolejnych seminariów w tej tematyce
skierowanych do samorządów i przedsiębiorstw komunalnych. We współpracy z Samorządem Województwa planuje się
również dalszą promocję gospodarki niskoemisyjnej poprzez współorganizację Pomorskich Dni Energii.
Przewidywane jest również nawiązanie współpracy we wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla 10 osi priorytetowej „Energia”
jak również zaangażowanie pracowników Funduszu jako ekspertów zewnętrznych w rozumieniu art. 49 ustawy
wdrożeniowej9 w ocenie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach RPO WP 2014-2020.


Współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2016r. Fundusz kontynuować będzie współpracę z NFOŚiGW w zakresie realizacji następujących Programów
Priorytetowych:








„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”. Program przewiduje możliwość
dofinansowania projektów w formie dotacji do 45% ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz
kolejnych 45% w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW;
„Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Beneficjenci będą mogli
ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji (do 45%) ze środków NFOŚ. Uzupełninie dofinansowania
w formie pożyczki do 45% kosztów kwalifikowanych możliwe będzie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku;
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” –
Program przewiduje możliwość dofinansowania w formie dotacji i pożyczki do 100%
kosztów
kwalifikowanych instalacji, w tym w formie dotacji do 40% ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW;
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”
(2015). Program przewiduje możliwość dofinansowania w formie dotacji i pożyczki do 100% kosztów
kwalifikowanych instalacji, w tym w formie dotacji do 40% ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW;

8

Funkcja pełniona na podstawie Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z
2014 r. poz. 1146)
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„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez
WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” - Program przewiduje możliwość
dofinansowania w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym do 50% ze środków
udostępnionych przez NFOŚiGW;
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez
WFOŚiGW Część 2) REGION” (2015) - Program przewiduje wsparcie działań ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, które nie mogą być sfinansowane ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej poprzez udzielenie im przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dofinansowania w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami końcowymi
środków są podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz intensyfikacji regionalnych działań ochrony
środowiska lub gospodarki wodnej.
„SYSTEM – Cześć 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni
ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% oraz pożyczki do 50% ze środków NFOŚiGW oraz
w formie pożyczki wraz z dotacją ze środków WFOŚIGW do 30% kosztów kwalifikowanych zadania.

Rozwijana będzie współpraca z NFOŚiGW w zakresie monitorowania wdrażania projektów Systemu Zielonych
Inwestycji GIS (Green Investment Scheme) w ramach następujących programów priorytetowych:





Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej;
Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów użyteczności publicznej;
SOWA – energooszczędne oświetlenie publiczne;
GAZELA – niskoemisyjny transport.

a także planowany jest udział Funduszu w przygotowywanych przez NFOŚiGW następujących programach:



„Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”
„Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii” (dla osób fizycznych).

Fundusz kontynuować będzie działania w zakresie przygotowania i realizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a w szczególności udziału Funduszu we wdrażaniu osi dotyczącej ochrony
środowiska w ramach Programu10. W związku z powyższym, WFOŚiGW w Gdańsku w roku 2016 prowadzić będzie
m.in. dalszą identyfikację i przygotowanie projektów spełniających wymagania PO IiŚ 2014-2020 oraz w ramach
Zespołu Doradców Środowiskowych, na podstawie Porozumienia z NFOŚiGW, przewiduje realizację następujących
działań: przygotowanie i przeprowadzanie warsztatów dla wnioskodawców, monitorowanie realizacji projektów,
przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów.


Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

WFOŚiGW w Gdańsku w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla I i II osi priorytetowej dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro. W latach
2009-2015 Fundusz zawarł 45 umów o dofinansowanie, w tym 11 umów na przygotowanie projektów na okres
programowania 2014-2020.
W 2016 r. przewiduje się rozliczenie rzeczowe projektów. Kontynuowane również będą prace związane
z monitorowaniem postępu rzeczowego i finansowego oraz postępu w realizacji wskaźników rezultatu. Z uwagi na
kończący się okres kwalifikowalności wydatków kluczowym zadaniem będzie poświadczanie wydatków
kwalifikowanych w wysokości umożliwiającej wykorzystanie przyznanych dla województwa pomorskiego środków.
Obok zaplanowanych 3 kontroli na miejscu, planuje się również przeprowadzenie kontroli trwałości dwóch
projektów. Pracownicy będą realizować również obowiązki sprawozdawcze wobec Instytucji Pośredniczącej
i Zarządzającej.

W październiku 2015 r. prezesi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prezes NFOŚiGW podpisali Porozumienie
w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
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 System zarządzania środowiskowego
WFOŚiGW w Gdańsku wdrożył i utrzymuje system zarządzania środowiskowego oparty na wymaganiach
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie
dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
W ramach systemu Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku określił Politykę środowiskową, w której zobowiązał się
m.in. do prowadzenia swojej działalności zgodnie z przepisami prawa, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ciągłego
doskonalenia.
Treść Polityki dostępna jest w siedzibie Funduszu oraz na stronie internetowej pod adresem
www.wfos.gdansk.pl

1.

 Inne działania
Dla osiągnięcia celów i skutecznej realizacji zadań Zarząd WFOŚ w Gdańsku podejmie działania w zakresie:


Zwiększenia nakładów na ochronę środowiska dla jednostek samorządu terytorialnego oraz
przedsiębiorców poprzez pozyskiwanie środków udostępnianych w ramach Programów Priorytetowych
NFOŚiGW.



Zwiększenia przychodów WFOŚiGW w Gdańsku poprzez wsparcie Samorządu Województwa w zakresie
analizy dotyczącej pozyskiwania opłat za korzystanie ze środowiska.



Włączenia w inicjatywy, których celem jest pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania ze środków Unii
Europejskiej na realizację zadań, które przyczynią się do skutecznej realizacji Strategii działania Funduszu
oraz założeń Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska – Ekoefektywne
Pomorze.
Udziału w realizacji projektów ubiegających się o dofinansowanie o środki Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w ramach działania 11.4 Ochrona różnorodności
biologicznej jako beneficjent oraz partner w projekcie.



Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji dotyczącej budowy nowej siedziby WFOŚiGW
w Gdańsku w 2016 roku planowane jest przeniesienie siedziby do nowego obiektu. Ponadto przewidywane jest
zakończenie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) dla obsługi środków krajowych oraz
wdrożenie nowej strony internetowej.

2.3.

Informacja i promocja

Zarząd WFOSiGW w Gdańsku poprzez stronę internetową www.wfos.gdansk.pl oraz portal społecznościowy Facebook
informuje o działaniach Funduszu. Wiadomości te podawane są też za pośrednictwem newslettera, który co 1-2 tygodnie
wysyłany będzie do mediów oraz osób lub firm, które zgłosiły chęć jego otrzymywania. Informacje o zadaniach
realizowanych z udziałem środków WFOŚiGW w Gdańsku będą również zamieszczane na stronach internetowych
beneficjentów.
We współpracy z Funduszem w regionalnych mediach publikowane i emitowane będą artykuły i audycje dotyczące
ochrony środowiska i przyrody Pomorza służące kształtowaniu postaw proekologicznych wśród mieszkańców województwa.
WFOŚiGW w Gdańsku wspierać będzie także kampanie promocyjne i informacyjne służące edukacji ekologicznej.
W ramach projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu realizowane będą również działania promujące
rozwiązania, które sprzyjają ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

3. Finansowanie działalności WFOŚiGW w Gdańsku
3.1.

Plan Finansowy na 2016 rok

Szczegółowy plan finansowy został przedstawiony jako odrębny dokument w postaci tabelarycznej z krótkim opisem
zasad, które stosowano w celu określania jego poszczególnych pozycji. Tabela zgodna jest z wzorem, o którym mowa w § 3
ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr
226, poz. 1479).
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Stan funduszu własnego na początku roku szacowany na poziomie 193,8 mln zł został określony na podstawie dostępnych
aktualnie informacji i spodziewanej realizacji Odpowiada on aktywom netto, czyli aktywom funduszu pomniejszonym
o zobowiązania.
Pozycje przychodów i kosztów odpowiadają zwiększeniom i zmniejszeniom wartości funduszu własnego, z wyjątkiem
wydatków i zakupów inwestycyjnych własnych, które nie wpływają na wartość funduszu własnego. Przychody zaplanowano
w wysokości 38.480 tys. zł, zaś koszty w wysokości 38.150 tys. zł.
W planie finansowym uwzględniono środki planowane do otrzymania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w formie udostępnienia środków lub pożyczki w ramach Programów Priorytetowych:








„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA;
„Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii;
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania
z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”;
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”
(2015);
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez
WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”;
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez
WFOŚiGW Część 2) REGION” (2015);
„SYSTEM – Cześć 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni
ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego,

oraz środki z projektu systemowego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Według szacunków stan funduszu własnego na koniec roku, będący wynikiem zwiększenia o przychody i pomniejszenia
o koszty stanu z początku roku, wyniesie 194,1 mln zł.

3.2.

Plan podziału środków finansowych w 2016 roku

Plan podziału środków finansowych w 2016r. na zadania statutowe:
a) według kierunków wydatkowania:
 ochrona wód i gospodarka wodna
- 45% ± 5%
 ochrona powietrza, w tym odnawialne źródła energii
- 20% ± 3%
 gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
- 15% ± 6%
 ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
- 10% ± 2%
 zadania przeciwpowodziowe, monitoring i inne
- 10% ± 5%
b) według formy wydatkowania:
 pożyczki
- 65% ± 5%
 dotacje (w tym dopłaty do odsetek i środki dla pjb)
- 35% ± 5%
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