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SUPLEMENT DO PLANU DZIAŁALNOŚCI
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W GDAŃSKU NA 2015 ROK
TWORZENIE WARUNKÓW DO WDRAŻANIA FINANSOWANIA OCHRONY
ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

1. Podstawa prawna i uwarunkowania opracowania suplementu do Planu działalności
Plan działalności został przygotowany i przyjęty przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Gdańsku uchwałą nr 100/2014
z dnia 27 listopada 2014r. na podstawie art. 400h ust.4 pkt 2 ustawy POŚ1. Podstawą jego opracowania była Strategia działania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku2, Regionalny Program Strategiczny w
zakresie Energetyki i Środowiska3 (RPS Ekoefektywne Pomorze) oraz Program Ochrony Środowiska Województwa
Pomorskiego4.
Dokonana w 2014r. nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska umożliwiła WFOŚiGW w Gdańsku rozszerzenie
dotychczas prowadzonej działalności o zagadnienia związane z tworzeniem warunków 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.
Opracowany suplement do Planu działalności WFOŚiGW w Gdańsku na 2015r. stanowi uzupełnienie obowiązującego
dokumentu o poszerzony opis przedsięwzięć związanych z tworzeniem warunków do wdrażania finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

2. Działalność WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie tworzenia warunków do wdrażania
finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku
Zgodnie z zapisem Planu działalności na 2015r. WFOŚiGW w Gdańsku tworzył będzie warunki do wdrażania finansowania
ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez udzielanie pomocy merytorycznej beneficjentom w ramach
przygotowywanych przedsięwzięć dla nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020.
W ramach nowego obszaru działalności WFOŚiGW w Gdańsku przewidziany został również udział Funduszu
w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, który związany będzie z funkcjonowaniem w ramach
struktury Funduszu Zespołu Doradczego, którego zadaniem jest wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu
klimatyczno-energetycznego poprzez m.in.:
wdrożenie i rozwój systemu doradztwa, przygotowanie
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.)
Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020
roku, przyjęta uchwałą nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012 roku
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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.
Działalność Funduszu w zakresie tworzenia warunków obejmować będzie dodatkowo realizację następujących
przedsięwzięć:








Identyfikację przedsięwzięć z obszaru województwa pomorskiego możliwych do wsparcia ze środków
publicznych, w tym funduszy UE i innych środków zagranicznych,
Usługi doradcze dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie przygotowania inwestycji
środowiskowych, w tym w szczególności:
 kompleksowa analiza problemów środowiskowych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju
i lokalnych uwarunkowań,
 wsparcie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji,
 wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej,
 wsparcie w zakresie wymogów korzystania z instrumentów finansowych wspieranych ze środków
funduszy UE i innych funduszy zagranicznych,
 wsparcie w zakresie wymogów Komisji Europejskiej dot. zamówień publicznych, w celu uniknięcia
nieprawidłowości skutkujących karami finansowymi.
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),
Przygotowanie i wdrażanie projektów, które stwarzają warunki do wymiany informacji, dzielenia się wiedzą lub
prowadzą do realizacji celów środowiskowych,
Organizację konferencji tematycznych, seminariów i warsztatów.

