Załącznik nr 1
do Planu działalności WFOŚiGW w Gdańsku na rok 2021

Plan działalności
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
na rok 2021

CZĘŚĆ A: Najważniesze cele do realizacji w roku 2021:
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

1

2

1

Zapewnienie jak najlepszego wykorzystania
środków, krajowych i zagranicznych
dla realizowanych przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej

nazwa

planowana wartość do
osiagnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

najważniejsze zadania
służące realizacji celu

odniesienie do
dokumentu o charakterze
strategicznym

3

4

5

6

liczba złożonych wniosków o
dofinansowanie - ogółem

7 000

prowadzenia stałego naboru
ogólnego oraz w ramach
ogłaszanych konkursów

liczba podpisanych umów - ogółem

6 550

umowy zawierana w formie
dotacji, pożyczek i dopłat do
odsetek

liczba rozliczonych umów - ogółem

4 440

dane szacunkowe na podstawie
raportu z ZSI

4

dotacje udzielane w ramach
konkursów WFOŚiGW w
Gdańsku,
wplywy z udzielonych pożyczek

7 000 RLM

nabór ogólny zadań z zakresu
gospodarka wodno-ściekowa,
konkurs Uporządkowanie
gospodarki wodno-śicekowej w
woj. Pomorskim poza granicami
aglomeracji ujętych w KPOŚK

liczba programów własnych,
realizowanych przez Fudusz

1.1

Adaptacja do zmian klimatu, ochrona wód i
gospodarka wodna/Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych oraz podziemnych

wzrost redukcji ładunku ścieków
oczyszczonych zgodnie z wymogami
Dyrektywy 91/27/EWG

1.2

ilość zagospodarowanej wody opadowej
w ramach realizacji Programu
priorytetowego "Moja Woda"

2.1

ilość ograniczonej lub unikniętej emisji
dwutlenku węgla

3

147 000 m /rok
3 000 Mg/rok

zadania realizowane w ramach
naboru ogólnego

40 000 Mg/rok

realizacja Programu
Priorytetotwego Czyste
Powietrze

Transformacja energrtyczna i ochrona powietrza ilość ograniczonej lub unikniętej emisji
dwutlenku węgla w ramach realizacji
Programu priorytetowego "Czyste
Powietrze"

2.2

3

Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym
gospodarowanie odpadami i ochrona
powierzchni ziemi/Wytwarzanie odpadów i
zanieczyszczenie powierzchni ziemi

usuwanie azbestu

4

Ochrona różnorodności biologicznej

łączna powierzchnia obszarów, na
których przywrócono lub zapewniono
ochronę właściwego stanu
ekosystemów

5

Regeneracja gleb

łączna powierzchnia obszarów, na
których przeprowadzono regenerację
gleb poprzez ich wapnowanie

6

Informacja i edukacja ekologiczna

liczba osób biorących udział w
działaniach edukacyjnych prowadzonych
przez centra edukacji ekologicznej
województwa pomorskiego i Pomorski
Zespół Parków Krajobrazowych

7

Monitoring środowiska, przeciwdziałanie
klęskom żywiołowym i likwidacja ich skutków
oraz wspieranie innowacji

liczba zakupionego sprzętu do usuwania
skutków awarii

realizacja umów w ramach
Programu Moja Woda

500 Mg/rok

realizacja umów w ramach
konkursu Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu
województwa pomorskiego

2 800 ha

realizacja umów w ramach
naboru ogólnego, projektów RPO
oraz w ramach Konkursu na
zadania z zakresu ochrony
przyrody województwa
pomorskiego

1 245 ha

realizacja umów w ramach
Ogólnopolskiego programu
regeneracji środowiskowej gleb
poprzez ich wapnowanie

20 600

8

realizacja umów realizowanych w
ramach Konkursu na zadania z
zakresu edukacji ekologicznej
województwa pomorskiego
8 samochodów zgodnie z listą
NFOŚ (realizacja programu
FLORIAN)
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liczba programów ogólnopolskich
wdrażanych we współpracy z NFOŚiGW

8

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
zwiększających potencjał finansowy Funduszu

liczba programów / projektów
realizowanych przy zaanagażowaniu
środków UE

4

liczba umów realizowanych przy
współpracy z bankami

10

Zwiększenie sprawności organizacyjnej i
efektywności funkcjonowania Funduszu,
w tym cyfryzacja procesów wewnętrznych oraz
doskonalenie współpracy i obsługi
beneficjentów

- PEP 2030
- SPA 2020
- Strategia działania
WFOŚiGW w Gdańsku na lata
2021-2024 z perspektywą do
2027 roku
- Regionalny Program
Strategiczny w zakresie
bezpieczeczeństwa
środowiskowego i
energetycznego
- Program Ochrony
Środowiska Województwa
Ogólnopolski system wsparcia
Pomorskiego na lata lata
doradczego dla sektora
publicznego, mieszkalnictwa oraz 2018-2021 z perspektywą do
roku 2025
przedsiębiorców w zakresie
efektywności energetycznej oraz - Plan finansowy WFOŚiGW w
Gdańsku na 2021 rok
OZE
- Wspólna strategia działania
NFOŚiGW i wfośigw na lata
- podpisana umowa o współpracy 2021-2024
z BOŚ
- umowy z bankami podpisane w
ramach wspracia w realizacji
Programu Priorytetowego Czyste
Powietrze

3

- narzędzia do weryfikacji
podpisów kwalifikowanych
- usprawnienie elektronicznego
obiegu dokumentów
- podpisy kwalifikowane dla
Członków Zarządu i Głównego
Księgowego

5

dążenie do zwiększenia udziału
dokumentów procedowanych
elektrocznie (duży udział w
programie Moja Woda, w
nowych programach
planowanych przez WFOŚiGW w
Gdańsku)

liczba pracowników przeszkolonych w
obszarze IT, związnaym z
wykonywanymi obowiązkami

80

- szkolenia prowadzone przez
podmiot zewnętrzny z osbługi
Excella
- szkolenia wewnętrzne z
systemów IT (np. ZSI, OptimiDoc,
MS Exchange)

udział w projekcie System wsparcia
doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej
oraz OZE : liczba udzielonych konsultacji

550

- konsultacje udzielane pisemnie,
telefonicznie i podczas spotkań
bezpośrednich

liczba wdrożonych usprawnień w
systemie IT/ nowych narzędzi

9

8

w 2021 roku Fundusz będzie
kontynuował i rozwijał
współpracę z NFOŚiGW w
zakresie realizacji następujących
Programów Priorytetowych:
Czyste Powietrze,
Moja Woda,
Poprawa jakości powietrza część
2. Zmniejszenie zużycia energii w
budownictwie,
SYSTEM – Wsparcie działań
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych przez
partnerów zewnętrznych. Część
2) REGION,
Ogólnopolski program
finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest,
Ogólnopolski program
gospodarki wodno-ściekowej
poza granicami aglomeracji
ujętych w KPOŚK,
Ogólnopolski program
regeneracji środowiskowej gleb
poprzez ich wapnowanie,
Ogólnopolski program
finansowania służb ratowniczych.

procentowy udział dokumentów
przyjętych w wersji cyfrowej (np. przez
ePUAP, podpisanych podpisem
kwalifikowanym) w całości
rozpatrywanej koresopondencji
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10

udział w projekcie System wsparcia
doradczego dla sektora publicznego,
Zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej
w zakresie przygotowania inwestycji
środowiskowych, jak i transformacji gospodarki oraz OZE : liczba przeszkolonych przez
DE osób

300

w kierunku niskoemisyjnym

udział w projekcie System wsparcia
doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej
oraz OZE : liczba szkoleń / konferencji, w
których wzieli udział Doradcy
Energetyczni WFOŚiGW w Gdańsku

11

12

Adaptacja Funduszu do wdrażania nowych
polityk i obszarów działalności oraz
instrumentów finansowych Unii Europejskiej

Wspieranie innowacyjnych rozwiązań i
technologii przyjaznych środowisku

8

udział w konsultacjach dokumentów
strategicznych o zasiegu lokalnym

4

udział w konferencjach / spotkaniach/
grupach roboczych dot. nowych polityk i
obszarów działalności oraz
instrumentów finansowych UE

4

konsultacje Regionalnego
Programu Strategicznego
energetyka i Środowisko oraz 3
aktualizcji Planów Gospodarki
Niskoemisyjnej

wdrażanie rozwiązań przyjaznych
środowisku w bieżącym funkcjonowaniu
Funduszu

2

ustawienie ogólnodostępnej (dla
pracowników, mieszkańców i
turystów) stacji naprawczej dla
rowerów, leasing auta
elektrycznego, zasilanego m.in.
energią z instlacji FV na fasadzie
siedziby Funduszu

liczba zorganizowanych wydarzeń
służących wymianie informacji i
budowaniu sieci kontaktów

4

- spotkania w ramach cyklu
Business Breakfast,
- konferecje i gala organizowane
przez WFOŚiGW w Gdańsku

30

budowanie bazy klientów na
potrzeby wdrożenia systemu
CRM oraz zmapowanie potrzeb
rozwojowych na terenie
województwa pomorskiego

spotkania z podmiotami lokalnymi

02.06.2021 r.
…................................
data

- prowadzone cyklicznie
szkolenia dla energetyków
gminnych
- konferencje i spotkania
- szkolenia wspierające
wdrażanie programów krajowych
- Czyste Powietrze, Mój Prąd i
Agroenergia

