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Program priorytetowy „Adaptacja do zmian klimatu oraz 
ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”

Cel programu:

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”) oraz poważnych awarii,

usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania

środowiskiem.
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Program priorytetowy „Adaptacja do zmian klimatu 
oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”
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Program priorytetowy „Adaptacja do zmian klimatu oraz 
ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”

Rodzaje przedsięwzięć, m. in.: 

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,

(...)

3) zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji
uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych,
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Program priorytetowy „Adaptacja do zmian klimatu 
oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”

Formy i warunki dofinansowania
Pożyczka

• do 100% kosztów kwalifikowanych
• Oprocentowanie: 3M WIBOR, nie mniej niż 2% w skali roku,

Warunki umorzenia

• z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej,
• zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem że dla jst

umorzenie w zależności od wartości wskaźnika G (wskaźnika dochodów podatkowych na jednego
mieszkańca w gminie) wynosi od 30% (dla G większego lub równego 1200) do 50% (dla G poniżej
1200),

• wartość umorzenia do 5 mln zł
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Środki „norweskie” - Realizacja inwestycji w zakresie 
zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

Warunki dofinansowania:
Minimalna wnioskowana kwota projektu (EUR) – 500 000 EUR

Maksymalna wnioskowana kwota projektu (EUR) – 2 300 000 EUR

Budżet 23,029,413 EUR

Termin ogłoszenia o naborze – II kwartał 2020

Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego (o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys.) i ich związki, działające w ich imieniu
jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych
jednostek samorządu terytorialnego;
Organizacje pozarządowe wymienione w art. 1.6 n) Regulacji tj. „organizacja pozarządowa”: wolontariacka
organizacja non-profit ustanowiona jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależna od
władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów
gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe

Zakres naboru:
Nabór wesprze wdrażanie strategii łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich Wnioskodawcy mogą
ubiegać się o fundusze na środki mające na celu zwiększenie odporności na zmiany klimatu oraz środki mające na
celu zmniejszenie emisji np. w transporcie lub innych sektorach, w tym rewitalizacja i tworzenie terenów
zielonych oraz lepsze gospodarowanie wodą, takie jak retencja wodna. Kwalifikowane będą także działania
edukacyjne i uświadamiające.
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (1)

Działanie 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

typ projektu: Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/planistycznych
podtyp 2.1.1b: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 
100 tys. mieszkańców

Umowa: 28.07.2016 r. (koniec: 30.06.2019 r.)

Beneficjent: Ministerstwo Środowiska

Zakres: 44 miasta, w tym 37 miast o populacji większej niż 100 tys. 
mieszkańców

Koszt: 31 000 000 zł
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (2)

Działanie 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

5. typ projektu: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich

Beneficjenci: 

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich 
imieniu jednostki organizacyjne

podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 
obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

tryb naboru: konkursowy
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (3)

Działanie 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

5. typ projektu: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich 

4 konkursy (w latach 2016 - 2019):

3 konkursy 2016-2018 -
Dofinansowanie UE: 1,028 mld zł
Liczba zawartych umów: 42

4 Konkurs (2019 r.) – lista rankingowa to 2 projekty, dofinansowanie 47,494 mln zł

Planowany termin ogłoszenia 5 konkursu 2.1.5 – czerwiec 2020
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (4)

Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego

5 konkursów (w latach 2015 - 2018):

Dofinansowanie UE: 1,049 mld zł
Liczba zawartych umów: 173
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Porozumienie Burmistrzów

MITYGACJA
przyspieszenie 

rozwoju 

gospodarki 

niskoemisyjnej

ADAPTACJA
wzmocnienie zdolności 

do adaptacji koniecznej 

ze względu na zmiany 

klimatyczne 

BEZPIECZNA, 

ZRÓWNOWAŻON

A, DOSTĘPNA 

ENERGIA

wzrost efektywności 

energetycznej  i OZE 

Porozumienie Burmistrzów skupia przedstawicieli władz

samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji

unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele.

Miasta sygnatariusze zobowiązują się do działania w celu wsparcia

procesu realizacji unijnego celu polegającego na redukcji emisji gazów

cieplarnianych o 40% do roku 2030 oraz przyjęcia wspólnego podejścia

do zmniejszenia wpływu na środowisko i przystosowania się do zmian

klimatycznych.
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NFOŚiGW jako krajowy koordynator

Zapewnia pomoc techniczną i strategiczną sygnatariuszom, w celu 

osiągnięcia rozwoju, możliwości wdrożenia i monitoringu planów 

działania na rzecz zrównoważonej energii i klimatu.

Wspiera wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy bieżącymi i 

potencjalnymi sygnatariuszami Porozumienia oraz innymi koordynatorami 

krajowymi i terytorialnymi.

Współpracuje z innymi krajowymi i/lub terytorialnymi koordynatorami i 

wspierającymi Porozumienie, aby rozwijać wspólne działania i promować 

skoordynowane podejście.
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Dlaczego warto przystąpić do 
Porozumienia Burmistrzów ?

wsparcie w realizacji celów Porozumienia ze strony unijnych 

instytucji,

wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty, seminaria oraz dostęp 

do najlepszych praktyk– rozwój i wzrost doświadczenia kadr

promocja miasta lub gminy w dziedzinie ochrony klimatu i 

adaptacji do zmian klimatu na terenie całej Europy

ograniczenie wydatków na energię

zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca lokowania 

inwestycji 

pb@nfosigw.gov.pl

Ponad 250 mln 

mieszkańców

Ponad 7,750 

sygnatariuszy
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Zobowiązania sygnatariuszy

• Przygotowanie i przedłożenie bazowej inwentaryzacji emisji (BEI), która określa 

ilościowo poziom emisji CO2 na terytorium sygnatariusza.

• Przygotowanie i przedstawienie Oceny Ryzyka i Podatności (RVA), która mierzy 

poziom ryzyka poprzez analizę potencjalnych zagrożeń klimatycznych i ocenę 

słabych punktów na terytorium sygnatariusza.

• Przedstawić Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii i Klimatu (SECAP), 

zatwierdzony przez radę gminy w opisanych ramach czasowych (dwa lata dla 

SECAP) po podjęciu oficjalnej decyzji o przystąpieniu do inicjatywy Porozumienia 

Burmistrzów, w którym nakreślono środki i plany które będą wdrażane, aby 

osiągnąć swoje cele.

• Regularnie - co dwa lata po przedłożeniu planu działania - składać sprawozdania 

monitorujące oceniające postępy w realizacji planu działania.
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Kierunki finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej ze środków własnych NFOŚiGW i środków 
zagranicznych

Ochrona powietrza:

• Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, budownictwie, rozwój 

efektywnego przesyłu, dystrybucji ciepła i chłodu oraz wysokosprawnej kogeneracji

• Rozwój wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) – tworzenie możliwości 

rozwoju regionalnego oraz większego bezpieczeństwa dostaw energii zwłaszcza w 

skali lokalnej

• Zmniejszanie emisyjności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach

• Poprawa jakości powietrza – unikanie, zapobieganie lub ograniczanie szkodliwego 

oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko, a także utrzymanie odpowiedniej jakości 

powietrza (również tam, gdzie jest ona aktualnie dobra)

• Stworzenia systemów energetycznych zapewniających samowystarczalność 

energetyczną gmin (źródła geotermalne, małe elektrownie wodne, biogazownie 

rolnicze, instalacje fotowoltaiczne wraz z zasobnikami energii)
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Budżet   

1 miliard złotych

Finansowanie

Dotacje: do 50%
nie więcej niż 5 tyś zł

Beneficjenci

Osoba fizyczna

Zakres

Zakup i montaż PV
od 2 kW do 10 kW
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Inicjatywy „klimatyczne”
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Z A P R A S Z A M Y  N A : www.nfosigw.gov.pl                               NFOŚiGW                              Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dziękuję za uwagę


