
UNIA EUROPEJSKA 
FUNDUSZ 

SPÓJNOŚCI  

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów 
w ramach:

Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008)

Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. – Przywracanie terenom 
zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008)

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1. oraz 2.2. w punkcie 14 „Przykładowe 
rodzaje projektów” w  Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(z dnia 26 maja 2008 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci  dla działania 1.1.  oraz  2.2. 
w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko (z dnia 26 maja 2008 r.)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla: 

• Priorytetu  I  –  Gospodarka  wodno-ściekowa,  działanie  1.1.  –  Gospodarka  wodno-ściekowa
w  aglomeracjach  powyżej  15  tys.  RLM  -  300  mln  euro  z  Funduszu  Spójności  (konkurs  nr 
2/POIiŚ/1.1/08/2008) 

• Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. Przywracanie terenom 
zdegradowanym  wartości  przyrodniczych  i  ochrona  brzegów  morskich -  50  mln  euro  z  Funduszu 
Spójności (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008)

Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 1.1 oraz 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi 
maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. 

Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 1.1 oraz 2.2 zostanie 
każdorazowo  określony  zgodnie  z  Wytycznymi  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  w  zakresie  wybranych  
zagadnień związanych  z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 26 maja 2008 r.) nie 
przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania 
dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych  
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

http://www.funduszspojnosci.gov.pl/NR/rdonlyres/1CD85A6A-4E8A-47C5-8135-381EE503E555/46847/SzczegowyopispriorytetwPOIi150508wersja21.pdf
http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/NoweStrony/GaleriaPlikow_FUE/wytycznewersja_ostatecznasprostowana.pdf
http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/NoweStrony/GaleriaPlikow_FUE/wytycznewersja_ostatecznasprostowana.pdf
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/NR/rdonlyres/1CD85A6A-4E8A-47C5-8135-381EE503E555/46847/SzczegowyopispriorytetwPOIi150508wersja21.pdf
http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/NoweStrony/GaleriaPlikow_FUE/wytycznewersja_ostatecznasprostowana.pdf
http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/NoweStrony/GaleriaPlikow_FUE/wytycznewersja_ostatecznasprostowana.pdf
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/NR/rdonlyres/1CD85A6A-4E8A-47C5-8135-381EE503E555/46847/SzczegowyopispriorytetwPOIi150508wersja21.pdf
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/NR/rdonlyres/1CD85A6A-4E8A-47C5-8135-381EE503E555/46847/SzczegowyopispriorytetwPOIi150508wersja21.pdf


Kryteria wyboru projektów

Kryteria  wyboru  projektów określone  są  w  Załączniku  nr  1  do  „Szczegółowego  opisu  priorytetów  PO 
Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 
w dniu 19 czerwca br.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską 
ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 25 mln euro zidentyfikowanych 
w procesie naboru wniosków. 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia do 1 września 2008 r. w godzinach 9.00 – 15.00. 

• do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o  
szacowanej wartości powyżej 25 mln euro* 

• do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla projektów o 
szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu 

Wnioski należy składać w sekretariacie Funduszu w godzinach 9.00-15.00,
ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel./fax. (017) 852- 23 –44

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 1 września 2008 r. o godz. 15  00  . Wnioski, które 
wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia 
wniosku do właściwej instytucji. 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za 
pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie 
negocjacji jej zapisów z beneficjentem. 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących 
dokumentów: 

• Regulamin konkursu (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008) / (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008) 
• Wzór wniosku o dofinansowanie   
• Instrukcja wypełnienia wniosku   
• Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 26 maja   

2008 r.)

http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/GaleriaPlikow_FUE/Umowa-o-dofinansowanie-8-maj-2008.pdf
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/NR/rdonlyres/1CD85A6A-4E8A-47C5-8135-381EE503E555/46847/SzczegowyopispriorytetwPOIi150508wersja21.pdf
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/NR/rdonlyres/1CD85A6A-4E8A-47C5-8135-381EE503E555/46847/SzczegowyopispriorytetwPOIi150508wersja21.pdf
http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/GaleriaPlikow_FUE/Instrukcjadowniosku3osie.pdf
http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/GaleriaPlikow_FUE/Formularz-wniosku-o-dofinansowanie-infrastruktura.doc
http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/GaleriaPlikow_FUE/REGULAMIN_NR1_2_2a.pdf
http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/GaleriaPlikow_FUE/REGULAMIN_NR2_1_1a.pdf
http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/GaleriaPlikow_FUE/Formularz-wniosku-o-dofinansowanie-infrastruktura.doc
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/NR/rdonlyres/1CD85A6A-4E8A-47C5-8135-381EE503E555/47507/Kryteria_wyboru_projektow_IVKMPOIiS.rar

