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Współfinansowanie projektów 
POIiŚ 2014-2020, działania 2.2 i 2.5, 

ze środków NFOŚiGW



Programy priorytetowe na 2015-2020

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi

2.1. Racjonalna gospodarka odpadami 
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Część 7) Przygotowanie projektów

2.2. Ochrona powierzchni ziemi 

Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2.3. Geologia i górnictwo 



2.1. Racjonalna gospodarka odpadami

Część 7)   Przygotowanie projektów



• Jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki,
• Przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa 
handlowego, spółdzielnie,

• Beneficjenci POIiŚ 2014-2020, w ramach realizacji 
przedsięwzięć w  działaniu 2.2. Gospodarka odpadami 
komunalnymi, podmioty upoważnione przez beneficjentów

BeneficjenciForma dofinansowania

Pożyczka

Realizacja zasad gospodarki odpadami poprzez właściwe 
przygotowanie projektów inwestycyjnych

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia przygotowawcze dla projektów inwestycyjnych 
planowanych do współfinansowania w ramach POIiŚ 
lub programu priorytetowego NFOŚiGW Racjonalna gospodarka 
odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Cel programu



Warunki dofinansowania

• Intensywność – do 75 % kosztów kwalifikowanych,
• Oprocentowanie – WIBOR 3M nie mniej niż 2% w skali roku,
• Okres finansowania – do 10 lat,
• Karencja – do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji,
• Wypłata pożyczki wyłącznie w formie refundacji,
• Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Charakterystyczne kryteria dostępu

• Koszt całkowity przedsięwzięcia jest większy lub równy 100 tys. zł,
• Faza inwestycyjna przedsięwzięcia rozpocznie się w okresie 

maksymalnie 3 lat od momentu wypłaty ostatniej transzy pożyczki,
• Zakres rzeczowy fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia (co do zasady) 

będzie możliwy do sfinansowania w ramach programu Racjonalna 
gospodarka odpadami Część 2) lub w ramach działania 2.2. 
Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ 2014-2020.



2.1. Racjonalna gospodarka odpadami

Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko

2.2. Ochrona powierzchni ziemi



• Beneficjenci POIiŚ 2014-2020, w ramach 
realizacji przedsięwzięć w działaniu 2.2. 
Gospodarka odpadami komunalnymi oraz 
w działaniu 2.5. Poprawa jakości środowiska 
miejskiego

• Podmioty upoważnione przez beneficjentów

Cel programu

BeneficjenciForma dofinansowania

• Pożyczka
• Pożyczka na 

zachowanie płynności 
finansowej

Dofinansowanie przedsięwzięć wymienionych w Szczegółowym 
Opisie Priorytetów POIiŚ 2014-2020, dla których funkcję Instytucji 
Wdrażającej pełni NFOŚiGW
.

Rodzaje przedsięwzięć
Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla 
działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz 
działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego



Warunki dofinansowania

Intensywność:

• dla przedsięwzięć inwestycyjnych maksymalna wartość pożyczki 
inwestycyjnej nie może być większa niż różnica między wysokością 
kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków 
Funduszu Spójności;

• dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie pożyczki na zachowanie 
płynności finansowej wartość pożyczki nie może być większa niż 
maksymalna kwota niewypłaconych środków z Funduszu Spójności 
wynikających z umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ. 



Warunki dofinansowania 
Pożyczka inwestycyjna

• Oprocentowanie – WIBOR 3M nie mniej niż 2% w skali roku,

• Okres finansowania – do 15 lat (może ulec wydłużeniu do 25 lat)

• Karencja – do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji,

• Wypłata pożyczki wyłącznie w formie refundacji,

• Warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy 
o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ,

• Pożyczka nie podlega umorzeniu,

• Udzielenie zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.



Warunki dofinansowania
Pożyczka na zachowanie płynności finansowej

• Oprocentowanie – WIBOR 3M + 50 pb nie mniej niż 2% w skali roku,

• Maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego 
dofinansowania ze środków POIiŚ,

• Okres finansowania – do 1 roku od daty zakończenia realizacji, 

• Karencja – do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji,

• Pożyczka nie podlega umorzeniu,

• W przypadku, gdy w okresie 1 roku od daty zakończenia realizacji 
projektu nie nastąpił wpływ środków z Funduszu Spójności na 
rachunek Beneficjenta, okres finansowania na wniosek Beneficjenta 
może zostać wydłużony o kolejny rok.
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