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K oszty finansowe stanowią o opła-
calności inwestycji środowisko-
wych, jako że inwestycje te wy-

magają zebrania dużego kapitału (ok. 
1 mln euro/MW), który w przypadku 
kredytów komercyjnych może okazać 
się zbyt drogi.
Inwestycje środowiskowe, a przede 
wszystkim aeroenergetyczne, charakte-
ryzują się niskimi kosztami operacyjny-
mi, a o opłacalności w dużej mierze de-
cyduje wielkość kosztów finansowych. 
Oto kilka realnych źródeł finansowania 
zielonych projektów wraz z przedsta-
wieniem zasad udzielania pożyczek:
1.  Środki własne stanowiące od 10–20 

proc.
2.  Pożyczki preferencyjne, w tym:
n  Narodowy Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej
n  Wojewódzki fundusz ochrony środo-

wiska i gospodarki wodnej
3. Dotacje
n  Fundacja EkoFundusz
n  POIiŚ
n  RPO 
4. Kredyty komercyjne.

NFOŚiGW, czyli sposób 
na realizację marzeń…

Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej stosuje nastę-
pujące formy dofinansowania:
n  pożyczki
n  pożyczki płatnicze
n  kredyty udzielane ze środków fundu-

szu przez banki
n  dopłaty do oprocentowania preferen-

cyjnych pożyczek i kredytów
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Za co inwestować  
w środowisko?
WOjcIEch BuGajsKI

Inwestowanie w poprawę efektywności wykorzystywania energii przez odbiorców 
końcowych jest często bardziej opłacalne niż inwestowanie w zwiększenie podaży 
energii w celu zaspokojenia popytu na nią. Jakie są możliwości finansowania 
przedmiotowych zadań inwestycyjnych?
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n  dotacje
n  umorzenia.
udzielane przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska dofinansowanie 
nie może przekroczyć 80 proc. kosztów 
przedsięwzięcia, a wysokość dofinan-
sowania w formie pożyczki nie może 
być niższa niż 300 tys. zł z wyłączeniem 
przedsięwzięć dofinansowanych w ra-
mach sPO WKP (dotyczy projektów z po-
przedniej perspektywy finansowej). Okres 
kredytowania nie może być dłuższy niż 
15 lat, natomiast wysokość oprocentowa-
nia w stosunku rocznym wynosi 0,3 lub 
0,5 proc. stopy redyskonta weksli. Istnieje 
możliwość umorzenia 15 proc. pożyczki 
wypłaconej jednostkom samorządu te-
rytorialnego lub ich związkom, 10 proc. 
pożyczki wypłaconej innym pożyczko-
biorcom. Wadą finansowania inwestycji 
z tego funduszu jest wysoki stopień za-
bezpieczenia pożyczek oraz długotrwały 
proces przechodzenia przez procedury 
aplikacyjne.

Dotacje NFOŚiGW  
a POIiŚ

Przypomnijmy: decyzją z 7 grudnia 
2007 r. Komisja Europejska zatwierdzi-
ła Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007–2013. Wiel-
kość środków unijnych zaangażowanych 
w realizację programu wynosi prawie 28 
miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. 
całości środków polityki spójności.
Łączna wielkość środków finansowych 
zaangażowanych w realizację Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2007–2013 to 37,6 mld 
euro, z czego wkład unijny wynosić bę-
dzie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy 
– 9,7 mld euro.
Podział środków uE dostępnych w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko pomiędzy poszczególne 
sektory przedstawia się następująco:
n  środowisko – 4,8 mld euro; 
n  transport – 19,4 mld euro; 
n  energetyka – 1,7 mld euro. 
co warto zapamiętać, Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej jest Instytucją Wdrażającą prio-
rytet I, II i IV (na podstawie porozumie-
nia podpisanego 26 czerwca 2007 r. 
z Ministrem Środowiska jako Instytucją 
Pośredniczącą) oraz 3 działania priory-
tetu IX (na podstawie umowy zawartej 
5 października 2007 r. z Ministrem Go-
spodarki jako Instytucją Pośredniczącą).

KONTAKT: Informacje ogólne: anna 
urzyczyn, Wydział Komunikacji spo-
łecznej: tel. 022 45 90 100, e-mail:  
fundusz@nfosigw.gov.pl
I oś priorytetowa i II oś pioryteto-
wa działanie 2.1: anna Marcinkie-
wicz, Departament Przedsięwzięć I i II 
osi działanie 2.1: tel. 022 45 90 264,  
e-mail: a.marcinkiewicz@nfosigw.gov.pl 
Krystyna Żyła, Departament Przedsię-
wzięć I i II osi działanie 2.1: tel. 022 45 
90 370, e-mail: k.zyla@nfosigw.gov.pl
II oś priorytetowa działanie 2.2: Kata-
rzyna Maryniak, Departament Ochro-
ny Powierzchni Ziemi, Geologii i Gór-
nictwa: tel. 022 45 90 634, e-mail: 
k.maryniak@nfosigw.gov.pl
IV oś priorytetowa: Wojciech Pio-
trowski, Marcin jamiołkowski, Depar-
tament Przedsięwzięć strukturalnych:  
tel. 022 45 90 469, 
e-mail: strukturalne@nfosigw.gov.pl
IX oś priorytetowa: Departament 
Ochrony Powietrza: tel. 022 45 90 513 
lub 536, 303, 406, 135, 402, 
e-mail: POIis.priorytetIX@nfosigw.gov.pl
Zakłada się, iż wzrost atrakcyjności Pol-
ski i regionów będzie osiągnięty dzięki 
inwestycjom m.in. w obszarze środowi-
ska poprzez realizację jednego z celów 
szczegółowych programu ukierunkowa-
nego na zapewnienie długookresowego 
bezpieczeństwa energetycznego Polski.
W kontekście inwestycji środowisko-
wych najważniejszym priorytetem, 
według autora tego artykułu, gwarantu-
jącym pieniądze jest Priorytet IX: Infra-
struktura energetyczna przyjazna środo-
wisku i efektywność energetyczna.
składa się on z 6 działań – z czego 3 
dotyczą  inwestycji środowiskowych 
innych niż w OZE (działania 9.4., 9.5. 
i 9.6. ściśle związane są z inwestycja-
mi w OZE):
1.  Działanie 9.1 Wysokosprawne wy-

twarzanie energii.
2.  Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja 

energii.
3.  Działanie 9.3 Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej.

Konkurs EkoFunduszu

EkoFundusz jest fundacją powołaną 
w 1992 r. przez Ministra Finansów dla 
efektywnego zarządzania środkami fi-
nansowymi pochodzącymi z zamiany 
części zagranicznego długu na wspiera-
nie przedsięwzięć w ochronie środowi-
ska (tzw. ekokonwersja długu).

W chwili obecnej ciekawą inicjatywą 
Fundacji EkoFundusz jest Ogólnopolski 
Konkurs na Oszczędność Energii w sy-
stemach Ogrzewczych (XV edycja). 
CEL. Ogrzewnictwo ma znaczący udział 
w łącznej emisji do atmosfery dwutlenku 
węgla, dwutlenku siarki, tlenku węgla, 
tlenków azotu i pyłów. W związku z tym 
EkoFundusz zamierza dofinansować 
przedsięwzięcia podejmowane przez 
jednostki samorządowe, budżetowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe i przedsię-
biorstwa ciepłownicze, mające na celu 
modernizację systemów ogrzewczych 
poprzez zastosowanie energooszczęd-
nych i przyjaznych dla środowiska tech-
nologii zarówno w fazie wytwarzania, 
przesyłania jak i użytkowania ciepła, 
które prowadzą do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery.
co warto podkreślić, laureaci konkur-
su uzyskają nagrodę, w formie dotacji 
EkoFunduszu w wysokości 30–50 proc. 
kosztów inwestycji, zależnie od oceny 
punktowej proponowanego projektu.
WARUNKI UCZESTNICZENIA. W kon-
kursie mogą brać udział jedynie projekty 
dotyczące kompleksowej modernizacji 
zamkniętych systemów ogrzewczych, 
składających się ze źródła lub źródeł 
ciepła (indywidualne paleniska, kotłow-
nie, elektrociepłownie, grupowy węzeł 
ciepłowniczy), sieci dystrybucyjnej i od-
biorców (mieszkalnictwo, obiekty uży-
teczności publicznej). Modernizacji po-
winny podlegać wszystkie trzy elementy 
systemu (źródło, sieć i odbiór ciepła).
Konkurs dotyczy systemów ogrzewczych 
o obliczeniowym zapotrzebowaniu na 
moc cieplną w granicach 1–50 MWt 
według stanu na dzień 1 stycznia 2005 r. 
W przypadku gdy zamierza się w pro-
jekcie zbudować kotłownię na biomasę, 
jako podstawowe źródło ciepła, zastępu-
jącą kotłownię na paliwa kopalne, dolna 
granica zapotrzebowania na moc cieplną 
kwalifikująca projekt do konkursu zostaje 
obniżona do 500 kW.
Projekt po stronie odbioru (termomo-
dernizacja budynków) musi obejmować 
użytkowników energii zamawiających, 
co najmniej 50 proc. mocy pochodzą-
cej ze źródeł, które zasilają ten system 
ciepłowniczy. 
jeżeli w systemie ciepłowniczym już 
wcześniej dokonano częściowej moder-
nizacji (zaliczać się będzie prace, któ-
re wykonano i opłacono po 1 stycznia 
2005 r.), to jej zakres i koszt może być 
włączony do projektu obejmującego 
modernizację pozostałych części tego 
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systemu. Taki projekt może być dopusz-
czony do konkursu pod warunkiem, że 
stanowi zamknięcie prac moderniza-
cyjnych tego systemu ciepłowniczego. 
Oznacza to, że nie będą rozpatrywane 
projekty obejmujące tylko wybrane ele-
menty systemu ciepłowniczego, a po-
zostawiające inne ich części bez zmian 
(brak kompleksowości), w szczególności 
projekty, w których modernizację źród-
ła ciepła dokonano w latach wcześniej-
szych (przed 2005 rokiem).
PaMIĘTajMY! Nie będą rozpatrywane 
projekty, w których po modernizacji 
źródła ciepła podstawowym paliwem 
będzie olej opałowy. Preferowane będą 
projekty, w których zastosowane będą 
odnawialne źródła energii lub układy 
skojarzone oraz w których wystąpią za-
dania z zakresu ochrony przyrody (ukry-
cia i miejsca gniazdowe dla gatunków 
korzystających ze szczelin lub zagłębień 
w strukturze budynków). 
CO ZOBIĆ, ABY WYGRAĆ? uprawnio-
nym do udziału w konkursie jest właś-
ciciel budynków i obiektów będących 
przedmiotem projektu. jeżeli elementy 
systemu należą do różnych właścicie-
li, muszą oni występować wspólnie, 
przedkładając dokument potwierdzają-
cy wolę współpracy w ramach projektu 
i sposób podziału kwoty nagrody. 
Zgłoszony projekt musi posiadać za-
mknięcie finansowe w postaci planowa-
nych kwot i źródeł finansowania na rea-
lizację całości zadań objętych projektem. 
jednym z takich źródeł finansowania pro-
jektu będzie planowana dotacja EkoFun-
duszu. Przy określaniu udziału poszcze-
gólnych źródeł finansowania projektu 
należy przyjmować 30-proc. udział dota-
cji EkoFunduszu w kosztach projektu. Nie 
wyklucza to otrzymania wyższej nagrody, 
jeżeli projekt uzyska więcej punktów usta-
lanych w trakcie jego oceny. udział włas-
ny wnioskodawcy lub wnioskodawców 
powinien być nie mniejszy niż 10 proc. 
kosztów projektu.
W ramach przyznanej nagrody EkoFun-
dusz może finansować jedynie zadania 
realizowane po podpisaniu umowy do-
tacyjnej. Fundacja nie refunduje kosz-
tów zadań wykonanych wcześniej. 
OPTYMALIZACJA PROJEKTU, NA 
CZYM POWINNA POLEGAĆ? Projekt 
zgłoszony do EkoFunduszu musi być 
zoptymalizowany pod względem:
a.  technicznym, poprzez równoczesne 

podjęcie działań zmniejszających zu-
życie energii pierwotnej przez źródło 
ciepła, sieć dystrybucyjną oraz bu-

dynki. Konieczne jest zapewnienie 
dopasowania wielkości źródła i sieci 
do zmniejszonego zapotrzebowania 
na ciepło w budynkach; 

b.  ekonomicznym, poprzez wybór wa-
riantu modernizacji, który umożliwi 
zapewnienie wymaganych standar-
dów ogrzewania pomieszczeń przy 
możliwie niskich nakładach inwesty-
cyjnych.

W celu umożliwienia weryfikacji zawar-
tych we wniosku danych konieczne jest 
dołączenie kwestionariuszy (dostępnych 
w sekretariacie fundacji lub na jej stro-
nie: www.ekofundusz.org.pl ) zawiera-
jących dane techniczne i ekonomiczne 
obiektów, sieci ciepłowniczych i źródeł 
ciepła oraz dostarczenie audytów ener-
getycznych obiektów będących przed-
miotem projektu. 
Warunkiem udziału w konkursie jest 
złożenie kompletnego wniosku (wraz 
z kwestionariuszami i dokumentami for-
malnymi) wypełnionego zgodnie z in-
strukcją (dostępną w sekretariacie fun-
dacji lub na jej stronie internetowej).
KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW, CZYLI 
CZY SPEŁNIĘ WYMAGANIA? Zgłaszane 
projekty poddane zostaną analizie wielo-
stopniowej na podstawie obowiązujących 
w EkoFunduszu kryteriów oceny, które 
podzielone są na trzy grupy: 
1.  Kryteria związane z położeniem 

i charakterem inwestycji. Najwyżej 
oceniane są przedsięwzięcia podej-
mowane w ramach planów ener-
getycznych gmin oraz na obszarach 
uzdrowisk i parków narodowych lub 
na terenach, gdzie występują udo-
kumentowane pomiarowo przekro-
czenia dopuszczalnych stężeń zanie-
czyszczeń powietrza.

2.  Kryteria techniczne. Zgodnie z nimi 
preferowane są projekty powodujące 
największą redukcję zapotrzebowania 
na moc, redukcję zużycia energii oraz 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

3.  Kryteria ekonomiczne. Najwyższą 
ocenę uzyskają projekty o średnim 
poziomie rentowności, ale charak-
teryzujące się wysoką efektywnością 
redukcji emisji cO2 w stosunku do 
nakładów inwestycyjnych na działa-
nia energooszczędne.

TRYB POSTĘPOWANIA KONKURSO-
WEGO. Wnioski konkursowe należy 
składać w jednym egzemplarzu (z dołą-
czoną wersją elektroniczną) w sekreta-
riacie EkoFunduszu (00-502 Warszawa,  
ul. Bracka 4). Nadsyłane wnioski będą roz-
patrywane na bieżąco. Ostateczny termin 

przyjmowania wniosków upływa w dniu 
2 czerwca 2008 r. Wnioski muszą być wypeł-
nione zgodnie z załączoną instrukcją. Wnioski 
niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Wnioski zostaną poddane ocenie for-
malnej i merytorycznej zgodnie z pro-
cedurą oceny wniosków konkursowych 
zatwierdzoną przez Radę EkoFunduszu. 
Laureatami konkursu zostaną projekty, 
które otrzymają co najmniej 50 proc. 
maksymalnej liczby punktów możli-
wych do uzyskania zgodnie z procedurą 
oceny wniosków konkursowych.

Szwajcarsko-Polski 
Program Współpracy, 

czyli odkryjmy 
możliwości…

Niezwykle istotną a jakże jeszcze niedo-
strzeganą przez potencjalnych benefi-
cjentów szansę na sfinansowanie inwesty-
cji środowiskowych stwarzają tzw. Ramy 
Programowe szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy. są integralną częścią 
„umowy ramowej pomiędzy Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a szwajcarską 
Radą Federalną o wdrażaniu szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy”1. Ramy 
Programowe określają cele, zasady, stra-
tegie, obszary koncentracji geograficznej 
i tematycznej oraz indykatywny podział 
alokacji finansowych.
1.  Cele. szwajcarsko-Polski Program 

Współpracy zakłada dwa cele:
n  przyczynienie się do zmniejszenia róż-

nic społeczno-gospodarczych pomię-
dzy Rzeczpospolitą Polską a bardziej 
rozwiniętymi państwami rozszerzonej 
unii Europejskiej (uE); 

oraz
n  przyczynienie się do zmniejszenia 

różnic społeczno-gospodarczych na 
obszarze Rzeczypospolitej Polski po-
między dynamicznymi ośrodkami 
miejskimi a peryferyjnymi regionami 
słabo rozwiniętymi pod względem 
strukturalnym.

szwajcarsko-Polski Program Współpracy 
obejmuje krajowe i międzynarodowe 
projekty, które mają na celu wspieranie 
rozwoju zrównoważonego pod wzglę-
dem ekonomicznym i społecznym.
Pod koniec okresu wdrażania pomocy 
finansowej, obie strony wspólnie podej-
mą decyzję w sprawie przeprowadzenia 
całościowej oceny efektów osiągniętych 
w drodze realizacji szwajcarsko-Polskie-
go Programu Współpracy.
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2.  ZASAdY. Współpraca szwajcarsko-
polska opiera się na następujących 
zasadach:

Transparentność – wraz z otwartością 
są kluczowe dla współpracy oraz obo-
wiązują na wszystkich jej poziomach. 
szczególny nacisk zostanie położony 
na transparentność w procesie wyboru 
projektów, udzielania zamówienia i za-
rządzania finansowego.
Integracja społeczna – umożliwienie 
jednostkom i grupom defaworyzo-
wanym pod względem społecznym 
i ekonomicznym czerpanie korzyści 
z rozwoju.
Równe szanse i prawa – zwiększenie 
możliwości kobiet i mężczyzn do rów-
nego korzystania ze swoich praw, po-
przez stosowanie podejścia skoncentro-
wanego na równouprawnieniu płci.
Zrównoważone środowisko naturalne 
– współpraca zakłada zaadoptowanie 
wymogów związanych ze zrównowa-
żonym środowiskiem naturalnym.
Zaangażowanie wszystkich zainte-
resowanych stron – wszystkie instytu-
cje i organy decyzyjne zaangażowane 
w szwajcarsko-Polski Program Współ-
pracy zobowiązują się do wydajnego 
i efektywnego wdrażania zatwierdzo-
nych projektów.
Subsydiarność i decentralizacja – 
współpraca będzie odnosić się do zasad 
subsydiarności i decentralizacji głównie 
w projektach na poziomie lokalnym 
i regionalnym.

3.  STRATEGIE: 3.1 Główne aspekty stra-
tegiczne. szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy stanowi część narodowe-
go planu rozwoju, który obejmuje fun-
dusze strukturalne i Fundusz spójności 
uE, jak również Mechanizm Finansowy 
EOG i Norweski Mechanizm Finanso-
wy. szwajcarska pomoc finansowa bę-
dzie komplementarna w stosunku do 
powyższych programów i skoncentruje 
się głównie na projektach, które nie są 
finansowane w ogóle lub są finanso-
wane jedynie w części z innych źródeł 
finansowych.

Główne aspekty strategiczne dotyczą:
a.  koncentracji – Memorandum of un-

derstanding pomiędzy szwajcarską 
Radą Federalną a Radą unii Europej-
skiej definiuje cztery obszary pomocy 
finansowej:

l  bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie 
reform;

l  środowisko i infrastruktura;
l  sektor prywatny; oraz
l  rozwój społeczny i zasobów ludzkich.
Powyższe obszary i związane z nimi obsza-
ry tematyczne stanowią szeroką podstawę 
do współpracy. W tym kontekście istotna 
jest wydajność i efektywność oraz troska 
o zapewnienie optymalnego rozdyspono-
wania i wykorzystania dostępnych środ-
ków. Z tego powodu szwajcarsko-Polski 
Program Współpracy ma jasny cel strate-
giczny, określony przez następujące ramy: 
n  Koncentracja na maksymalnie ośmiu 

obszarach tematycznych, w ramach, 

których zostanie wydatkowane przy-
najmniej 70 proc. pomocy finansowej 
(koncentracja tematyczna). Wybór 
obszarów tematycznych odbędzie 
się na podstawie analizy potrzeb, 
z uwzględnieniem specyfiki szwajcar-
skiego know-how.

n  Koncentracja na czterech peryferyj-
nych i słabo rozwiniętych regionach 
(NuTs II), w ramach których zostanie 
wydatkowane przynajmniej 40 proc. 
pomocy finansowej (koncentracja 
geograficzna).

n  Koncentracja na stosunkowo małej 
liczbie projektów.

b.  podejścia programowego – na program 
składają się projekty powiązane ze 
sobą poprzez wspólne cele lub temat. 
Programy będą wykorzystywane w ob-
szarach, które wyróżniają się kilkoma 
z następujących cech: duże finanso-
we zobowiązania, włączenie instytucji 
z różnych poziomów (krajowego, re-
gionalnego, lokalnego); różnorodność 
zaangażowanych instytucji; wpływ na 
politykę rozwoju; znaczący wpływ na 
wzmocnienie zdolności instytucjonal-
nych; stosowanie wspólnych zasad 
i procedur. Podejście programowe 
implikuje delegowanie prawa podej-
mowania decyzji na poziom pojedyn-
czych projektów.

Podejście programowe obejmuje: 
wstępną ocenę obszaru tematyczne-
go; zdefiniowanie celów, wytycznych 
i części budżetowej; plan wdrażania 
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programu; oraz koncepcję sektorowe-
go monitorowania i ewaluacji. W celu 
zapewnienia wydajności i efektywności, 
wartość dofinansowania danego pro-
gramu wyniesie minimum 4 miliony 
franków szwajcarskich.
c.  podejścia projektowego – zostanie 

wykorzystane w obszarach tematycz-
nych, w których wdrażane będą poje-
dyncze projekty. W celu zapewnienia 
wydajności i efektywności, wartość 
dofinansowania każdego projektu 
wyniesie na ogół minimum 1 milion 
franków szwajcarskich. 

d.  projektów międzynarodowych – po-
moc finansowa może zostać wyko-
rzystana do finansowania projektów 
międzynarodowych.

e.  partnerów i beneficjentów – szwajcar-
sko-Polski Program Współpracy będzie 
dotyczył partnerów i beneficjentów po-
chodzących z publicznego i prywatne-
go sektora, organizacji pozarządowych 
i innych organizacji w ramach społe-
czeństwa obywatelskiego.

f.  partnerstw – współpraca i partnerstwa 
są promowane, w szczególności w ra-
mach tych obszarów tematycznych, 
w których szwajcaria może wnieść 
konkretne doświadczenie, know-how 
i technologie.

g.  elastyczności – elastyczność i możli-
wość reagowania na zaistniałe sytua-
cje wymagają, aby wstępnie jedynie 
około 80 proc. pomocy finansowej 
zostało alokowane na poszczególne 
obszary tematyczne i wybrane cele. 
W dwa lata po rozpoczęciu szwajcar-
sko-Polskiego Programu Współpracy 
zostanie przeprowadzony przegląd, 
który pozwoli określić tematyczne 
i geograficzne priorytety, przesu-
nąć początkowe finansowe alokacje 
zgodnie z ustaleniami oraz zidentyfi-
kować priorytety dla nie alokowanej 
jeszcze części pomocy finansowej.

h.  promocji – promocja szwajcarsko- 
-Polskiego Programu Współpracy dla 
polskich i szwajcarskich obywateli 
stanowi istotną kwestię, która może 
zostać wzięta pod uwagę podczas 
wyboru i realizacji projektów. Obie 
strony będą informować na bieżąco 
o swojej współpracy.

3. 2 Strategie wdrażania: a. identyfi-
kacja projektów – proces identyfikacji 
projektów w sposób znaczący wpływa 
na jakość szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy. Rzeczpospolita Polska 
jest odpowiedzialna za identyfikację 
projektów, które mogą być finansowane 
z pomocy finansowej. szwajcaria może 

przedłożyć Rzeczypospolitej Polskiej 
propozycje projektów.
b.  ustalanie kryteriów wyboru projektów 

– wybór projektu zostanie oparty na 
jasnym zestawie kryteriów. Ogólne kry-
teria wyboru będą obejmować m.in.:

n  zgodność z celami szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy;

n  powiązanie z narodowym planem roz-
woju oraz, jeśli to możliwe, Narodowy-
mi strategicznymi Ramami Odniesienia 
oraz odpowiednim programem opera-
cyjnym (programami operacyjnymi);

n  innowacyjność i/lub potencjał nie-
zbędny do proponowania nowych 
rozwiązań, które mogą zostać zasto-
sowane na większą skalę (projekty 
pilotażowe);

n  zdolności instytucji realizującej do 
wdrażania projektu;

n  możliwość utrzymania celów projek-
tu (uruchomienie dodatkowych środ-
ków);

n  wykonalność projektu w określonym 
czasie; 

n  trwałość rezultatów.
Kryteria oceny specyficzne dla każde-
go obszaru tematycznego mogą zostać 
sformułowane przed rozpoczęciem 
wdrażania szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy.
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c.  wspieranie przygotowania projektu 
– przygotowanie oraz dokładne za-
planowanie projektu są niezmiernie 
istotne z punktu widzenia wydajności 
i efektywności we wdrażaniu. Pomoc 
w przygotowaniu projektu może zostać 
udzielona na prośbę Rzeczypospolitej 
Polskiej lub zalecona przez szwajcarię 
i zostanie sfinansowana ze środków 
Funduszu na Przygotowanie Projektów.

d.  poprawa zdolności do wdrażania pro-
jektu – pomyślna realizacja projektu 
zależy od zdolności organizacji wdraża-
jących i monitorujących. jeśli zaistnieje 
taka potrzeba, poprawa powyższych 
zdolności może zostać wnioskowana 
przez Rzeczpospolitą Polską lub zale-
cona przez szwajcarię i może zostać 
sfinansowana z pomocy finansowej 
jako integralna część projektu.

4.  KONCENTRACJA GEOGRAfICZNA. 
co najmniej 40 proc. środków szwaj-
carsko-Polskiego Programu Współ-
pracy zostanie wydatkowane w woje-
wództwach: lubelskim, podkarpackim, 
świętokrzyskim oraz małopolskim.

5. OBSZARY TEMATYCZNE I INdY-
KATYWNE ALOKACJE fINANSOWE. 
Następujące obszary tematyczne i in-
dykatywne alokacje finansowe zostaną 
objęte szwajcarsko-Polskim Programem 
Współpracy.
W programie dofinansowywane mają być 
m.in. projekty w zakresie szeroko rozumia-
nej ochrony środowiska i infrastruktury. 
W ramach osi 2. Środowisko i infrastruk-
tura projekty współfinansowane będą do-
tyczyły odbudowy, remontu, przebudowy 
i rozbudowy podstawowej infrastruktury 
oraz poprawy stanu środowiska. Podej-
ście projektowe z 3 celami (minimum 30 
proc. alokacji na niniejszy obszar tema-
tyczny zostanie przeznaczone na projekty 
realizowane na obszarach koncentracji 
geograficznej):
Cel 1: Poprawa usług z zakresu infra-
struktury miejskiej  w celu podniesie-
nia standardu życia  i promowania 
rozwoju gospodarczego. Projekty o mi-
nimalnej wartości 15 milionów franków 
szwajcarskich każdy, realizowane w ob-
szarze: zarządzania odpadami stałymi: 
zbiórka, segregacja oraz oczyszczanie od-
padów oraz odpadów niebezpiecznych, 
w tym odpadów szpitalnych.
Cel 2: Zwiększenie efektywno-
ści energetycznej i redukcja emisji, 
w szczególności gazów cieplarnianych  
i niebezpiecznych substancji. Kwota alo-
kacji prognozowana jest na poziomie do 
117,5 milionów franków szwajcarskich 

(chF). Projekty o minimalnej wartości 10 
milionów franków szwajcarskich każdy, 
realizowane w następujących obszarach:
n  poprawa efektywności energetycz-

nej: np. zmniejszenie strat w zużyciu 
energii;

n  zmniejszenie emisji pochodzących 
z elektrowni cieplnej oraz regional-
nych systemów grzewczych.

Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeń-
stwa, wydajności i niezawodności lokal-
nych/regionalnych publicznych systemów 
transportowych. Projekty o minimalnej 
wartości 3 milionów franków szwajcarskich 
każdy, projekty zakładające elementy in-
westycyjne – 10 milionów franków szwaj-
carskich każdy, realizowane w obszarach:
n  przygotowanie dokumentacji (studia 

wykonalności) dla dużych inwestycyj-
nych projektów z zakresu komunikacji;

n  małe i dobrze ukierunkowane projek-
ty dotyczące infrastruktury kolejowej 
i taboru;

n  modernizacja systemów monitorują-
cych i sterujących;

n  usługi dla pasażerów oraz usługi bile-
towe.

Bioróżnorodność i ochrona ekosyste-
mów oraz wsparcie transgranicznych ini-
cjatyw środowiskowych to podejście pro-
jektowe z następującym celem: ochrona 
natury i funkcjonowania ekosystemów 
w sposób zrównoważony na obszarach 
koncentracji geograficznej. Rodzaje kwa-
lifikowalnych projektów:
n  rozwój oraz wdrażanie zintegrowa-

nych koncepcji zarządzania zasobami 
naturalnymi, w tym ochrona środowi-
ska, gospodarcze oraz społeczne jego 
użytkowanie;

Lista głównych ekologów oraz doradców klienta  
– ekologów w oddziałach Banku Ochrony Środowiska SA
1.  Oddział w Białymstoku, Celina Osypiuk, główny ekolog oddziału 

(0-85) 74 22 156 w. 19, celina.osypiuk@boskank.pl 
2.  Oddział w Bydgoszczy, Marek Ramczyk, główny ekolog oddziału 

(0-52) 34 81 053, kom. 0515-111-504, marek.ramczyk@boskank.pl 
3.  Oddział w Częstochowie, Mieczysław Derczyński główny ekolog oddziału 

(0-34) 37 73 845, kom. 515-111-456, mieczysław.derczynski@bosbank.pl 
4.  Oddział w Gdańsku, Maria Arendarczyk, główny ekolog oddziału 

(0-58) 30 53 417, kom. 515-111-065, maria.arendarczyk@bosbank.pl 
5.  Oddział w Katowicach, Halina Lis, główny ekolog oddziału 

(0-32) 60 45 125, kom. 515-111-002, halina.lis@bosbank.pl 
6.  Oddział w Koszalinie, Maria Piłat, główny ekolog oddziału 

(0-94) 34 74 829, maria.pilat@bosbank.pl 
7.  Oddział w Krakowie, Włodzimierz Rożnowski, główny ekolog oddziału 

(0-12) 62 84 532, kom. 515-111-576, włodzimierz.roznowski@bosbank.pl 
8.  Oddział w Lublinie, Krzysztof Gałan, główny ekolog oddziału 

(0-81)535-06-34, kom. 515-111-219, krzysztof.galan@bosbank.pl
9.  Oddział w Łodzi, Dominika Siuta, ekolog oddziału 

(0-42) 63 68 594, kom. 515-111-216, dominika.siuta@bosbank.pl 
10.  Oddział w Olsztynie, Lucyna Cywińska-Konopka, Doradca Klienta - Ekolog 

(0-89) 52 27 112, kom. 515-111-208, lucyna.cywinska@bosbank.pl 
11.  Oddział w Opolu, Jan Wyskida, główny ekolog oddziału 

(0-77) 45 66 413 w. 122, kom. 515-111-221, jan.wyskida@bosbank.pl 
12.  Oddział w Poznaniu, Piotr Kubiak, główny ekolog oddziału 

(0-61) 841 08 72, kom.515-111-938, piotr.kubiak@bosbank.pl 
Daria Zielińska-Szymaniak, ekolog oddziału 
(0-61) 841 08 76, kom. 515-111-424, daria.zielinska-szymaniak@bosbank.pl 

13.  Oddział w Rzeszowie, Alicja Strycharz, główny ekolog oddziału 
(0-17) 85 20 187 w. 51, kom. 515-111-773, alicja.strycharz@bosbank.pl 

14.  Oddział w Szczecinie, Jolanta Kamińska-Borak, główny ekolog oddziału 
(0-91) 48 00 610, kom. 515 111 251, jolanta.kaminska-borak@bosbank.pl 

15.  Oddział w Toruniu, Przemysław Przyborowski, główny ekolog oddziału 
(0-56) 619-34-14, kom. 515-111-337, przemyslaw.przyborowski@bosbank.pl 

16.  I Oddział w Warszawie, Magdalena Janiszewska, główny ekolog oddziału 
(0-22) 33 60 128, kom. 515-111-716, magdalena.janiszewska@bosbank.pl 

17.  II Oddział w Warszawie, Magdalena Hawieńczyk, główny ekolog oddziału 
(0-22) 532-71-74, kom. 515-111-933, magdalena.hawienczyk@bosbank.pl 

18.  Oddział we Włocławku, Grzegorz Litke, główny ekolog oddziału 
(0-54) 23 03 432, kom. 515-111-194, grzegorz.litke@bosbank.pl 

19.  Oddział we Wrocławiu, Grzegorz Zienkiewicz, główny ekolog oddziału 
(0-71) 32 40 111, kom. 515-111-294, grzegorz.zienkiewicz@bosbank.pl
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n  promowanie ekoturystyki, w tym in-
frastruktury rekreacyjnej oraz infor-
macyjnej;

n  podnoszenie świadomości i wiedzy 
nt. wymogów w zakresie ochrony śro-
dowiska;

n  wzmacnianie zdolności w zaangażo-
wanych instytucjach;

n  Konwencja Karpacka: system współ-
pracy i wdrażanie.

Wartość alokacji szacowana jest w wy-
sokości do 10 milionów franków szwaj-
carskich.
PROGRAM SZWAJCARSKI 
= 490 MLN CHf dLA POLSKI
 Całkowita indykatywna alokacja 489,02 
mln CHf. Uruchomienie programu pla-
nowane jest na II kwartał 2008 r.

A może skorzystać  
z pomocy BOŚ SA?

Bank Ochrony Środowiska sa oferuje 
usługi proekologiczne we współpracy 
z WFOŚiGW.
Kredyty ze środków BOŚ s.a. z dopła-
tami WFOŚiGW do oprocentowania 
osiągalne są na dosyć preferencyjnych 
warunkach. sprawdźmy:
Linia nr 1. Inwestycje w zakresie budo-
wy i modernizacji sieci oraz urządzeń 
do poprawy jakości wody przeznaczo-

nej do spożycia. Przedmiot kredytowa-
nia:
n  budowa sieci wodociągowych (wraz 

z przyłączami do budynków) 
n  budowa lub modernizacja stacji wo-

dociągowych lub stacji uzdatniania 
wody do picia

Procedura: wnioski kredytowe skła-
dane są w oddziale, fundusz decyduje 
o wysokości dopłat do oprocentowania; 
kredyt przeznaczony jest dla jednostek 
samorządu terytorialnego i przedsię-
biorców. Warunki kredytowania:
n  kwota kredytu: nie wyższa niż 

800 000 zł i nieprzekraczająca: 
	r  80 proc. kosztu całkowitego inwe-

stycji dla samorządów 
	r  70 proc. kosztu całkowitego zada-

nia dla przedsiębiorców,
n  okres kredytowania: do 5 lat, 
n  okres karencji: do 6 miesięcy od daty 

zakończenia inwestycji 
n  okres realizacji inwestycji: do 12 mie-

sięcy od daty postawienia przez bank 
kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy 

n  okres wykorzystania kredytu: nie dłuż-
szy niż okres realizacji zadania powięk-
szony o 30 dni 

n  oprocentowanie: zmienne w wyso-
kości: 

	r  od (1,0 s.r.w. + 1,4 p.p.)x0,2 w ska-
li roku – dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

	r  od (1,0 s.r.w. +1,4 p.p.)x0,5 w ska-
li roku – dla przedsiębiorców

n  prowizja: 
	r  1,5 proc. kwoty udzielonego kredytu, 

lecz nie mniej niż 100 zł przy kredy-
tach do 70 000 zł 

	r  1,0 proc. kwoty udzielonego 
kredytu przy kredytach powyżej 
70 000 zł 

Podsumowując powyższe rozważania 
na temat możliwości finansowania in-
westycji proekologiczno-środowisko-
wych, należy stwierdzić, iż na rynku 
istnieją dosyć interesujące warunki po-
zyskiwania środków finansowych. Pa-
miętajmy jednakże, że najważniejsze 
jest przygotowanie dobrego, skrojonego 
na miarę projektu.
Wniosek dla inwestorów jest następu-
jący: zbudowanie struktury finansowej 
projektu środowiskowego jest niezwy-
kle ważnym czynnikiem warunkującym 
wysokość stopy zwrotu z inwestycji.  n

Przypisy:

1  20 grudnia 2007 r. minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bień-
kowska podpisała umowę dotyczącą implementacji Szwajcarsko-
-Polskiego Programu Współpracy. Program ten jest formą bez-
zwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej Polsce (i 9 pozostałym 
krajom członkowskim UE, które wstąpiły do UE 1 maja 2004 r.) 
przez Szwajcarię. Podpisanie ww. umowy oznacza uruchomienie 
ponad 1 mld CHF dla dziesięciu nowych państw członkowskich, 
z czego blisko połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) 
przeznaczona będzie na pomoc regionalną Polsce.


