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LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH
NA 2016 ROK
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie
Stosownie do:

Polityki Ekologicznej Państwa, Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Strategii Działania WFOŚiGW
w Olsztynie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku, uwzględniając
Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Plan
Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także
zobowiązania międzynarodowe Polski, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie planuje dofinansowanie w 2016r.
przedsięwzięć, zgodnie z preferencjami, według niżej wymienionych kierunków
priorytetowych.

Jako priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności
wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w obszarze „środowisko”. Jako
priorytetowe przyjmuje się następujące przedsięwzięcia usystematyzowane według dziedzin
ochrony środowiska:
I.

OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA:

1) Wspieranie zadań uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych lub spełniających określone programem kryteria.
2) Poprawa dostępności mieszkańców regionu do wody pitnej – rozpatrywana łącznie
z rozwiązaniem gospodarki wodno-ściekowej na danym obszarze.
3) Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programów
realizowanych przez gminy.
4) Realizacja projektów związanych z wdrażaniem Programu ochrony jezior Polski Północnej.
II.

OCHRONA POWIETRZA:

1) Wspieranie budowy instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii.
2) Wspieranie projektów z zakresu efektywności energetycznej.
3) Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej gospodarki i zrównoważonego rozwoju.
III.

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI:

1) Wspieranie zadań z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami, realizowanych zgodnie
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
2) Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
3) Rekultywacja zamkniętych składowisk i wysypisk odpadów oraz terenów zdegradowanych.
4) Zagospodarowanie osadów pościekowych.
5) Wspieranie działań zabezpieczających proces recyklingu pojazdów.
6) Energetyczne wykorzystanie odpadów.

IV.

OCHRONA PRZYRODY:

1) Ochrona bioróżnorodności na obszarach prawnie chronionych ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.
2) Ochrona obszarów wodno-błotnych.
3) Ochrona zagrożonych gatunków flory i fauny.
4) Wsparcie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt.
5) Wspieranie organów ochrony przyrody w zakresie zarządzania obszarami prawnie
chronionymi.
V.

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU:

1) Profilaktyka przeciwpowodziowa.
2) Działania w sektorze gospodarki wodnej mające na celu dostosowanie do zmian klimatu
w warunkach nadmiaru, jak i niedoboru wody.
3) Podnoszenie potencjału służb ratowniczych.
4) Zapobieganie poważnym awariom, w tym współfinansowanie usuwania skutków klęsk
żywiołowych i poważnych awarii.
5) Wspieranie rozbudowy i funkcjonowania systemu opłat za korzystanie ze środowiska.
VI.

EDUKACJA EKOLOGICZNA, MONITORING I BADANIA NAUKOWE:

1) Wspieranie państwowego monitoringu środowiska na poziomie regionalnym.
2) Dofinansowanie funkcjonowania Centrów Edukacji Ekologicznej.
3) Realizacja programów edukacji ekologicznej, m.in. poprzez akcje prasowe i medialne.
4) Dofinansowanie organizacji konferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych istotnych
dla spraw ochrony środowiska.
5) Wspieranie działań parków krajobrazowych i leśnych kompleksów promocyjnych.
6) Dofinansowanie działalności wydawniczej i promocyjnej o tematyce ekologicznej.
7) Współfinansowanie projektów badawczych dotyczących ochrony środowiska
w województwie warmińsko-mazurskim.
VII.

INNOWACYJNOŚĆ:

1) Wspieranie projektów wdrażających rozwiązania nowatorskie w zakresie ochrony
środowiska.

