
Priorytet V. Środowisko 
 

Głównym celem Priorytetu V. Środowisko jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska. 

Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez następujące cele szczegółowe: 

 

 poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

 ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku, 

 poprawa jakości powietrza, 

 doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych 

społeczeństwa. 

Inwestycje w zakresie środowiska wspierane będą w ramach następujących działań: 

 Gospodarka wodno-ściekowa, 

 Gospodarka odpadami, 

 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, 

 Zarządzanie środowiskiem, 

 Dziedzictwo przyrodnicze. 

 

W ramach gospodarki wodno-ściekowej preferowane będą projekty realizujące 

kompleksowe podejście do kwestii gospodarki wodno-ściekowej, przyczyniające się do 

poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa śląskiego. 

Realizacja działania będzie również miała pozytywny wpływ na województwa ościenne. 

Obszarem realizacji projektów z gospodarki wodno-ściekowej są aglomeracje w granicach 

od 2000 do 15000 RLM, ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych. 

 

Z uwagi na dużą gęstość zaludnienia, a także przemysłowy charakter województwa 

śląskiego konieczne jest zainicjowanie działań zmierzających do racjonalizacji gospodarki 

odpadami, a w szczególności do ograniczenia ilości deponowanych w środowisku 

odpadów. W ramach gospodarki odpadami preferowane będą projekty przyczyniające się 

do wdrożenia kompleksowych systemów gospodarowania odpadami m.in. związane 

z wprowadzaniem systemów selektywnej zbiórki odpadów. Wsparcie uzyskają również 

działania zmierzające do likwidacji istniejących składowisk odpadów.  

 

W zakresie inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza szczególne znaczenie 

ma ograniczenie „niskiej emisji”. Z tego też względu w ramach projektów przekształcania 

istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej 

przyjazne środowisku wspierane będą jedynie projekty kompleksowej termomodernizacji 

tzn. wraz z wymianą źródła ciepła. Z uwagi na dominującą monokulturę węglową 

w produkcji energii wsparcie uzyskają także projekty z zakresu odnawialnych źródeł 

energii za wyjątkiem źródeł wykorzystujących energię wiatrową. 

 

W ramach działania związanego z zarządzaniem środowiskiem realizowane będą projekty 

zmierzające do utworzenia ogólnodostępnych baz informacji o stanie środowiska.  

 

Celem działania Dziedzictwo przyrodnicze jest zachowanie i wzbogacanie dziedzictwa 

przyrodniczego, a także rozwój i kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa 

poprzez kampanie promocyjno-edukacyjne.  

  



Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu V. Środowisko 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność 

wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu 

Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie 

ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.  

 

Wspierane będą inwestycje w sieci kanalizacyjne, 

wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i elementy systemu 

zaopatrzenia w wodę. W ramach działania wspierane będą 

przedsięwzięcia zorientowane na racjonalizację 

gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście ich 

deficytu oraz wysokiego zanieczyszczenia. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa III. Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 

2. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i przybrzeżnych obszarów rybackich. 

Oś priorytetowa II. Akwakultura, rybołówstwo 

śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny. 

Oś priorytetowa III. Środki służące wspólnemu 

interesowi. 

Oś priorytetowa IV. Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa. 

3. PO „Infrastruktura i Środowisko”. 



Oś Priorytetowa I. „Gospodarka wodno-kanalizacyjna”. 

4. Programy współpracy transgranicznej 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Słowacka – Rzeczpospolita Polska 2007-

2013 oraz Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska na lata 2007-2013. 

5. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje 

i przedsiębiorczość, działanie 1.1. Wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu.  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów1  

 

1. Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych 

oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, o ile 

przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG2. 

2. Budowa (w tym rozbudowa) i modernizacja 

oczyszczalni ścieków komunalnych. 

3. Budowa (w tym rozbudowa) i modernizacja elementów 

systemów zaopatrzenia w wodę.  

 

A. Projekty Kluczowe 

1. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu 

Lotniczego Katowice w Pyrzowicach- wodno-ściekowa. 

B. Projekty realizowane w ramach  Programów Rozwoju 

Subregionów 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  45 – gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 

46 – oczyszczanie ścieków 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01- pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski 

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność 

gospodarcza  

09 – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 

17 – administracja publiczna 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 5.1 do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu Nr 1083/2006/WE, 

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

                                                 
1 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
2 Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 



w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego, wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione 

wyżej). 

5. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-4 

reprezentowane przez lidera. 

6. Spółki wodne. 

7. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodne z zapisami  ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Programy Rozwoju Subregionu  

Projekty Kluczowe 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 104 236 436 EUR 



działanie ogółem 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

82 118 600 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

14 491 518 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

7 626 318 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 3.  

 

W przypadku projektów polegających na budowie, modernizacji sieci kanalizacyjnej wraz 

z modernizacją sieci wodociągowej, dopuszcza się realizowanie inwestycji w ramach 

dwóch kategorii interwencji - przy założeniu, że w projekcie występuje wyraźna 

dominacja jednej grupy kosztów (jednej kategorii interwencji) związanych z inwestycją 

kanalizacyjną bądź wodociągową.  

Budowa sieci kanalizacji deszczowej jest możliwa tylko wraz z budową sieci kanalizacji 

                                                 
3 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



sanitarnej. 

Budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę otrzyma 

wsparcie w przypadku realizacji tej inwestycji wraz z budową systemu sieci 

kanalizacyjnych.  

Dopuszczalna jest także budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów 

zaopatrzenia w wodę jako samodzielnego zadania pod warunkiem uzupełnienia istniejącej 

sieci kanalizacyjnej oraz w przypadku gdy realizowany projekt obejmuje obszar na 

którym co najmniej 50% planowanych do przyłączenia odbiorców posiada przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. 

 

 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

Sieć kanalizacyjna, wodociągowa- przewody kanalizacyjne lub wodociągowe wraz 

z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki lub którymi dostarczana 

jest woda. 

 

System kanalizacyjny -  sieć kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią ścieków. 

 

System wodociągowy -  sieć wodociągowa wraz ze stacją uzdatniania wody. 

 

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od 

strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

 

 

  



Działanie 5.2. Gospodarka odpadami 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu V. Środowisko 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 5.2. Gospodarka odpadami 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest ograniczenie ilości odpadów 

deponowanych i zdeponowanych w środowisku. 

 

Uzasadnieniem dla działania jest duża ilość 

zdeponowanych na składowiskach oraz wytwarzanych 

odpadów negatywnie wpływających na rozwój regionu. 

Uniemożliwia to zapewnienie mieszkańcom wysokiej 

jakości życia oraz ogranicza możliwości prowadzenia 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 

 

Wsparcie uzyskają projekty prowadzące do zapobiegania 

oraz minimalizacji wytwarzania odpadów polegające na 

wdrożeniu systemowych rozwiązań selektywnej zbiórki 

odpadów, ich odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania, 

a także projekty kompleksowego oczyszczania terenów 

z odpadów zawierających azbest oraz rekultywacji 

obszarów zdegradowanych i składowisk odpadów na cele 

przyrodnicze. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa III. Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 

działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej. 

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Oś priorytetowa II. Gospodarka odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi. 

3. Program Operacyjny  Współpracy Transgranicznej  



Republika Czeska -  Rzeczpospolita Polska  na lata 

2007 – 2013. 

4. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje 

i przedsiębiorczość, działanie 1.2. 

Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP. 

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, działanie 

6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

14. Przykładowe rodzaje 

projektów4  

1. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcją 

promocyjno-edukacyjną.      

2. Budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów (za wyjątkiem składowisk odpadów). 

3. Kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów 

zawierających azbest, a także usuwanie azbestu 

z budynków użyteczności publicznej wraz 

z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania 

odpadów5. 

4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz 

likwidacja składowisk odpadów, w tym dzikich 

wysypisk na cele przyrodnicze.  

 

B. Projekty realizowane w ramach  Programów Rozwoju 

Subregionów 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  44 – gospodarka odpadami komunalnymi i 

przemysłowymi; 

50 – rewaloryzacja obszarów przemysłowych i 

rekultywacja skażonych gruntów 

 b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

44 – gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski 

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność gospodarcza  17 – administracja publiczna 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 5.2. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu Nr 1083/2006/WE, 

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

                                                 
4 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
5 Ze wsparcia wyłączono budynki stanowiące siedzibę administracji publicznej.  



w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Do 10% kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego, wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione 

wyżej). 

5. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-4 

reprezentowane przez lidera. 

6. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym.  

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Programy Rozwoju Subregionu  

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

50 773 606 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 40 000 000 EUR 



na działanie 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

7 058 824 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

3 714 782 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu 

  

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 6. 

 

W ramach 1. typu projektu wspierane będą przedsięwzięcia realizujące kompleksowe 

podejście do kwestii selektywnej zbiórki odpadów. Dofinansowane będą przedsięwzięcia 

zmierzające do powstania systemu selektywnej zbiórki obejmującego zbiórkę odpadów, 

ich segregację i przekazanie do unieszkodliwiania lub odzysku, a także akcje promocyjno-

edukacyjne z tym związane (do 10% kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu).  

     

W ramach 3. typu projektu wsparcie uzyskają projekty związane z oczyszczaniem 

                                                 
6 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL. 



z odpadów azbestowych terenów, a także budynków użyteczności publicznej za 

wyjątkiem budynków stanowiących siedzibę administracji publicznej.  

 

Ponadto, w ramach 4. typu projektu wspierane będą projekty zmierzające do rekultywacji 

obszarów zdegradowanych oraz likwidacji składowisk odpadów oraz „dzikich wysypisk” na 

cele przyrodnicze. 

 

Dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 będzie 

możliwe w przypadku, kiedy przedsięwzięcia te będą wynikać z Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami oraz planów niższego szczebla, zgodnych z Planem Wojewódzkim.  

  



Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu V. Środowisko 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa jakości powietrza.  

 

Uzasadnieniem działania jest konieczność eliminacji lub 

ograniczenia ilości substancji zanieczyszczających 

wprowadzanych do powietrza. Istniejąca monokultura 

węglowa w produkcji energii powinna być  zastępowana 

rozwiązaniami charakteryzującymi się mniejszą emisją 

zanieczyszczeń do atmosfery, a w szczególności 

rozwiązaniami opartymi o wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii.  

 

Wsparcie uzyskają inicjatywy eliminujące lub 

ograniczające ilość wprowadzanych do powietrza 

substancji zanieczyszczających, a także projekty 

zwiększające udział alternatywnych źródeł energii, 

zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń powietrza. 

Wsparciu nie podlegają projekty związane z budową 

systemów wykorzystujących energię wiatrową.  

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa III. Jakość życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.  

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Oś priorytetowa IX. Infrastruktura energetyczna 

przyjazna środowisku. 

3. Program Operacyjny  Współpracy Transgranicznej  

Republika Czeska -  Rzeczpospolita Polska  na lata 



2007-2013. 

4. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje 

i przedsiębiorczość, działanie 1.1. Wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu, działanie 1.2. 

Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, działanie 1.3. Transfer 

technologii i innowacji. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów7  

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa), przebudowa 

i remont elementów systemów ciepłowniczych (z 

likwidacją systemów indywidualnych), a także 

wyposażenie systemów  ciepłowniczych w instalacje 

ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i 

gazowych do powietrza. 

2. Kompleksowa termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej, w szczególności ograniczenie 

„niskiej emisji8. 

3. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia 

słoneczna. 

4. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia 

z biomasy. 

5. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – 

pozostałe (np. energetyka geotermalna, biogaz, 

energetyka wodna). 

 

B. Projekty realizowane w ramach  Programów Rozwoju 

Subregionów. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  40 – energia odnawialna: słoneczna 

41 – energia odnawialna: biomasa 

42 – energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna 

i pozostałe 

43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona 

(kogeneracja), zarządzanie energią 

47 – jakość powietrza 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski 

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność 

gospodarcza  

08 – wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i 

ciepła 

17 – administracja publiczna 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

                                                 
7 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
8 Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą lub modernizacją źródła ciepła. Ze wsparcia wyłączono 
budynki stanowiące siedzibę administracji publicznej.  



kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 5.3. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu Nr 1083/2006/WE, 

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego, wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione 

wyżej). 

5. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-4 

reprezentowane przez lidera. 

6. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 



- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Programy Rozwoju Subregionu  

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

57 273 735 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

44 060 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

7 775 295 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

5 438 440 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 



DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 9.  

 

W przypadku projektów polegających na kompleksowej termomodernizacji w obiektach 

użyteczności publicznej wraz z budową kolektorów słonecznych dopuszcza się 

realizowanie projektów w ramach dwóch kategorii interwencji – przy założeniu, że jedna 

z kategorii jest elementem dominującym. 

 

Ze wsparcia wyłączono infrastrukturę służącą do produkcji i przesyłu energii pochodzącej 

z wykorzystania energii wiatrowej. 

W ramach 2. typu projektu wsparcie uzyskają projekty związane z kompleksową 

termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, związaną z modernizacją lub 

wymianą źródła ciepła na źródło charakteryzujące się niską emisją. Ze wsparcia 

wyłączone są budynki stanowiące siedzibę administracji publicznej. 

W ramach 5. typu projektu wspierane będą przedsięwzięcia związane m.in. z tworzeniem 

instalacji do ujmowania i wykorzystywania biogazu składowiskowego.  

 

W Priorytetach III., IV., VI., VIII., IX. wyłączone będą projekty polegające jedynie na 

termomodernizacji obiektu lub wymianie nośników ciepła. Kompleksowa 

termomodernizacja obiektów jest możliwa do zrealizowania tylko w ramach Priorytetu V. 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

Źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania 

ciepła w tym kotłownia, węzeł cieplny bądź grupowy wymiennik ciepła. 

 

System ciepłowniczy - sieć ciepłownicza oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub 

instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. 

 

                                                 
9 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



Działanie 5.4. Zarządzanie środowiskiem 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu V. Środowisko 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 5.4. Zarządzanie środowiskiem 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest doskonalenie systemu zarządzania 

środowiskiem.  

 

Uzasadnieniem działania jest konieczność stworzenia 

ogólnodostępnego, kompleksowego systemu informacji 

o stanie środowiska. Działanie sprzyja realizacji 

nałożonych przez Prawo ochrony środowiska obowiązków 

tworzenia map akustycznych i zalewowych. 

Wsparcie uzyskają inicjatywy na rzecz wdrożenia 

i udoskonalenia systemów kontroli i monitoringu zagrożeń 

środowiska. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Oś priorytetowa III. Zarządzanie zasobami i 

przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, 

2. Program Operacyjny  Współpracy Transgranicznej  

Republika Czeska -  Rzeczpospolita Polska  na lata 

2007-2013. 

3. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje 

i przedsiębiorczość, działanie 1.1. Wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu, działanie 1.2 

Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP. 

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, działanie 

2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. 



14.  Przykładowe rodzaje 

projektów10  

 

1. Tworzenie i rozwój regionalnych systemów informacji 

i baz danych dotyczących stanu środowiska, pod 

warunkiem powszechnego do nich dostępu. 

2. Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych 

w ustawie Prawo ochrony środowiska. 

3. Tworzenie map zalewowych dla obszarów określonych 

w ustawie Prawo wodne. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  11 – technologie informacyjne 

53 – zapobieganie zagrożeniom 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski 

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność 

gospodarcza  

17 – administracja publiczna 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 5.4. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu Nr 1083/2006/WE, 

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione 

wyżej). 

3. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-2 

reprezentowane przez lidera. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

Nie dotyczy 

                                                 
10 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



dotyczy) 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

10 588 235 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

9 000 000 EUR  

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

1 588 235 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

0 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 



28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

 



Działanie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze 

 
1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu V. Środowisko 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. 

 

Uzasadnieniem dla działania jest potrzeba zachowania i 

wzbogacania istniejących oraz odtwarzania zanikłych 

elementów różnorodności biologicznej, a także promocji 

i edukacji proekologicznej na temat przyrodniczych 

podstaw zrównoważonego rozwoju. 

 

Wspierane będą działania na rzecz ochrony zasobów 

przyrodniczych województwa oraz zapewniające ich 

właściwą dostępność, a także zwiększające świadomość 

ekologiczną mieszkańców regionu.   

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa IV LEADER. Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju. 

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Oś priorytetowa V. Ochrona przyrody i kształtowanie 

postaw ekologicznych. 

3. Program Operacyjny  Współpracy Transgranicznej  

Republika Czeska -  Rzeczpospolita Polska  na lata 

2007-2013. 

4. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna, działanie 8.1 



Infrastruktura szkolnictwa wyższego, działanie 8.2 

Infrastruktura placówek oświaty, 8.3 Infrastruktura 

kształcenia ustawicznego.  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów11  

 

1. Budowa niezbędnej infrastruktury dla przywracania 

i utrzymania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 

oraz remont i rozbudowa ośrodków rehabilitacji 

zwierząt, wraz z kampaniami promocyjno-

edukacyjnymi. 

2. Budowa i remont małej infrastruktury służącej ochronie 

obszarów przyrodniczych na terenach objętych ochroną 

prawną, wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi 

3. Rozbudowa i doposażenie ośrodków prowadzących 

działalność w zakresie edukacji ekologicznej o znaczeniu 

ponadlokalnym, wraz z kampaniami promocyjno-

edukacyjnymi. 

4. Przywracanie drożności korytarzy ekologicznych, wraz z 

kampaniami promocyjno-edukacyjnymi. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  51–promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody 

(w tym NATURA 2000) 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

51–promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody 

(w tym NATURA 2000) 

 c Forma finansowania  01– pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski 

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność 

gospodarcza  

17 – administracja publiczna 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 5.5. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu Nr 1083/2006/WE, 

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Do 10% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

                                                 
11 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione 

wyżej). 

4. Organizacje pozarządowe. 

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

6. Parki narodowe i krajobrazowe. 

7. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-5 

reprezentowane przez lidera. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

6 470 588 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

5 500 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

970 588 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

0 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej 

we właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy publicznej. 



Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20% 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna” 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 12.  

 

 

 

 

 

Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu V. zostały określone w ramach załącznika nr 

6 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 

Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu V. została określona 

w ramach załącznika nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

                                                 
12 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL. 


