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Fundusze Europejskie dla NGO na
rzecz zrównoważonego rozwoju
Każdy projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, aby otrzymać dofinnsowanie, powinien być
zgodny z politykami horyzontalnymi, czyli ważnymi dla Unii Europejskiej obszarami, na rzecz których
pracują unijne fundusze. Dając nam pieniądze na realizację naszych pomysłów Unia chce, aby te fundusze jednocześnie pracowały na rzecz ważnych obszarów strategicznych, w tym na rzecz zrównoważonego rozwoju. Idea zrównoważonego rozwoju obecna jest działaniach projektowych nie tylko jako
polityka horyzontalna, ale również poprzez dedykowane tej tematyce konkretne osie priorytetowe
i działania, zarówno programów krajowych jak i regionalnych programów operacyjnych.

Zrównoważony rozwój
Ideą zrównoważonego rozwoju jest równoległe prowadzenie działań przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego przy jednoczesnych działaniach na rzecz środowiska i ładu przestrzennego. Budowanie zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki odbywa się poprzez efektywne i adekwatne korzystanie z dostępnych zasobów oraz działania ochronne, działania na rzecz gospodarki
niskoemisyjnej i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. We tych wszystkich obszarach Fundusze
Unijne pozwalają nam na działania edukacyjne, inwestycyjne, interwencyjne.

Kto może sięgać po fundusze na środowisko?
Charakter działań prośrodowiskowych, zorientowanych przede wszystkim na ochronę, zawęża krąg
potencjalnych beneficjentów, przede wszystkim do instytucji samorządowych i rządowych. To do
tych beneficjentów, największym wymiarze, skierowane są dostępne w krajowych programach operacyjnych środki tj. np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ - www.pois.gov.pl).
Jednak w ramach POIŚ znajdziemy również możliwości, które mogą wykorzystać jednostki naukowe
oraz III sektor. Możliwości na realizację przez organizacje pozarządowe projektów na rzecz środowiska, znajdą się również w ramach regionalnych programów operacyjnych a także w projektach
lokalnych na mniejszą skalę tj. inicjatyw Lokalnych Grup Działania oraz w projektach partnerskich,
realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Instrumentu Sąsiedztwa.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Ten najdroższy krajowy program operacyjny, w ramach którego beneficjenci wydatkują ponad 27
mld Euro m.in. na działania na rzecz ochrony środowiska, ma w swoich założeniach działanie specjalnie dedykowane dla organizacji pozarządowych, tj. Działanie 2.4 - Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna, w ramach którego można aplikować o fundusze na ochronę zagrożonych gatunków
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i siedlisk przyrodniczych czy też rozwój zielonej infrastruktury (np. zwiększanie drożności korytarzy
ekologicznych lądowych i wodnych). Instytucją dysponującą środkami i ogłaszającą konkursy jest
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (www.ckps.lasy.gov.pl) a aplikować mogą pozarządowe organizacje ekologiczne, co musi mieć swoje potwierdzenie w zapisach statutowych organizacji. Kolejną możliwość w ramach działania 2.4 POIŚ jest realizacja projektów o charakterze informacyjno-edukacyjnym w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów.
Jednostką koordynującą wydatkowanie funduszy na ten cel i ogłaszającą konkursy jest Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl), a w ramach ogłaszanych
konkursów można realizować m. in. projekty tj.:
• szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na
przyrodę;
• projekty przyczyniające się do integracji różnych środowisk (m.in.: przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów), promujące wspólne
inicjatywy nakierowane na współpracę i komunikację (platformy internetowe, warsztaty, publikacje);
• działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci Natura 2000 i parków narodowych.

A co w regionach ?
Obecna perspektywa finansowa przeznaczyła na regionalne programy operacyjne ponad 33 mld
Euro. W funduszach wydatkowanych na poziomie regionów w każdym z 16 regionalnych programów
operacyjnych znalazły sie osie priorytetowe poświecone idei zrównoważonego rozwoju, w szczególności ochronie środowiska, zmianom klimatycznym, energooszczędności oraz gospodarce odpadami, ściekami i zasobami wodnymi. Większość działań podobnie jak w przypadku POIŚ skierowana
jest do instytucji samorządowych jednakże część konkursów z zakresu np. działań rzecz gospodarki
niskoemisyjnej, OZE czy działań ochronnych jest dostępna również organizacjom pozarządowym.
Informacje na temat typów projektów zapisane są w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych regionalnych programów operacyjnych, które dostępne są na stronie www.funduszeuropejskie.gov.pl
w zakładce "Zapoznaj się z dokumentami" oraz na stronach regionalnych programów operacyjnych.

Współpraca na rzecz środowiska z partnerami
transgranicznymi
Fundusze Unijne to również współpraca międzynarodowa, szczególnie z najbliższymi sąsiadami.
Działania na rzecz ochrony i rozwoju zasobów środowiskowych, terenów cennych przyrodniczo i turystycznie oraz zasobów naturalnych pojawiają sie w znakomitej większości programów współpracy
terytorialnej m. in. programie Polska-Słowacja, Polska- Czechy, Brandenburgia - Polska czy Litwa -
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Polska. Także projekty realizowane z naszymi najbliższymi sąsiadami, nie będącymi członkami wspólnoty, w ramach Instrumentu Sąsiedztwa, dają nam możliwości działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju. W programie Polska- Rosja można między innymi tworzyć i realizować projekty dotyczące
zapobiegania i ograniczania skutków zmian klimatycznych w sektorach rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa, przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska, uzdatniania wody, gospodarowania odpadami, zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, monitorowania warunków środowiskowych czy też podnoszenia wiedzy o usługach publicznych dotyczących zmian klimatycznych.
W programie Polska-Białoruś-Ukraina, zgodnie z drugim celem strategicznym, znajdziemy działania
na rzecz rozwiązywanie wspólnych wyzwań dotyczących m. in. środowiska.

Obszary wiejskie i Lokalne Grupy Działania (LGD)
Tematyka środowiskowa, przyrodnicza i zrównoważony rozwój turystyki to tematy bliskie Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), który dofinansowuje projekty realizowane na terenach
wiejskich. Strategicznymi celami PROW są m. in. odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym,
spożywczym i leśnym. W ramach tych priorytetów możliwe do zrealizowania są m. in. takie przedsięwzięcia jak:
• działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,
• rolnictwo zrównoważone,
• ochrona gleb i wód,
• cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000,
• czy też zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt w rolnictwie.
Wprawdzie większość z tych działań dedykowana jest indywidualnym rolnikom ale program dopuszcza też jako beneficjentów grupy rolników a np. w działaniu Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych (8.2.1.3.2), w gronie beneficjentów kwalifikowanych widzi podmioty,
prowadzące działalność szkoleniową, którymi mogą być również NGO-sy. To działanie zakłada m. in.
realizację projektów na rzecz rozwiązań związanych z ochroną środowiska i klimatem, w tym OZE.
Finansowane w części z PROW działania Lokalnych Grup Działania, również są obszarem gdzie organizacje pozarządowe mogą sięgać po fundusze związane z ekologia, zrównoważonym rozwojem
i ochroną środowiska. Fundusze przekazane do dystrybucji LGD-om, realizującym cele i zadania lokalnych społeczności, w przeważającej większości przypadków mają w lokalnych strategiach działania postulaty prośrodowiskowe tj. np.
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•

•

projekty rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie
związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej);
projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej i turystyki.

Więcej informacji na temat idei Rozwoju Lokalnego Kierowanego Społecznie (RLKS), którego elementem jest działalność LGD oraz na temat możliwości dostępnych w tej formie finansowania, można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl i na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.ksow.pl

Gdzie szukać informacji...
Cennym źródłem informacji na temat możliwości realizowania projektów w dziedzinie ekologii
i ochrony środowiska są strony internetowe, dedykowane poszczególnym programom i inicjatywom
jak również strony internetowe instytucji, zajmujących się procesem wydatkowania funduszy tj.:
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl)
• Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (www.ckps.lasy.gov.pl)
• strony urzędów marszałkowskich i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
• strony regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw
• strona Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ - www.pois.gov.pl)
• strona Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - www.minrol.gov.pl
• strona Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Pamiętajmy również o możliwości uzyskania informacji bezpośrednio w Punktach Informacji o Funduszach Europejskich, których dane teleadresowe znajdziemy na portalu Funduszy Europejskich
w zakładce Punkty Informacyjne.
Paulina Wolfram - wieloletnia trenerka i doradczyni Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, działaczka III sektora, pomysłodawczyni i realizatorka wielu projektów finansowanych z FE, w tym projektów na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
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ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ I ZAPISZ SIĘ NA KOLEJNE
DZIAŁANIA










AKTUALNOŚCI PROJEKTU
• Warto być na bieżąco!
HARMONOGRAM KOLEJNYCH DZIAŁAŃ
• Nie przegap wydarzenia w Twoim mieście!
GALERIA PROJEKTU
• Zobacz co już zrobiliśmy!
KADRA TRENERSKA
• Czekają na Was doświadczeni trenerzy - eksperci oceniający wnioski,
osoby piszące wnioski, praktycy, długoletni pracownicy NGO!
MATERIAŁY PROMOCYJNE
• Żebyście wiedzieli czego szukać!
PREZENTACJE PROJEKTOWE
• To cenne źródło najnowszych informacji!
ZREALIZOWANE WEBINARIA DO ODSŁUCHANIA
• Dostępne 24/h na dobę!
HARMONOGRAMY KONKURSÓW DLA NGO
• Śledź stronę Ministerstwa Rozwoju publikująca aktualne nabory
wniosków!
PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W POLSCE
• Nie wiesz czegoś? Zadzwoń, zapytaj!
Więcej danych znajdziecie Państwo na naszej platformie edukacyjnej:
www.ckngo.pl,
bądź w biurze projektu:
ul. Brukowa 28/9, 15-889 BIAŁYSTOK
TEL. +48 (85) 653 77 53
biuro@ckngo.pl
rekrutacja@ckngo.pl
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