Załącznik do Uchwały Nr 29/308/2018
RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 27.06.2018 r.

Lista Przedsięwzięć Priorytetowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na rok 2019
Listę Przedsięwzięć Priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na rok 2019, zwaną dalej Listą Przedsięwzięć Priorytetowych, opracowano na
podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz w oparciu o dokumenty wynikające
z programów, polityk i strategii szczebla europejskiego, krajowego i regionalnego, w szczególności:
1. Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu
włączeniu społecznemu (KOM(2010) 2020);
2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (MP
z 2017 poz. 260);
3. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” – perspektywa do 2020 r. (MP z 2014
poz. 469).

I.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
DOFINANSOWYWANE
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

II.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I OCHRONA POWIETRZA
1.
2.
3.
4.

III.

ŚRODKÓW

ZAGRANICZNYCH

Ograniczanie niskiej emisji;
Redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powietrza atmosferycznego;
Zwiększanie energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym regionu;
Wdrażanie działań w zakresie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej.
ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

1.
2.
3.
4.

5.

Zagospodarowywanie powierzchni ziemi i gospodarka wodami opadowymi jako
przeciwdziałanie zmianom klimatu w warunkach lokalnych;
Remediacja terenów zdegradowanych;
Rozwój i doskonalenie systemu monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami
i katastrofami naturalnymi;
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków, w tym doposażanie
jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub
ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii;
Łagodzenie zmian klimatu.
GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I GOSPODARKA ODPADAMI

IV.
1.
2.
3.
4.

V.

ZE

Wdrażanie zmian technicznych, technologicznych i organizacyjnych w kierunku gospodarki
o obiegu zamkniętym;
Wdrażanie systemów gospodarki odpadami innymi niż obojętne i niebezpieczne
(z uwzględnieniem odzysku i recyklingu);
Zabezpieczanie i rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych;
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest.
OCHRONA WÓD
Porządkowanie gospodarki ściekowej.

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI I ŚWIADCZENIA
EKOSYSTEMOWE

VI.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

VII.
1.
2.

3.
4.

VIII.
1.
2.
3.

Czynna ochrona przyrody na terenach objętych obszarowymi formami ochrony, zgodnie
z planami ochrony lub planami zadań ochronnych;
Ochrona i rozwój obszarów zieleni w miastach jako elementu systemów miejskich korytarzy
ekologicznych i przewietrzania miast, a także przeciwdziałania efektu termicznego;
Nasadzenia ochronne (śródpolne) na obszarach użytkowanych rolniczo. Tworzenie
i uzupełnianie pasów oraz remiz śródpolnych;
Przyrodnicza rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych oraz terenów objętych ochroną
konserwatorską;
Działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych i zanikających rodzimych
gatunków flory i fauny, w tym działania na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczół na
terenie województwa wielkopolskiego;
Tworzenie i modernizacja ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich wolno żyjących gatunków
rodzimych.
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej i placówek oświatowych w zakresie realizacji
programów edukacji ekologicznej, tworzenie i rozwój ścieżek edukacyjno–przyrodniczych;
Upowszechnianie wśród społeczeństwa postaw odpowiedzialności za środowisko poprzez
publikacje, audycje telewizyjne i radiowe, narzędzia multimedialne, aplikacje mobilne
o tematyce ekologicznej i przyrodniczej;
Konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą
przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży;
Seminaria, konferencje, warsztaty, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w odniesieniu do wszystkich działań objętych priorytetami WFOŚiGW
w Poznaniu.
INNE ZADANIA
Opracowywanie wymaganych ustawowo planów i programów w dziedzinach objętych
priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu;
Badania naukowe i rozwój nowych technik i technologii ochrony środowiska lub ochrony
przyrody;
Wdrażanie i wspieranie funkcjonowania systemów kontrolno-pomiarowych służących badaniu
i rejestrowaniu stanu środowiska;

WFOŚiGW w Poznaniu może finansować przedsięwzięcia nieujęte na Liście Przedsięwzięć
Priorytetowych, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, ważne w skali regionalnej lub
o znaczącej skali efektu ekologicznego.

