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1. Ochrona wód 

1.1. Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych. 

1.2. Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy.  

1.3. Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko – gospodarka wodno-ściekowa. 

2. Gospodarka wodna  

2.1. Budowa obiektów hydrotechnicznych. 

2.2. Ekologiczne formy transportu - żegluga śródlądowa. 

3. Ochrona powierzchni ziemi 

3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3.2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych.  

3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. 

3.4. Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

3.6. Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

4. Geologia i górnictwo 

4.1. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód 

podziemnych. 

4.2. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych. 

4.3. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin. 

5. Ochrona klimatu 

5.1. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów 

wysokosprawnej kogeneracji. 

5.2. Funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz działalność Krajowego 

ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami.  

5.3. Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania. 
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5.4. System zielonych inwestycji. 

5.5. Efektywne wykorzystanie energii. 

5.6. Współfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko – infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 
energetyczna. 

5.7. Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z darowizny rządu 

Królestwa Szwecji. 

6. Ochrona przyrody 

6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu. 

6.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. 

6.3. Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej. 

6.4. Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000. 

6.5. Współfinansowanie LIFE+. 

6.6. Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko – ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. 

7. Wspieranie edukacji  

7.1. Edukacja ekologiczna. 

7.2. Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych. 

8. Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze 

8.1. Ekspertyzy i prace badawcze wskazane przez Ministra Środowiska. 

8.2. Ekspertyzy i prace badawcze na rzecz gospodarki wodnej. 

8.3. Zadania wynikające ze zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Programy międzydziedzinowe  

9.1. Współfinansowanie IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko – przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 

środowiska. 

9.2. Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE.  

9.3. Współfinansowanie Funduszu ISPA/Funduszu Spójności w okresie programowania 

2000 – 2006 – ochrona wód, ziemi i powietrza.  

9.4. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. 

9.5. Wspieranie projektów i inwestycji poza granicami kraju. 

9.6. Wspieranie działalności monitoringu środowiska. 

9.7. Wspieranie działalności służby hydrologiczno-meteorologicznej. 

9.8. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. 

 

 


