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Tabela 7: Wymiar 1 - Zakres interwencji 

Fundusz: EFRR 

Kategoria regionu: Region lepiej rozwinięty 

Oś Priorytetowa Kod Kwota (EUR)  

V. Gospodarka 
przyjazna środowisku 

017 10 882 323 

018 12 012 164  

085 3 339 256  

087 21 541 435  

088 7 949 048  

094 35 718 340  

Zmiany obejmujące realokację środków EFRR z Działania 5.2 Gospodarka odpadami 
(PI 6a) – typ projektów – rozbudowa i modernizacja regionalnych instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w celu 
spełnienia przez nie standardów RIPOK do Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności 
(PI 6d) - typ projektów – ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych; budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związane z 
ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; 
projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące 
lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur.  Ww. zmiany zostały przyjęte 
przez ZWM na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2016 r. i dotyczą podniesienia 
alokacji EFRR w wysokości 1 500 000 EUR z kategorii interwencji „018 - 
Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, 
przekształcania termicznego i składowania na składowiskach) do kategorii 
interwencji „85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona 
przyrody i zielona infrastruktura” – dla której został przypisany współczynnik dla 
obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu w wysokości 40%, co 
pozwala na osiągnięcie celu klimatycznego dla RPO WM 2014-2020 na wyższym 
poziomie. 
W ramach KI 018 (PI 6a – działanie 5.2) ramy wykonania ustanowione są tylko na 
typie operacji dotyczącym PSZOK. Natomiast realokacja środków dotyczy typu 
operacji dotyczącego RIPOK. W takim przypadku zostanie dokonana stosowna 
aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie na 2016 roku, w 
zakresie kwoty alokacji przewidzianej na konkurs który planowany jest do 
uruchomienia w grudniu br.  
Przy obecnej tendencji kursu euro powyższa zmiana nie spowoduje konieczności 
zmiany wartości wskaźników określonych w programie. 

 

 

                                                           
i Propozycja zmiany nie wymaga zmiany Umowy Partnerstwa 

 


