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Głównym celem Programu: jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych.
W ramach programu wyodrębniono działanie 2.1 – Ochrona środowiska w obszarze
przygranicznym. Celem Działania 2.1. jest ochrona i poprawa jakości środowiska
naturalnego. Poprawa jakości środowiska naturalnego prowadzi do podniesienia
standardu życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności obszaru jako celu
turystycznego i inwestycyjnego. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez
inwestowanie w infrastrukturę środowiskową o znaczeniu regionalnym lub lokalnym oraz
polepszenie transgranicznej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.
Działanie to będzie promowało przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska
naturalnego i dziedzictwa naturalnego, w tym przede wszystkim: poprawę zarządzania
odpadami i ściekami, monitoring stanu i profilaktykę zagrożeń środowiska, zapobieganie
transgranicznym zanieczyszczeniom oraz redukcję zanieczyszczenia. Wspierane będą
systemy
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przyrodniczego a także rozwój i modernizacja systemów zarządzania zagrożeniami
naturalnymi. Wspierane również będą działania promujące oszczędzanie energii, działania
na rzecz szerszego wykorzystywania i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Działania
związane z poprawą współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska, łącznie z
zarządzaniem dorzeczami rzek będą wspieranie w ramach tego priorytetu.
Indykatywne przedsięwzięcia:
· inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska o oddziaływaniu regionalnym i
lokalnym, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie wodą i odpadami;
· wspólne inicjatywy zwiększające na poziomie lokalnym i regionalnym stopień
przygotowania do działań w razie klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych, w tym
rozwój transgranicznych systemów zarządzania sytuacjami kryzysowymi i związana z nimi
infrastruktura;
· wspieranie rozwoju kompetencji i współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami
w zakresie planowania rezerw i nowoczesnego zarządzania zasobami wody;
· wymiana wiedzy, opracowywanie i wdrażanie wspólnych działań w obszarze
odnawialnych źródeł energii i wzorców oszczędzania energii;
· wspólne badania, testowanie i przygotowywanie pilotażowych inwestycji o małej skali w
zakresie odnawialnych źródeł energii;
· opracowywanie transgranicznych strategii ochrony i wykorzystywania naturalnych

zasobów, obszarów i krajobrazów;
· tworzenie i zarządzanie transgranicznymi obszarami chronionymi

Potencjalni wnioskodawcy / beneficjenci programu :
· władze lokalne i regionalne
· instytucje centralne odpowiedzialne w imieniu władz regionalnych i lokalnych za
realizację zadań publicznych na poziomie regionalnym/lokalnym
· organizacje pozarządowe i non profit
· organizacje lokalne ( w tym sieci współpracy) zaangażowane w regionalną
współpracę i integrację
· organizacje edukacyjne, kulturalne, badawcze i naukowe
· regionalne oddziały straży granicznej, jednostki ratownicze
· euroregiony.
Typy realizowanych projektów :
· Projekty zintegrowane, w których każdy z partnerów realizuje część działań projektu
na obszarze swojego terytorium
· Projekty symetryczne, w których podobne działania realizowane są po obu stronach
granicy
· Projekty wdrażane zasadniczo po stronie jednego kraju, ale wykazujące
oddziaływanie także w kraju/krajach partnerskich.

Podstawowe kryteria kwalifikowalności projektów:
· projekt musi obejmować partnerstwo transgraniczne nad granicą UE, tzn. musi być
złożony wspólnie przez beneficjentów z Polski i/lub Białorusi i/lub Ukrainy
· projekt musi być wdrożony w obszarze wsparcia programu, a działania inwestycyjne
(infrastruktura) mogą być realizowane wyłącznie na głównym obszarze wsparcia
· ogólna wartość działań finansowanych w regionach przyległych nie może
przekraczać 20% ogólnego budżetu programu
· projekty zintegrowane będą traktowane jako priorytetowe
· równowaga środowiskowa (projekty z poważnym negatywnym wpływem na
środowisko nie mogą otrzymać dofinansowania w ramach programu, a wpływ
pozytywny będzie wzięty pod uwagę w procesie oceny).
Partnerstwo w projekcie:
· Dla każdego projektu wszyscy partnerzy wybiorą spośród siebie partnera
wiodącego przed złożeniem wniosku
· Partner wiodący składa wniosek do WST, podpisuje umowę grantową ze Wspólną
Instytucją Zarządzającą oraz odpowiada prawnie i finansowo za realizację projektu.
Partner wiodący określa relacje z partnerami uczestniczącymi w projekcie w umowie
partnerskiej obejmującej m.in. zasady gwarantujące właściwe zarządzanie finansowe
funduszami przeznaczonymi na realizację projektu, przekazywanie środków finansowych
pomiędzy partnerami, a także ustalenia dotyczące odzyskiwania kwot nienależnie
przekazanych.

W przypadku zainteresowania powyższą formą wsparcia oraz w przypadku dodatkowych
pytań, szczegółowych informacji udzielą Państwu:
· Robert Podgórzak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: r.podgorzak@imbigs.org.pl
· Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl
· Magdalena Pańkowska – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail:
m.pankowska@imbigs.org.pl

