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1.2. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przedsięwzięcia w zakresie projektów infrastrukturalnych dotyczą budowy, rozwoju i modernizacji infrastruktury
ochrony środowiska o znaczeniu transgranicznym. Chodzi o dziedzinę dotyczącą gospodarki wodnej, poprawy
jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zaopatrzenia w wodę.
Wśród wspieranych działań znajdują się przedsięwzięcia dotyczące rozprowadzenia wody pitnej, modernizacji
zakładów uzdatniania wody, budowy i rozbudowy lokalnej sieci wodociągowej oraz ujęć wody. Wsparcie uzyskują
również przedsięwzięcia dotyczące budowy oraz modernizacji lokalnych oczyszczalni ścieków, budowy sieci
kanalizacyjnych o znaczeniu lokalnym oraz projekty ukierunkowane na zmniejszenie zanieczyszczenia wód
powierzchniowych (w tym rzek granicznych) oraz poprawę zdolności retencyjnej obszaru pogranicza.
Wspierane są projekty w zakresie wspólnego zarządzania zasobami wody oraz gospodarowania wodą na terenie
przygranicznym.
DZIAŁANIA
- Rozwój i modernizacja infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej (zaopatrzenia w wodę, w tym: ujęcia wody,
zakłady uzdatniania wody i sieci wodociągowe);
- Budowa i modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i innej infrastruktury służącej
przeciwdziałaniu niekontrolowanym odpływom ścieków pogarszających jakość wody w sąsiednim kraju;
- Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
- Działania mające na celu poprawę jakości powietrza;
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (biomasa, źródła geotermalne, energia słoneczna, wiatrowa, wodna,
itd.), projekty ukierunkowane na osiągnięcie oszczędności energii oraz większej skuteczności w zakresie
wykorzystywania tradycyjnych źródeł energii;
- Działania mające na celu ochronę gleby;
- Wspólne działania ukierunkowane na gospodarkę odpadami i ich wtórne wykorzystanie;
- Opracowanie wspólnych programów, studiów lub strategii na rzecz poprawy infrastruktury służącej ochronie
środowiska, realizacji projektów pilotażowych;
- Troska o przyrodę i krajobraz: odnowa ekosystemów i cech krajobrazowych wspierających zachowanie
różnorodności biologicznej oraz naturalnej akumulacji wody, stabilność ekologiczna;
- Wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących jakości środowiska na terenach przemysłowych, miast i
obszarów wiejskich, rewitalizacja obszarów zdegradowanych o znaczeniu lokalnym;
- Opracowanie wspólnych programów, studiów lub strategii na rzecz poprawy infrastruktury służącej ochronie
środowiska, w tym w zakresie wprowadzania w komunikacji publicznej przyjaznych środowisku technologii,
realizacja projektów pilotażowych;
- Wspieranie wykorzystania i stosowania ICT, w tym aplikacji wyspecjalizowanych, pod kątem realizacji wyżej
wymienionych przedsięwzięć.
GŁOWNI ODBIORCY OSTATECZNI POMOCY
- osoby prawne i fizyczne
- zarządzający projektem
- samorządy lokalne i regionalne

- gminy, miasta, kraje, powiaty, województwa, euroregiony, związki gmin nie powołane podmioty
- organy ochrony przyrody
- zarządcy oczyszczalni ścieków, kanalizacji
- zarządcy zasobów wodnych i sieci wodociągowej
- profesjonalne organizacje działające na rzecz ochrony środowiska i troski krajobraz
- spółki gospodarki odpadami
- NGO działające na rzecz środowiska
- Agencje oraz spółki energetyczne oraz funkcjonujące w zakresie gospodarki wodnej
- Zarządcy odnawialnych źródeł energii
- pozostałe organy i podmioty zgodnie z zakresem wsparcia Programu
Podstawowe informacje o Programie i pomoc w poszukiwaniu partnera można uzyskać we Wspólnym
Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu.
Centrum Rozwoju Regionalnego RCz
Wspólny Sekretariat Techniczny
Jeremenkova 40b, 772 00 Ołomuniec
Ludmila Navrátilová
Tel.: +420 587 337 710-16
Fax: + 420 587 337 717
email: jts.olomouc@crr.cz
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.podorzak@imbigs.org.pl
- Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl
- Magdalena Lepa – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.lepa@imbigs.org.pl

