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●Ograniczenie wykorzystania w dofinansowanych 
instalacjach biomasy z importu i wykluczenie 

współspalania  

- negatywny carbon footprint
- dewastacja przyrodnicza i rynku rolnego w krajach Azji i Afryki 

(landgrabing) 

OZE - biomasa
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OZE - biomasa
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●Premiowanie punktowe projektów użytkujących 
biomasę z działań na rzecz czynnej ochrony przyrody

Dodatkowe wsparcie dla ochrony bioróżnorodności (torfowiska, 
półnaturalne/ekstensywne łąki, murawy, dąbrowy świetliste i in)   

OZE - biomasa
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OZE - biomasa
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●Wyższa punktacja dla wykorzystania odpadów 
rolnych, przemysłu spożywczego i leśnych względem 

biomasy z upraw celowych 

- zmniejszenie presji na tereny cenne przyrodniczo (np 
plantacje wierzby na podmokłych łąkach czy w miejscu 

łęgów)
- zmniejszanie konkurencji cenowej dla produkcji żywności. 

OZE – biomasa i biogaz 
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RPO 2007-13 - ocena stosunku zainstalowanej 
mocy do kosztów

Propozycja - stosunek całości przewidywanej 
produkcji energii do kosztów. 

(żywotność, okres gwarancji?) 

(uwzględnienie trwałości, premiowanie instalacji wysokiej 
jakości, efektywnych w dłuższej skali czasowej) 

OZE - Kryteria efektywności ekonomicznej 
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●Uwzględnienie wsparcia energetyki prosumenckiej - 
instalacje oraz dostosowanie sieci

Dobre przykłady: 
- mikroinstalacje prywatne – RPO podlaskie, podkarpackie, 

małopolskie. Podlasie zapowiada w RPO  "rewolucję 
energetyczną" i pierwszeństwo w dostępie dla środków na 

OZE dla mikroinstalacji prosumenckich 

 -> doświadczenia: Program "Prosument" NFOŚiGW  od 2014 

OZE – energetyka prosumencka 
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●Głęboka modernizacja energetyczna budynków a nie 
proste "ocieplenie" jako standard 

- wymóg audytu + kompleksowość technologii  

●Dostępność termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła dla 
budynków mieszkalnych  (np za pośrednictwem gmin)  

Dobry przykład: ( RPO Małopolskie)

●Wymóg wysokich standardów efektywności energetycznej 
dla wszystkich nowych budowli  (i ew. generalnych 

remontów) finansowanych z RPO 
Preferencje dla nowoczesnych technologii (budownictwo pasywne 

i plus-energetyczne).  

Efektywność energetyczna
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Zastrzeżenie, że prace ociepleniowe nie mogą obniżać 
wartości architektonicznej zabytków lub dóbr kultury 

współczesnej 
(aula Okulistyki przy ul. Chmielnej, gimnazjum na ul. 

Kunickiego)

Efektywność energetyczna
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Termodewastacja 
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Termodewastacja 
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Termomodernizacja a architektura 
POZYTYWNY PRZYKŁAD 
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RPO 2007-13:

 
-  mało wniosków

- niska jakość projektów - luźno związane z 
największymi wyzwaniami regionu 

hodowla zajęcy dla myśliwych! 

BIORÓŻNORODNOŚĆ
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● Takie kryteria, aby projekty faktycznie dotyczyły ochrony 
zagrożonych  gatunków, siedlisk i ciągłości korytarzy, a nie 

standardowej gospodarki leśnej czy łowieckiej. 

●Strategia! 
Określenie (przy udziale ekspertów i praktyków) zestawu 

najważniejszych potrzeb  jako punktu wyjścia oceny 
priorytetowości 

BIORÓŻNORODNOŚĆ
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Niedoskonałe kryteria trafności w RPO 2007-13: 
● punkty według gradacji obszarów chronionych i gatunków za 

„dotyczenie” obszaru/gatunku. 
(samo „dotyczenie” nie określa wpływu, poprawy sytuacji, 

- Projekt A dotyczy wysokiego rangą gatunku/obszaru lecz nie 
zmienia jego sytuacji 

- Projekt B dotyczy gorszego gatunku w sposób strategiczny 

●Błędna gradacja obszarów: 
wyższa ranga rezerwatu biosfery niż parku narodowego, 
zrównanie rangi parku krajobrazowego i rezerwatu itd. 

BIORÓŻNORODNOŚĆ
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OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI/RETENCJA 
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OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI/RETENCJA 
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OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI/RETENCJA 

Oś 6 priorytet 5.2 proponowane przykładowe typy działań 
- zachowanie i rozwijanie retencji przyrodniczej (obszary 

podmokłe, lasy, mikrozbiorniki i zwiększanie udziału  
powierzchni biologicznie czynnych w obszarach 

zurbanizowanych),
- dostosowanie formy zagospodarowania terenu do 

występujących zagrożeń: atlasy terenów zalewowych, 
narzędzia polityki przestrzennej - wyłączanie 
zagrożonych zalaniem terenów z zabudowy i 
zamieszkania (łącznie z wykupem gruntów i 

przeniesieniem infrastruktury w uzasadnionych 
przypadkach). 
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OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI/RETENCJA 

WSKAŹNIKI

Zamiast ilości/pojemności zbiorników wodnych (I wersja 
RPO),  

- uniwersalny wskaźnik dot. wszystkich sposobów 
retencji wody, np. retencja ogółem lub wzrost 

pojemności retencyjnej 
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OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI/RETENCJA 

Ocena projektów powinna uwzględniać stosunek wartości 
chronionego majątku wobec kosztów infrastruktury 

hydrotechnicznej oraz alternatywy dla niej 

 np. wykup gruntów w obszarach zalewowych versus budowa 
i utrzymanie wałów.
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OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI/RETENCJA 

w RPO 2007-13 kryterium „wielkości powierzchni chronionej 
przed powodzią” 

(200 ha łąk  cenniejsze niż 100 ha osiedla) 



 14-4-2  
www.ekoprojekty.pl

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI/RETENCJA 

Postulat przekrojowy:
Nowo powstające z udziałem środków RPO obiekty nie 

mogą powodować zwiększenia ryzyka strat. 
Brak finansowania dla nowych obiektów w obszarach 

zalewowych, osuwiskowych 
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OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI/RETENCJA 

W ramach polityk horyzontalnych:
punkty za retencję, zachowanie wyższego niż minimum w 

MPZP udziału terenów czynnych  biologicznie  w projektach 
"obszarowych" (np  tereny inwestycyjne )
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Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
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