Kryteria wyboru projektów do dofinansowania z Funduszu
Spójnosci w latach 2004 – 2006

1.

Kryteria ogólne
Na podstawie Strategii Wykorzystania Funduszu Spójnosci na lata 2004-2006

przyjetej przez Komitet Integracji Europejskiej w dniu 14 lutego br. kluczowe kryteria
wyboru inwestycji, które beda mogly uzyskac wsparcie sa nastepujace:
•

zgodnosc z celami polityki ekologicznej UE: ochrona, zachowanie i poprawa
jakosci srodowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, oszczedne i racjonalne
wykorzystywanie zasobów naturalnych;

•

zgodnosc z zasadami polityki ekologicznej UE, a w szczególnosci: zasada
przezornosci, zasada prewencji, zasada likwidowania zanieczyszczen u zródla,
zasada zanieczyszczajacy placi; istotne jest tez umozliwienie wywiazania sie z
zobowiazan akcesyjnyc h poprzez wdrozenie ekologicznych przepisów UE w
najtrudniejszych i najkosztowniejszych z punktu widzenia polityki akcesyjnej
obszarach - tj. takich, co do których Polska uzyskala najdluzsze okresy
przejsciowe;

•

przedsiewziecia bedace kontynuacja programu ISPA;

•

odbiorca wsparcia winien byc w pierwszej kolejnosci samorzad terytorialny,
zwiazek gmin, przedsiebiorstwo komunalne lub inny podmiot publiczny;

•

osiagniecie przez przedsiewziecie/grupe przedsiewziec kosztorysowej wartosci
progowej 10 mln EUR (jesli nie, to przypadek winien byc wystarczajaco
uzasadniony);

•

przyczynienie sie do redukcji zanieczyszczen oddzialujacych na znaczna liczbe
ludzi przy najnizszych kosztach tej redukcji (efektywnosc ekologiczna i
ekonomiczna przedsiewziec);

•

przyczynianie sie w najwiekszym stopniu do osiagania gospodarczej i spolecznej
spójnosci Polski z UE (projekty potencjalnie przynoszace najwyzsze korzysci
ekonomiczne i spoleczne);

•

2.

oddzialywanie transgraniczne.

Kryteria szczególowe

Przedsiewziecia, które spelniaja kryteria podstawowe, sa uporzadkowane na podstawie
kryteriów szczególowych. Sa to nastepujace kryteria:
-

Kryterium osiagniecia standardów UE

-

Kryterium stanu przygotowania przedsiewziecia

2.1.

Kryterium osiagniecia standardów UE

2.1.1.

Kryteria osiagniecia standardów UE w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

I priorytet - zapewnienie sieci wodociagowej i/lub kanalizacji zbiorczej oraz odpowiedniego
poziomu uzdatniania wody i/lub oczyszczania scieków dla aglomeracji1 co najmniej 100 000
RLM (preferencje dla najwiekszych aglomeracji)
II priorytet - zapewnienie sieci wodociagowej lub/i kanalizacji zbiorczej i odpowiedniego
poziomu uzdatniania wody i/lub oczyszczania scieków dla aglomeracji od 15 000 do 100 000
RLM
III priorytet - zapewnienie sieci wodociagowej lub/i kana lizacji zbiorczej i odpowiedniego
poziomu uzdatniania wody i/lub oczyszczania scieków dla aglomeracji od 2 000 do 15 000
RLM

2.1.2.

Kryteria osiagniecia standardów UE w zakresie gospodarki odpadami

Srodki z Funduszu Spójnosci beda glównie przeznaczane na:

1

Przez aglomeracje nalezy tu rozumiec teren, gdzie zaludnienie i/lub dzialalnosc gospodarcza sa wystarczajaco
skoncentrowane, aby scieki komunalne byly zbierane i przekazywane do oczyszczalni scieków komunalnych lub
do koncowego punktu zrzutu, (dyrektywa 91/271/EWG).
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-

realizacje inwestycji w najwiekszych aglomeracjach, zgodnie z istniejacymi w nich
programami zagospodarowania odpadów. Programy w mniejszych miejscowosciach
beda wdrazane w miare dostepnosci funduszy;

-

inwestycje na terenach, gdzie istniejace skladowiska odpadów stwarzaja zagrozenia dla
wód podziemnych,

-

inwestycje na terenach, gdzie wyczerpuje sie pojemnosc skladowiska.
Przy kwalifikowaniu przedsiewziecia do F. Spójnosci pod uwage winna byc równiez
brana odleglosc projektowanego/modernizowanego skladowiska od miasta, zgodnie z
zasada redukowania odleglosci niezbednej dla transportowania odpadów. Ranking
przedsiewziec w tym obszarze uszeregowany bedzie wedlug nastepujacych zasad:

I priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach powyzej 200 000 mieszkanców
lub w innych rejonach sluzace powyzej 200 000 grupie uzytkowników.
II priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 150 000 do 200 000
mieszkanców lub w innych rejonach sluzace od 150 000 do 200 000 grupie uzytkowników.
III priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 100 000 do 150 000
mieszkanców lub w innych rejonach sluzace od 100 000 do 150 000 grupie uzytkowników.

2.1.3.

Kryteria osiagniecia standardów UE w zakresie ochrony powietrza

Przedsiewzieciami priorytetowymi winny byc:
-

inwestycje ochronne w strefach, w których wystepuja okresowe przekroczenia
stezenia zanieczyszczen (redukcja niskiej emisji),

-

krajowe/regionalne sieci monitoringu elementów srodowiska,

-

przedsiewziecia ochronne o charakterze ponadregionalnym,

-

przedsiewziecia zwiazane z ochrona przed nadzwyczajnymi zagrozeniami srodowiska.

2.2. Kryterium stanu przygotowania przedsiewziecia

Dla wszystkich projektów:
-

zakres przedsiewziecia przewidziany do finansowania w ramach Funduszu Spójnosci
jest w fazie przed przetargiem,

-

istnieje wstepne studium wykonalnosci (typu pre- feasibility) lub jest przygotowywane.

2.2.1. Gospodarka wodno-sciekowa (wg hierarchii priorytetów)
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-

Uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (warunki
zabudowy i zagospodarowanie terenu) dla ponad 40% dzialan,

-

Uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla mniej niz
40% dzialan.

2.2.2
-

Gospodarka odpadami (wg hierarchii priorytetów)
Uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
uregulowane prawo do terenu dla skladowiska i/lub zakladu gospodarki odpadami

-

Uzyskane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla skladowiska
i/lub zakladu gospodarki odpadami.

3.

Uwarunkowania

finansowe

i

ekonomiczne

wyboru

projektów

ekologicznych dla Funduszu Spójnosci
Zaklada sie, ze z FS w latach 2004-2006 bedzie mozliwe uzyskanie na ochrone
srodowiska lacznie kwoty okolo 1867 mln €. Poszczególne przedsiewziecia beda mogly
uzyskac wsparcie tylko z jednego funduszu europejskiego.
Przedsiewziecia wspierane przez Fundusz Spójnosci powinny byc efektywne
ekonomicznie. Nie jest to tozsame z oplacalnoscia finansowa. Analiza spolecznych kosztów i
korzysci powinna wykazac korzysc netto dla spoleczenstwa wynikajaca z realizacji
inwestycji.
Projekty, które maja szanse uzyskac wsparcie ze srodków Funduszu Spójnosci, nie
musza byc oplacalne finansowo bez subwencji ze zródel publicznych. Jednakze wraz z
subwencjami (zwlaszcza z Funduszu Spójnosci) wskazniki finansowe (IRR i NPV) dla
inwestora powinny przekroczyc próg oplacalnosci, co jest warunkiem koniecznym, aby
przedsiewziecie moglo byc zrealizowane. Nalezy tez wykazac plynnosc finansowa projektu w
okresie eksploatacji albo udokumentowac, ze inwestor bedzie w stanie sfinansowac deficyty
przeplywów pienieznych, jezeli sie pojawia. Zbyt wysoka rentownosc finansowa
przedsiewziecia z punktu widzenia inwestora moze spowodowac odmowe lub zmniejszenie
subwencji z Funduszu Spójnosci, gdyz bedzie oznaczala, ze projekt moze byc sfinansowany
ze zródel komercyjnych.
W kazdym przypadku bedzie analizowana zdolnosc przedsiewziecia do generowania
przychodów. Zródlem przychodów w gminnej infrastrukturze ochrony srodowiska sa oplaty
ponoszone przez uzytkowników (gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze). Konieczne
bedzie obliczenie wysokosci oplat, które pokryja koszty eksploatacji, remontów oraz
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odtworzenia majatku (amortyzacja). Wymagane beda takze obliczenia pelnego kosztu
sredniorocznego (zannualizowanego), który jest odpowiednikiem pelnego zapotrzebowania
inwestycji na roczne przychody, aby mogla sie ona samofinansowac. Oplaty za korzystanie z
infrastruktury publicznej bedzie mozna podwyzszac stopniowo pod warunkiem wykazania, ze
zbyt szybkie podniesienie stawek oplat nie obciazy nazbyt drastycznie budzetów gospodarstw
domowych. Przychody z oplat, które uzytkownicy beda w stanie zaplacic, powinny obnizyc
udzial Funduszu Spójnosci w finansowaniu przedsiewziecia, gdyz po skapitalizowaniu
zostana odjete od kosztów kwalifikowanych stanowiacych podstawe obliczania udzialu
srodków publicznych. Innymi slowy, w projektach, które generuja dochód, wskaznik pomocy
z Funduszu bedzie nizszy niz 80-85% wartosci (kosztów kwalifikowanych) i ustalany
indywidualnie dla kazdego projektu przez Komisje Europejska,

z uwzglednieniem

szacowanego dochodu netto.
Udzial srodków pochodzacych z Funduszu Spójnosci w finansowaniu projektów moze
osiagnac do 85% udzialu funduszy publicznych. Dodatkowe finansowanie ze zródel
publicznych bedzie dostepne w formie dotacji i subwencjonowanych pozyczek z Narodowego
i wojewódzkich funduszy ochrony srodowiska. Czesc wydatków inwestycyjnych bedzie
musialo byc zapewnione z zysków albo funduszy amortyzacyjnych przedsiebiorstw
komunalnych. Domkniecie inwestycji moze odbywac sie dzieki

srodkom samorzadowym,

(np. budzet gminy), srodkom miedzynarodowych instytucji finansowych (np. EBI czy
EBOR).

Zatwierdzam.

Minister Srodowiska
Czeslaw Sleziak
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