PROJEKT
LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
NA 2014 ROK
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi działając na podstawie
art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 oraz 400q ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.), wspomaga osiąganie
długoterminowych celów, przeznaczając w 2014 r. środki finansowe na realizację przedsięwzięć
w ramach następujących dziedzin:
1. Edukacja ekologiczna
2. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
3. Ochrona atmosfery
4. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
5. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
6. Inne działania ochrony środowiska

W 2014 r. ustala się następującą hierarchię udzielania przez WFOŚiGW w Łodzi dofinansowania
zadań:
1.

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej,

2.

pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązań
akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym,
wojewódzkim i gminnym;

3.

dla których zatwierdzone zostały przez WFOŚiGW w Łodzi
ogłoszone zostały konkursy;

4.

realizowanych na terenach objętych ochroną przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie
przyrody,

5.

pozostałych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z krajową i regionalną
polityką ekologiczną.

programy priorytetowe oraz

Priorytety WFOŚiGW w Łodzi według poszczególnych dziedzin ochrony środowiska

EDUKACJA EKOLOGICZNA
1.1.
1.2.

Szkolne, gminne i powiatowe programy edukacji ekologicznej.
Działania edukacji ekologicznej realizowane przez nadleśnictwa i parki krajobrazowe.

1.3.

Działalność medialna i publikacje o zasięgu wojewódzkim z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW
2.1.

Prace rewitalizacyjne realizowane na terenach lub obiektach objętych ochroną, zgodnie
z ustawą o ochronie przyrody oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2.2.

Zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych.

2.3.

Ochrona cennych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk.

2.4.

Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach publicznie dostępnych.

OCHRONA ATMOSFERY
3.1.

Realizacja programów ograniczenia niskiej emisji, w tym racjonalizacja zużycia energii,
likwidacja lub modernizacja źródeł niskiej emisji.

3.2.

Wykorzystanie odnawialnych źródła energii i ochrona zasobów naturalnych.

3.3.

Redukcja emisji zanieczyszczeń w energetyce i przemyśle, w tym również rozbudowa
i modernizacja sieci przesyłowych.

3.4. Proces skojarzonego wytwarzania energii eklektycznej i cieplnej w jednostkach
kogeneracyjnych.
3.4.

Wspieranie zrównoważonego transportu.

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI
I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
4.1.

Budowa i rozbudowa instalacji do zagospodarowywania odpadów ze szczególnym
uwzględnieniem RIPOK ujętych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego
2012.

4.2

Zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ich ilości oraz negatywnego
oddziaływania na środowisko.

4.3.

Odzysk surowców lub energii z odpadów przez ich recykling, powtórne wykorzystanie,
regenerację itp.

4.4.

Rekultywacja i zagospodarowania gruntów zdegradowanych.

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPOADROWANIE ZASOBAMI WODNYMI
5.1.

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz modernizacja lub rozbudowa już
istniejących.

5.2.

Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej.

5.3.

Budowa i ochrona ujęć i zasobów wodny pitnej.
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INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
6.1.

Wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska.

6.2.

Opracowania, programy, plany oraz prace badawcze z zakresu ochrony środowiska, ze
szczególnym uwzględnieniem tematyki gospodarki odpadami, ochrony atmosfery
i ochrony środowiska przed hałasem.

6.3. Realizacja zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków działania żywiołów oraz
poważnych awarii i ich skutków.
6.4. Rozwiązania innowacyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
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