Harmonogram naborów wniosków na 2019 rok dla dziedziny Inne Działania Ochrony Środowiska - Przedsięwzięcia miedzydziedzinowe i inne (PMI)
UWAGA !!! Dla dziedziny PMI pula środków do dofinansowania w formie dotacji zgodnie z poniższymi priorytetami wynosi 500.000,00 zł
Lp.

Priorytety z Listy

Typy zadań

Zadania z zakresu innych działań ochrony środowiska (przedsięwzięć
międzydziedzinowych i innych) ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych

Formy dofinansowania

Procent dofinasowania

Oprocentowanie
pożyczek

Wysokość umorzenia

Termin naboru

Zgodnie z zapisami danego Programu

pożyczka

do 95 % różnicy pomiędzy
planowanymi kosztami
kwalifikowanymi zadania
zgodnie z Programem
Operacyjnym a wartością
uzyskanego dofinansowania ze
środków zagranicznych

1,95%

bez umorzenia

od
14.03.2019
do 30.09.2019

województwo świętokrzyskie

dotacja

do 90 % kosztów
kwalifikowanych

nd

nd

od
14.03.2019
do 30.06.2019

JST i ich związki, działające w ich imieniu
jednostki organizacyjne.

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

2%

20%

od
14.03.2019
do 30.06.2019

Kto może uzyskać dofinansowanie

1

A. Priorytet Główny

2

B.V.2.2. Wspieranie systemu kontroli wnoszenia
Wspieranie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat
przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze
za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych
środowiska, a w szczególności tworzenia baz
danych podmiotów korzystających ze środowiska, podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do ponoszenia opłat.
zobowiązanych do ponoszenia opłat.

3

B.V.2.4. Działania polegające na zapobieganiu i
likwidacji poważnych awarii i ich skutków.

4

B.V.2.7. Zapobieganie lub usuwanie skutków
zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy
nie można ustalić podmiotu za nie
odpowiedzialnego.

Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku
gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego.

JST

pożyczka

do 100 % kosztów
kwalifikowanych

2%

20%

od
14.03.2019
do 30.09.2019

5

B.V.2.8. Wspieranie opracowania, budowy i
wdrożenia systemu informacji przestrzennej jako
zintegrowanej platformy do gromadzenia
informacji o środowisku, prowadzenia rejestru
form ochrony przyrody i udostępnienia informacji
o środowisku

Wspieranie opracowania, budowy i wdrożenia systemu informacji przestrzennej
jako zintegrowanej platformy do gromadzenia informacji o środowisku,
prowadzenia rejestru form ochrony przyrody i udostępnienia informacji o
środowisku

województwo świętokrzyskie

dotacja

do 80 % kosztów
kwalifikowanych

nd

nd

od
14.03.2019
do 30.06.2019

6

B.V.2.9. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do
realizacji zadań zgodnych z Listą przedsięwzięć Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań zgodnych z Listą
priorytetowych pod warunkiem podjęcia realizacji przedsięwzięć priorytetowych pod warunkiem podjęcia realizacji zadania.
zadania.

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi
publiczne w ramach realizacji obowiązków
własnych JST, przedsiębiorcy (spólki prawa
handlowego), osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, inne

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

2%

20%

od
14.03.2019
do 30.09.2019

7

B.V.2.10. Specjalistyczne wyposażenie pojazdów,
służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony Specjalistyczne wyposażenie pojazdów, służących wykonywaniu działań na rzecz
środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem wspierania Krajowego
wspierania Krajowego Systemu RatowniczoSystemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Gaśniczego.

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi
publiczne w ramach realizacji obowiązków
własnych JST

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

2%

20%

od
14.03.2019
do 30.09.2019

8

B.V.2.11. Opracowanie, w tym aktualizacja
wojewódzkiego programu ochrony środowiska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opracowanie, w tym aktualizacja wojewódzkiego programu ochrony środowiska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

województwo świętokrzyskie

dotacja

do 90 % kosztów
kwalifikowanych

nd

nd

od
14.03.2019
do 30.06.2019

9

B.V.2.12. Przedsięwzięcia proekologiczne służące
ograniczeniu emisji, zużycia wody, redukcji
wytwarzanych odpadów, zmniejszenia
zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną
w procesie produkcyjnym.

Przedsięwzięcia proekologiczne służące ograniczeniu emisji, zużycia wody,
redukcji wytwarzanych odpadów, zmniejszenia zapotrzebowania na energię
elektryczną, cieplną w procesie produkcyjnym.

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi
publiczne w ramach realizacji obowiązków
własnych JST, przedsiębiorcy (spólki prawa
handlowego), osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, inne

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

3%

10%

od
14.03.2019
do 30.09.2019

Działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich
skutków.

