Sprawozdanie Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2008 - część unijna
____________________________________________________________________
Działania w obszarze Funduszy Europejskich
Rok 2008 był bardzo istotny z punktu widzenia przygotowania Funduszu do pełnienia roli
Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Dokonano zmiany w strukturze organizacyjnej Funduszu – został

utworzony Wydział Funduszy Europejskich, do którego włączono pracowników
dotychczas zajmujących się wdrażaniem projektów finansowanych z UE, a także nowych
pracowników

wyłonionych w postępowaniu konkursowym (łącznie

obsługa LRPO

na dzień 31.12 2008 r. angażowała 6,3 etatu, natomiast obsługa POIiŚ 3,8 etatu).
1. Realizacja zadań w ramach POIiŚ
Dla osi priorytetowych I oraz II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
WFOŚiGW w Zielonej Górze jest instytucją wdrażającą. W tym zakresie Fundusz działa
w oparciu o obowiązujące Porozumienie z Ministrem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007
roku wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28 maja 2008 roku, instrukcję wykonawczą
oraz obowiązujące wytyczne.
W roku 2008 w osiach priorytetowych I oraz II Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko przeprowadzono łącznie 3 tury konkursowe. Do dwóch spośród nich:
•

konkursu nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008 (Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa,
działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM)
oraz konkursu nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008 (Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi, działanie 2.1. - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych),

•

konkursu nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008 (Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa,
działanie 1.1 – Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM)
oraz konkursu

nr 2/POIiŚ/2.2/11/2008 (Priorytetu II - Gospodarka odpadami

i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym
wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich),
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze wpłynęły cztery wnioski. Spośród których dwa (oba w ramach Działania 1.1):
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„Uporządkowanie

gospodarki

wodno-ściekowej

na

terenie

aglomeracji

Żagań”

Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., o całkowitej wartości projektu
85.309.699 zł i wnioskowanej kwocie 43.670.088 zł oraz „Ujście Warty - zintegrowana
gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica” Gminy Witnica o całkowitej
wartości projektu 32.372.529 zł i wnioskowanej kwocie 20.531.486 zł zostały ocenione
pozytywnie i przekazane do dalszej oceny w NFOŚiGW. Wniosek złożony w ramach
Działania 2.1. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie
Wlkp., ul. Małyszyńska 180” ZUO w Gorzowie Wlkp. o całkowitej wartości projektu
24.992.753 zł i wnioskowanej kwocie 14.733.897 zł oceniono negatywnie. Wniosek
złożony w konkursie listopadowym (nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008) w ramach Działanie 1.1
"Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą" Miasta Kostrzyn
nad Odrą o całkowitej wartości projektu 11.435.553 zł i wnioskowanej kwocie
5.788.896 zł na koniec roku znajdował się w fazie oceny.
W 2008 roku Fundusz prowadził działalność promocyjną i informacyjną wynikającą
z przypisanych mu zadań w POIiŚ. Do głównych działań należały: konsultacje udzielane
bezpośrednio, telefonicznie oraz e-mailowo poprzez działający Punkt Informacyjny,
szkolenia dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów jak i prowadzenie strony
internetowej poświęconej Programowi.
2. Realizacja zadań w LRPO
Dla Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WFOŚiGW
w Zielonej Górze jest instytucją pośredniczącą II stopnia. W tym zakresie Fundusz działa
w oparciu o obowiązujące Porozumienia podpisane z Zarządem Województwa
Lubuskiego w dniu 13 grudnia 2007 roku, instrukcję wykonawczą oraz obowiązujące
wytyczne.
W roku 2008 w ramach przygotowań do wdrażania Programu opracowano Instrukcję
wykonawczą IP II, zawierającą procedury związane z oceną, monitorowaniem, kontrolą
i realizacją wniosków, której końcowa wersja została zatwierdzona przez IZ. Ostateczna
postać dokumentu powstała w wyniku konsultacji i uzgodnień z Instytucją Zarządzającą
14 kolejno przygotowywanych przez Fundusz (w wyniku zmiany wytycznych krajowych
i wytycznych IZ, modyfikacji związanych z usprawnianiem i doskonaleniem procedur)
wersji

roboczych. Warto podkreślić, że przygotowanie Funduszu było kontrolowane

przez: Urząd Marszałkowski - Instytucję Zarządzającą LRPO oraz Urząd Wojewódzki -
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Instytucję Certyfikującą. Wszystkie kontrole potwierdziły odpowiednie przygotowanie
do wdrażania i umożliwiły udział Funduszu w realizacji Programu.
Przeprowadzona w styczniu 2008 roku preselekcja wykazała duże zainteresowanie
potencjalnych beneficjentów uzyskaniem dofinansowania ze środków LRPO (złożono
133 wnioski). Ich oczekiwania określone na 392 358.340 zł znacznie przewyższały
zaplanowane w ramach III Priorytetu dofinansowanie.
W roku 2008 w obsługiwanym przez Fundusz Priorytecie III. Ochrona i zarządzanie
zasobami środowiska przyrodniczego

LRPO przeprowadzono konkurs zamknięty

Nr LRPO/3/1/2008 - Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego
oraz Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (ograniczony do termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej). Złożono łącznie 51 wniosków, z tego 37 w Działaniu
3.1 oraz 14 w Działaniu 3.2.
Kryteriów formalnych nie spełniło 6 wniosków (niezgodność z Uszczegółowieniem
LRPO - 4 wnioski oraz nie wniesiono w wyznaczonym terminie wymaganych poprawek 2 wnioski). Po ocenie formalnej i specyficznej pozostało 14 projektów z działania 3.1
o łącznej wartości całkowitej w kwocie 150.844.307 zł z wnioskowaną kwotą 92.145.376
zł oraz 4 projekty z Działania 3.2 o łącznej wartości całkowitej w kwocie 22.604.375 zł
z wnioskowaną kwotą 11.239.519 zł. Projekty te na koniec roku znajdowały się fazie
oceny merytorycznej przez Grupę Roboczą.
Listę wniosków złożonych w ramach konkursu Nr LRPO/3/1/2008 wraz z ich statusem na
koniec 2008 roku zawiera Wykaz nr 1.
Fundusz prowadził również w ramach LRPO działania promocyjne i informacyjne
wynikające z przypisanych mu zadań, których podstawowy zakres był zbieżny
z działaniami w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
Pracownicy podnosili swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach organizowanych dla
instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów finansowanych ze środków
unijnych i to zarówno w obszarze POIiŚ jak i LRPO. Było to szczególnie istotne w
sytuacji dużej zmienności przepisów regulujących zasady przyznawania środków
europejskich.
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Wykaz nr 1
Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr LRPO/3/1/2008
Lp. Działanie
1

3.1

2

3.1

3

3.1

4

3.1

5

3.1

6

3.1

7

3.1

8

3.1

Tytuł

Beneficjent

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w
miejscowości Przytoczna wraz z rozbudową sieci
kanalizacyjnej na terenie aglomeracji - I Etap
Budowa i zakup roboczo-pomiarowego zestawu
pływającego (motorówka i barka pchana) w celu
utrzymania rzeki Odry dla zapewnienia bezpieczeństwa
nawigacyjnego i przeciwpowodziowego
Budowa i zakup inspekcyjno-pomiarowo-roboczego
zestawu pływającego (motorówka i barka pchana) w
celu utrzymania rzeki Odry dla zapewnienia
bezpieczeństwa nawigacyjnego i
przeciwpowodziowego
Zakup specjalistycznego nawigacyjno-pomiarowego
sprzętu do prac przy utrzymaniu rzeki Odry dla
zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego i
przeciwpowodziowego
Zakup oznakowania nawigacyjnego niezbędnego do
prawidłowego i bezpiecznego wyznaczenia szlaku
żeglownego na drodze wodnej rzeki Odry
Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części
gminny Lubrza
Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gozdnicy
wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej w
śródmieściu
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w
obrębie ulicy PCK i Alei Wolności w Strzelcach
Krajeńskich

Status na
31.12.2008

Gmina Przytoczna

brak punktów*

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

odrzucony na
etapie kontroli
formalnej

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

odrzucony na
etapie kontroli
formalnej

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

odrzucony na
etapie kontroli
formalnej

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

odrzucony na
etapie kontroli
formalnej

Gmina Lubrza

odrzucony na
etapie kontroli
formalnej

Gmina Miejska
Gozdnica

brak punktów*

Gmina Strzelce
Krajeńskie

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

Gmina Górzyca

brak punktów*

9

3.1

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.
Górzyca, gmina Górzyca wraz z rurociągiem
przesyłowym i siecią kanalizacyjną dla miejscowości
Górzyca, Owczary, Pamięcin, Golice

10

3.1

Budowa Zespołu garaży przy Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu

Powiat Żagański

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

11

3.2

Termomodernizacja obiektów oświatowych w
Gorzowie Wlkp.

Miasto Gorzów
Wielkopolski

brak punktów*

12

3.1

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji
Rzepin

Gmina Rzepin

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

13

3.2

Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie
Gmina Rzepin
Rzepin

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

3.1

Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez
wsparcie jednostek krajowego systemu ratowniczo –
gaśniczego na terenie województwa lubuskiego
(Gorzów Wlkp.)

14
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Komenda
Wojewódzka
Państwowej Straży
Pożarnej w
Gorzowie Wlkp.

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

4

15

3.1

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na
terenie aglomeracji Trzebiel

Gmina Trzebiel

brak punktów*

16

3.2

Termomodernizacja budynku szpitala z
termomodernizacją dachu SPZOZ Międzyrzecz szpital
im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

SPZOZ Szpital im.
Pięciu Św. Braci
Międzyrzeckich

brak punktów*

17

3.2

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej
Górze

Urząd Miasta
Zielona Góra

brak punktów*

18

3.2

KomendaWojew.
Termomodernizacja Budynku Komendy Wojewódzkiej
Policji w Gorzowie
Policji w Gorzowie Wlkp.
Wlkp

19

3.2

Dbamy o środowisko. Termomodernizacja internatu
Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach

Starostwo
Powiatowe w
Słubicach

brak punktów*

20

3.1

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji
Czerwieńsk

Gmina Czerwieńsk

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

21

3.1

Zakup samochodu kontrolno - rozpoznawczego z
funkcją do rozpoznawania stref skażeń chemicznych

Powiat Żagański

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

22

3.1

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 PSP w
Zielonej Górze

na etapie oceny
Miasto Zielona Góra merytorycznej
przez GR

Doposażenie i modernizacja bazy ratownictwa wodno –
Starostwo
ekologicznego w Komendzie Powiatowej Państwowej
Powiatowe w Nowej
Straży Pożarnej w Nowej Soli w ciężki samochód
Soli
ratowniczo – gaśniczy
Starostwo
Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa
Powiatowe w Nowej
pożarowego i ekologicznego w Nowej Soli
Soli

brak punktów*

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

23

3.1

24

3.1

25

3.2

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli

Starostwo
Powiatowe w Nowej brak punktów*
Soli

26

3.1

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ołobok i
Niesulice oraz sieci wodociągowej w Niesulicach

Gmina Skąpe

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

27

3.1

Gmina Pszczew

brak punktów*

28

3.2

Gmina Pszczew

brak punktów*

29

3.1

Gmina Słońsk

brak punktów*

30

3.1

Budowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej w mieście
Małomice - etap II

Gmina Małomice

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

31

3.2

Ekologiczny powiat - poprawa efektywności
energetycznej w powiecie krośnieńskim z
wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii

Powiat Krośnieński

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

32

3.2

Powiat Żagański

brak punktów*

33

3.1

Gmina Torzym

brak punktów*

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na
terenie gminy Pszczew
Termomodernizacja - przebudowa i nadbudowa
przedszkola samorządowego w Pszczewie
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lemierzyce wraz z wymianą urządzeń na oczyszczalni
ścieków w Przyborowie

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Szprotawie
Budowa systemu sieci kanalizacyjnych i
wodociągowych w aglomeracji Boczów
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34

3.2

Termomodernizacja gminnego Ośrodka Kultury w
Otyniu jako przykład zmniejszania zanieczyszczenia
powietrza poprzez oszczędzanie energii

Gmina Otyń

odrzucony na
etapie kontroli
formalnej

35

3.2

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Dobiegniew

Gmina Dobiegniew

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

36

3.1

37

3.1

38

3.1

39

3.1

40

3.1

41

3.1

42

3.1

43

3.2

44

3.1

45

3.1

46

3.1

47

3.1

48

3.1

49

3.1

50

3.2

3.1

51

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie III etap wraz z kanalizacją sanitarną Słonowa,
Ostrowca i Osiedla Młodych w Dobiegniewie
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipna
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości
Gołaszyn, wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej
w gminie Nowe Miasteczko

Gmina Przewóz
Gmina Nowe
Miasteczko

brak punktów*

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na
terenie gminy Zbąszynek

Gmina Zbąszynek

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

Gmina Babimost

brak punktów*

Gmina Bytom
Odrzański

brak punktów*

Gmina
Szlichtyngowa

brak punktów*

Gmina Świebodzin

brak punktów*

Gmina Trzebiechów

brak punktów*

Gmina Sulęcin

brak punktów*

Gmina Sulęcin

brak punktów*

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na
terenie Gminy Babimost, wokół Jeziora Wojnowskiego
zbiornika zapasowego wody pitnej dla Zielonej Góry
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci
wodociągowej przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu
Odrzańskim
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare
Drzewce i Nowe Drzewce w gminie Szlichtyngowa
Termomodernizacja budynków oświatowych w
Świebodzinie
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Trzebiechów (etap I i II)
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie
Sulęcin. Etap Grochowo – Trzemeszno
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej
oraz sieci wodociągowej w Gminie Sulęcin. Etap
Sulęcin
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji
Kożuchów
Budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko - Północ Etap II
Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jasień
wraz z budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od ul.
XX -lecia do nowo projektowanej oczyszczalni
ścieków przy ul. Zielonogórskiej w Jasieniu

Gmina Dobiegniew

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR
brak punktów*

Przedsiębiorstwo
na etapie oceny
Usług Komunalnych merytorycznej
"USKOM" Sp. z o.o. przez GR
Gmina Drezdenko

brak punktów*

Gmina Jasień

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

Termomodernizacja Wielospecjalistycznego Szpitala
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nowej Soli

WS SPZ Opieki
Zdrowotnej Nowa
Sól

na etapie oceny
merytorycznej
przez GR

Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania
ścieków w gminie Łagów poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Sieniawa i budowę
oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronów

Gmina Łagów

brak punktów*

*brak punktów - nie uzyskano wymaganej ilości punktów na etapie oceny specyficznej punktowej
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