
Harmonogram naborów wniosków na 2019 rok dla dziedziny Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi (RGOOPZ)

Lp. Priorytety z Listy Typy zadań Kto może uzyskać dofinansowanie Formy dofinansowania Procent dofinasowania
Oprocentowanie 

pożyczek
Wysokość umorzenia Termin naboru

1 A. Priorytet Główny

Zadania z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami i ochrony 

powierzchni ziemi współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych 

źródeł zagranicznych 

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

3. Realizacja zadań ujętych w „Planie gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” i w planie inwestycyjnym dla województwa świętokrzyskiego 

w zakresie odpadów komunalnych. 

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji obowiązków 

własnych JST, przedsiębiorcy (spółki prawa 

handlowego), osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, inne

pożyczka 
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych
3% 15%

4. Realizacja pilotażowych projektów związanych ze zbieraniem i 

przetwarzaniem odpadów ulegających biodegradacji

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji obowiązków 

własnych JST, przedsiębiorcy (spółki prawa 

handlowego), osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, inne

pożyczka 
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych
3% 15%

5. Realizacja zadań ujętych w „Planie gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” w zakresie odpadów niebezpiecznych oraz pozostałych 

odpadów

przedsiębiorcy (spółki prawa handlowego), 

osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 

pożyczka
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych
4% 10%

JST pożyczka
do 95 % kosztów 

kwalifikowanych
2% 20%

od

14.03.2019

do 30.11.2019

4

B.II.5. Prowadzenie obserwacji terenów, na 

których występują ruchy masowe ziemi oraz 

terenów zagrożonych tymi ruchami.

Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują ruchy masowe ziemi oraz 

terenów zagrożonych tymi ruchami.
JST pożyczka

do 95 % kosztów 

kwalifikowanych
2% 20%

od

14.03.2019

do 30.09.2019

3

B.II.3. Wspieranie Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego w zakresie ochrony 

środowiska na potrzeby ratownictwa chemicznego 

Wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w zakresie ochrony 

środowiska na potrzeby ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

od

14.03.2019

do 30.09.2019

2

B.II.1. Opracowanie, w tym aktualizacja 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

prognozy oddziaływania na środowisko planu 

oraz realizacja zadań ujętych w „Planie 

gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” i w planie inwestycyjnym dla 

województwa świętokrzyskiego w zakresie 

odpadów komunalnych. 


