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zarazem pomnaża środki, które ponownie mogą być inwestowane w środowisko.
Efekty działań – Funduszu i Beneficjentów – widać na każdym kroku w postaci npSponsor

FUNDUSZOWE
finansowanie
środowiska

Arch. Ochrona przyrody

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest
instytucją finansującą przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, realizowane
na terenie województwa mazowieckiego. Jest częścią unikalnego w skali światowej
systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. Na przestrzeni 21 lat działalności
Fundusz dofinansował na Mazowszu ponad 19 tysięcy inwestycji środowiskowych
przeznaczając na ich realizację ponad 4 miliardy złotych.
Swoją działalność realizuje w ramach
następujących dziedzin:
• ochrona wód (budowa: oczyszczalni
ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków);
• gospodarka wodna (budowa: stacji
uzdatniania wody, systemów zbiorczego zaopatrzenia w wodę pitną; budowli
hydrotechnicznych, urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej, zbiorników retencyjnych);
• ochrona powietrza, w tym odnawialne źródła energii (modernizacja systemów cieplnych; zastosowanie odnawialnych źródeł energii tj. kolektory
słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika,
efektywność energetyczna; likwidacja
źródeł niskiej emisji; termomodernizacje budynków);
• ochrona ziemi (budowa instalacji służących do zagospodarowania odpa-

dów; wdrażanie systemu selektywnej
zbiórki odpadów; odzysk surowców
wtórnych; rekultywacja składowisk;
unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest);
• edukacja ekologiczna (organizacja
konkursów i festynów o tematyce środowiskowej; wspieranie kampanii edukacyjno-informacyjnych; budowa, modernizacja oraz wyposażenie baz
edukacyjno-turystycznych i dydaktycznych; rozbudowa infrastruktury terenowej);
• ochrona przyrody (wspomaganie Parku Narodowego, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, sieci Natura 2000 i innych obszarów prawnie
chronionych; tworzenie planów urządzania lasów; ochrona i pielęgnacja pomników przyrody; ochrona obszarowa
i gatunkowa; ochrona lasów i zwiększenie lesistości);

A.Mzyk Edukacja
ekologiczna poprzez
zabawę

Arch. Budowa stacji uzdatniania wody

• zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom;
• monitoring środowiska;
• środki Unii Europejskiej (m.in. w ramach I i II osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).
Poprzez system pożyczek i dotacji Fundusz wspiera inwestycje środowiskowe
i zarazem pomnaża środki, które ponownie mogą być inwestowane w środowisko.
Efekty działań – Funduszu i Beneficjentów – widać na każdym kroku w postaci
np. nowych oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody,
kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp.
i niezliczonych przedsięwzięć z zakresu
edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

Arch. Budowa
przydomowych
oczyszczalni
ścieków

Arch. Inwestycje z zakresu odnawialnych
źródeł energii

Arch. Zakup kolektorów słonecznych

Arch. Wyposażenie baz
edukacyjno-turystycznych
Arch. Budowa ścieżek edukacyjnych

A.Mzyk Edukacja najmłodszych podczas
pikników ekologicznych

Arch. Zakup samochodów pożarniczych

Oto kilka z nich:

Arch. Budowa sieci wodociągowych

Arch. Modernizacja kotłowni
Arch. Ochrona przyrody

Arch. Ochrona przyrody

A.Mzyk Ochrona gatunkowa ptaków

Zapraszamy do współpracy!
Arch. Budowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków
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