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Konspekt prezentacji: 
1. Obowiązujące kryteria wyboru przedsięwzięć  
2. Wybrane formy udzielania pomocy finansowej: 
 - „klasyczna oferta” Funduszu 
 - programy własne  
 - pomoc dla osób fizycznych 
 



 
 

Obowiązujące kryteria wyboru przedsięwzięć i zadań 
dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 
 
1. kryterium zgodności z polityką ochrony środowiska i strategicznymi 

dokumentami określającymi standardy emisyjne i jakości środowiska 
wynikające z prawa wspólnotowego i krajowego, 
 

2. kryterium techniczno - ekonomiczne,  
 

3. kryterium zasięgu oddziaływania,  
 

4.  kryterium spełnienia wymogów formalnych. 



• Kryterium zgodności z polityką ochrony środowiska ma charakter nadrzędny, 
w szczególności w odniesieniu do przedsięwzięć zmierzających do wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. 

•  Dofinansowaniem ze środków Funduszu objęte są zadania wynikające z 
krajowych i przyjętych dla Województwa Lubuskiego programów ochrony 
środowiska, planów gospodarki odpadami oraz innych obowiązujących 
programów i planów zapewniających osiągnięcie standardów jakości środowiska. 

•  W pierwszej kolejności Fundusz udziela pomocy finansowej na zadania zgodne 
z listą przedsięwzięć priorytetowych uchwalaną co roku przez Radę Nadzorczą 
Funduszu.  

 



W ramach kryterium techniczno-ekonomicznego podlegają ocenie w szczególności:  

 planowane efekty ekologiczne i rzeczowe zadania,  

 stopień przygotowania zadania do realizacji,  

 zabezpieczenie źródeł finansowania. 

 

Przedsięwzięcie lub zadanie spełnia kryterium zasięgu oddziaływania, jeżeli jest 
realizowane na  

terenie województwa lubuskiego oraz jest spełniony przynajmniej jeden z poniższych 
warunków:  

 ma znaczenie dla stanu środowiska co najmniej w skali gminy,  

 jest wykonywane na obszarach chronionych lub oddziałujących na tereny chronione,  

 jest wykonywane na terenach, na których są przekroczone standardy jakości 
środowiska.  

 

 



Wybrane formy udzielania pomocy finansowej ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Zielonej Górze  
 

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty realizujące 
przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o 
zdefiniowanych efektach rzeczowych i ekologicznych oraz zbilansowanych źródłach 
finansowania.  

2. Fundusz udziela wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć i zadań, zgodnych z 
przepisami prawa i z obowiązującymi w danym roku kryteriami i zasadami. 

3. Udzielanie dofinansowania uzależnione jest od możliwości finansowych Funduszu. 

 



Warunki udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2018 r. 
 „Klasyczna oferta” Funduszu: 

1. Pożyczki:  

 

- oprocentowanie zmienne od 0,3 do 0,6 s.r.w. (odpowiednio nie więcej niż 2,5 – 

3,5% rocznie)  

- maksymalny udział środków Funduszu w finansowaniu zadań w odniesieniu  

do kosztów kwalifikowanych wynosi do 100 % - przy dofinansowaniu w formie 

pożyczki, z wyłączeniem pożyczki płatniczej (udział środków Funduszu w formie 

pożyczki płatniczej określa odrębny program), 

- termin spłaty: dla zadań finansowanych wyłącznie ze środków krajowych – 7 lat 

od daty wypływu pierwszej kwoty pożyczki; dla zadań finansowanych  

z bezzwrotnych środków zagranicznych – 10 lat od daty wypływu pierwszej kwoty 

pożyczki.  

- maksymalny okres karencji wynosi 18 miesięcy, lecz nie więcej niż 12 miesięcy  

od daty zakończenia zadania. 



2. Dotacje: 

 

- Dotacje mogą być udzielane na dofinansowanie zadań z następujących dziedzin: 

a) edukacja ekologiczna, b) ochrona różnorodności biologicznej i funkcji 

ekosystemów, c) gospodarka wodna w zakresie zadań realizowanych przez 

Województwo Lubuskie, d) monitoring środowiska, e) zagrożenia środowiska, f) 

zadania z zakresu ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, których 

obowiązek i zakres finansowania ze środków Funduszu wynika z obowiązujących 

ustaw. 

 

- Dotacje mogą otrzymać: a) jednostki samorządu terytorialnego, b) organizacje 

pozarządowe, c) jednostki badawcze, d) szkoły wyższe.   

 

- Maksymalna wartość udzielonej dotacji nie większa niż 50% kosztów 

kwalifikowanych. 

Warunki udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2018 r. 
 „Klasyczna oferta” Funduszu: 



 
 

Tryb składania i oceny wniosków 
 1. Zgłoszenie zadania na rok 2018 odbywa się za pomocą formularza wniosku, 

dostępnego na stronie internetowej Funduszu, odpowiedniego do rodzaju 

zadania, złożonego w terminie do 31 października 2017 r. 

 

2. Wnioski jednostek administracji samorządowej składane są za pośrednictwem 

organów wykonawczych samorządów poziomu wojewódzkiego, powiatowego i 

gminnego.  

 

3. Wnioski są oceniane pod kątem zgodności z obowiązującymi w 2018 roku 

kryteriami wyboru i zasadami udzielania pomocy finansowej przez Fundusz. 

Wnioskodawcy są pisemnie informowani o rezultacie oceny wniosku.  

 

4. Pozytywna kwalifikacja wniosku jest ważna do trzech miesięcy. W okresie 

ważności kwalifikacji wnioskodawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich 

formalności i wymagań Funduszu umożliwiających podjęcie przez organy 

Funduszu decyzji o przyznaniu dofinansowania. Fundusz może przedłużyć 

wymieniony wyżej termin na pisemne, umotywowane wystąpienie 

wnioskodawcy. Decyzje o przyznaniu dofinansowania obowiązują w roku ich 

podjęcia. 

  

 



1. Program udzielania dofinansowania w roku 2018 w formie pożyczek płatniczych 

 

Pożyczka płatnicza może być udzielona na pokrycie 100% kosztów 

kwalifikowanych wynikających z umowy o dofinansowanie zadania środkami 

zagranicznymi, przewidzianych do dofinansowania w ramach bezzwrotnej 

pomocy oraz podatku VAT. Pożyczka dotyczy nieuregulowanych zobowiązań 

finansowych.  

Pożyczka płatnicza udzielana jest na następujących warunkach: 1) w całym okresie 

trwania umowy obowiązuje zmienna stopa oprocentowania 0,6 s.r.w., nie mniej 

niż 3,5 % w stosunku rocznym, 2) okres spłaty wynika z postanowień 

określonych w umowie pomiędzy Wnioskodawcą a źródłem finansowania 

środkami zagranicznymi. 

Nabór wniosków na rok kalendarzowy, w którym ma być przyznana pomoc, odbywa 

się w trybie ciągłym. 

Warunki udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2018 r. 
 Programy własne Funduszu: 



2. Finansowanie budowy lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę  

i zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych” „Mikrostystemy” 

Program obejmuje budowę systemu zaopatrzenia w wodę oraz systemów odbioru 
ścieków z obszarów dla których budowa kanalizacji zbiorczej (kanalizacji 
zakończonej oczyszczalnią ścieków) jest nieefektywna. Zadania mogą być 
zlokalizowane poza granicami aglomeracji lub w granicach aglomeracji 

Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest w formie łączonej dotacji i pożyczki, 
przy czym wielkość dotacji nie może przekroczyć 20% łącznej kwoty wsparcia z 
Funduszu. Dotacja może zostać wypłacona w pierwszej kolejności.  

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych zadań zgłoszonych w ramach 
jednego systemu przez jednego Wnioskodawcę może wynosić 2.000.000 PLN. 

Nabór wniosków na rok kalendarzowy, w którym ma być przyznana pomoc, odbywa 
się w trybie ciągłym. 

Warunki udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2018 r. 
 Programy własne Funduszu: 



Program inicjowany w 2018 roku: 

3. Program ograniczenia niskiej emisji w województwie lubuskim przy udziale 

środków WFOŚiGW w Zielonej Górze „Eko-DOM” 

 

Program skierowany będzie do beneficjentów - osób fizycznych oraz wspólnot 

mieszkaniowych z terenu województwa lubuskiego 

Program obejmuje takie rozwiązania jak: zastosowanie kotłów gazowych, 
podłączenie do sieci ciepłowniczej, zastosowanie kotłów na paliwa stałe lub 
biomasę (parametry co najmniej jak dla kotłów 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),  
zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) służących wsparciu nowego 
źródła ciepła (pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych). 

 

Planowana maksymalna wartość udzielonej dotacji dla zadań zgłoszonych przez 

jednego beneficjenta może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej 

niż 7.000,00 PLN. 

 

Szczegóły dotyczące Programu będą znane w listopadzie 2017 r. 

 

 

Warunki udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2018 r. 
 Programy własne Funduszu: 



Pomoc udzielana jest w ramach czterech linii kredytowych: 

Linia nr 1 na: 

• modernizację systemów grzewczych związaną z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

• modernizację systemów grzewczych z wykorzystaniem alternatywnych, a przyjaznych środowisku źródeł energii: 
biomasy, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, 

• wykonanie systemów grzewczych i zasilania z wykorzystaniem alternatywnych - przyjaznych środowisku źródeł 
energii. 

Linia nr 2 na: 

• budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 20 m3/d, 

• budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej pod warunkiem zapewnionego odbioru ścieków przez istniejącą lub 
równolegle realizowaną oczyszczalnię. 

Linia nr 3 na: 

• termomodernizację budynków mieszkalnych. 

Linia nr 4 na: 

• kredyty na realizację na terenie woj. lubuskiego zadań w zakresie ochrony środowiska, innych niż działania objęte 
liniami Nr 1-3. {zakup materiałów, maszyn i urządzeń związanych z uzyskaniem efektu ekologicznego wartość 
robót budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z uzyskaniem efektu ekologicznego, koszt rozruchu 
mechanicznego i technologicznego, podatek VAT związany z inwestycją (tylko w przypadku gdy stanowi koszt 
przedsięwzięcia)} 

Warunki udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2018 r. 
Linie kredytowe w BOŚ S.A.: 



Warunki wspólne dla linii kredytowych: 
Kredytobiorcy: 
• osoby fizyczne, 
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
• wspólnoty mieszkaniowe 
• nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (L1,2,3). 

 
Oprocentowanie: 
• Zmienna stawka oprocentowania, stanowi sumę: stawki bazowej, jaką jest WIBOR dla depozytów 3M 

oraz marży Banku określonej w wysokości 3,0 p.p., stałej w okresie kredytowania, 
• w okresie kredytowania dopłata ze środków Funduszu do oprocentowania wynosząca 

3,00 p.p. 
  
Koszt prowizji  przygotowawczej: 
• koszt prowizji przygotowawczej w wysokości do 2% kwoty przyznanego kredytu, ponosi w całości 

kredytobiorca. 
 

Okres kredytowania objęty dopłatami: 
• 10 lat (120 m-cy). 

Warunki udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2018 r. 
Linie kredytowe w BOŚ S.A.: 
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