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Zasady dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć związanych z realizacją 
gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków 
NFOŚiGW udostępnionych w ramach Programu pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest” 
 
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zwany dalej 

Funduszem przystępuje do kolejnej edycji Programu NFOŚiGW pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest” zwanego dalej Programem.  

2. Celem Programu jest osiągnięcie wzrostu ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów 
zawierających azbest. 

3. Fundusz będzie realizował Program w latach 2016 - 2017. 
4. Beneficjentami pomocy udzielanej w ramach niniejszego programu mogą być wyłącznie jednostki 

samorządu terytorialnego, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających 
azbest oraz  posiadające gminny program usuwania azbestu. 

5. W ramach Programu dofinansowywane będą przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie gminy w zakresie 
demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających 
azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

6. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego 
obejmujące wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia 
odpadów zawierających azbest. 

7. Na realizację Programu w latach 2016 - 2017 Fundusz zabezpiecza środki finansowe w  wysokości do 6 
mln zł w tym: 

 do  3,0 mln zł – środki udostępnione przez NFOŚiGW, 

 do  3,0 mln zł – środki Funduszu. 
8. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynosić do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym: 

 do 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji, 

 do 75 % kosztów kwalifikowanych ze środków Funduszu, w formie dotacji. 
Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW nie może przekroczyć 
iloczynu 400 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów 
zawierających azbest. 
Kwota dofinansowania udzielanego ze środków Funduszu nie może przekroczyć iloczynu 400 zł i sumy 
całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. 

9. W przypadku powstania konieczności pozyskania dodatkowych środków na zbilansowanie kosztów 
kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu istnieje możliwość uzyskania na ten cel 
pożyczki ze środków Funduszu. 

10. Przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie może być zakończone przed 
dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w Funduszu. 

11. Beneficjenci, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach Programu, przejmują pełną 
odpowiedzialność za merytoryczną i formalno-prawną realizację przedsięwzięć w ramach gminnych 
programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

12.  W przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, 
zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem 
udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy 
publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy 
jest dotowana jednostka samorządu terytorialnego.  



13. Dotacje udzielane w ramach niniejszego Programu nie wymagają ustanowienia zabezpieczenia. 
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie obowiązujące w latach 

realizacji Programu: 

 Kryteria wyboru zadań,  

 Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej – z wyłączeniem postanowień określających tryb 
składania i oceny wniosków, które dla potrzeb Programu zostaną uchwalone przez Zarząd, 

 Zasady udzielania i umarzania pożyczek,  

 Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Funduszu. 
 

 
 

           Przewodniczący Rady Nadzorczej 
                     Leszek Karski 


