
             
           

  Załącznik  
do uchwały nr 000/64/18  

Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze  
         z dnia 27 listopada 2018 roku 

 

 

Program udzielania dofinansowania w 2019 roku w formie pożyczek płatniczych  

dla przedsięwzięć, które uzyskały bezzwrotne wsparcie środkami zagranicznymi 

 

1. W celu zachowania płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych z bezzwrotnych środków 

zagranicznych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (zwany 

dalej Funduszem) może udzielić dofinansowania w formie pożyczki, zwanej dalej pożyczką płatniczą.  

2. Podstawą przyznania pożyczki płatniczej jest złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami.  

3. 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 WIBOR 3M + 50 pkt 

bazowych i nie mniej niż   3,0 % w stosunku rocznym, 

2) okres spłaty wynika z postanowień określonych w umowie pomiędzy Wnioskodawcą a źródłem 

finansowania środkami zagranicznymi. 

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania środków finansowych, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu 

pożyczki płatniczej na konto Funduszu, w pełnej wysokości określonej w umowie. 

5. Wnioskodawcy, który uzyskał dofinansowanie na zadanie w ramach niniejszego Programu, Fundusz 

umożliwia również uzyskanie pożyczki na koszty kwalifikowane, stosownie do Ogólnych zasad udzielania 

pomocy finansowej ze środków Funduszu oraz Zasad udzielania i umarzania pożyczek ze środków 

Funduszu obowiązujących w roku przyznania dofinansowania. 

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

7. Pożyczka płatnicza może być udzielona na zadanie zakończone w zakresie rzeczowym, w celu dokonania 

zapłaty za nieuregulowane zobowiązania finansowe, wynikające z wystawionych dokumentów księgowych, 

związanych z realizacją zadania.  

8. Szczegółowe warunki udzielania pożyczki płatniczej określi umowa z Funduszem. 

9. Udzielenie dofinansowania w ramach niniejszego Programu jest uzależnione od możliwości finansowych 

Funduszu. 

10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Programu znajdują zastosowanie 

obowiązujące w roku przyznania dofinansowania Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej ze środków 

Funduszu oraz Zasady udzielania i umarzania pożyczek ze środków Funduszu. 

          

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 

          Piotr WÓJCIK 
 


