
 
 
 

Załącznik  
do uchwały nr 000/04/22  

Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze 
z dnia 08 marca 2022 r.  

 
 

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji dla rea-
lizacji zadań w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Do-
finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zwany dalej 
Funduszem przystępuje do realizacji Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych 
Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
zwanego dalej Programem, na zasadach określonych poniżej.  
 

2. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez 
doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania  
i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii 
technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. 
 

3. Beneficjentami pomocy udzielanej w ramach niniejszego Programu mogą być jednostki 
ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa lubuskiego. 

 

4. Realizacja Programu rozumiana w szczególności jako: określenie dat planowanego naboru 
wniosków, określenie terminów zakończenia oraz wydatkowania środków dla zadań realizowanych 
przez Beneficjentów, określone zostaną w Ogłoszeniu o naborze wniosków. 
 

5. W ramach Programu dofinansowywany będzie zakup specjalistycznego sprzętu 
wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. 
agregatów prądotwórczych, motopomp, środków ochrony indywidualnej, połączony z działaniami 
edukacyjnymi (działania edukacyjne są obligatoryjnym elementem projektu). 
 

6. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu 
ekologicznego obejmujące zakup specjalistycznego sprzętu oraz działania edukacyjne zgodnie z 
listą sprzętu ustaloną z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie 
Wielkopolskim, z wyłączeniem zakupu środków transportu oraz nabycia środków trwałych w formie 
leasingu. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest 
on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości 
odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług. 
 

Na realizację Programu w latach 2022 - 2025 Fundusz przeznacza środki finansowe w wysokości:  

− środków  udostępnionych przez NFOŚiGW, 
− środków WFOŚiGW w Zielonej Górze na podstawie przyjętych planów działalności i planów 

finansowych na dany rok kalendarzowy. 



 
 

 

7. Kwota dofinansowania zadania łączącego zakup sprzętu i wyposażenia z działaniami edukacyjnymi, 
skierowanymi do społeczności lokalnych w zakresie zagrożeń miejscowych i ich skutków wynosi do 
100 % (środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW) w formie dotacji. 

8. 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. 
 

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

10. Beneficjenci, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach Programu, przejmują pełną 
odpowiedzialność za merytoryczną i formalno-prawną realizację przedsięwzięć.  

 

11. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie  
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 
 

12. Dotacje udzielane w ramach niniejszego Programu nie wymagają ustanowienia zabezpieczenia. 
 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie obowiązujące w latach 
realizacji Programu: 

− Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu 
sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 

− 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 
 

Zbigniew Kołodziej 
 

 
            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


