
Załącznik nr 1  
do uchwały nr 000/07/18   

Rady Nadzorczej WFOŚiGW 
w Zielonej Górze z dnia 23 lutego 2018 roku 

      
Kryteria wyboru przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2019 rok  
 

§1. 
Ustala się następujące kryteria wyboru przedsięwzięć i zadań dofinansowywanych ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zwanego dalej 
Funduszem:  
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. 
 

§2. 
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 planów i programów 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.  
 

§3. 
W ramach kryterium techniczno-ekonomicznego podlegają ocenie w szczególności:   
1. planowane efekty ekologiczne i rzeczowe zadania,  
2. stopień przygotowania zadania do realizacji,   
3. zabezpieczenie źródeł finansowania. 
 

§4. 
Przedsięwzięcie lub zadanie spełnia kryterium zasięgu oddziaływania, jeżeli jest realizowane na terenie 
województwa lubuskiego oraz jest spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:  
1. ma znaczenie dla stanu środowiska co najmniej w skali gminy,  
2. jest wykonywane na obszarach chronionych lub oddziałujących na tereny chronione,  
3. jest wykonywane na terenach, na których są przekroczone standardy jakości środowiska.  

 
§5. 

1. Wymogi formalne wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiednich 
wewnętrznych regulacji organów Funduszu.  

2. Dofinansowaniem ze środków Funduszu objęte są zadania promujące zachowania ekologiczne 
zgodnie ze zrównoważonym rozwojem.  

3. Dla podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania konieczne jest przedłożenie wniosku na 
odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, po zawarciu umowy z 
wykonawcą/wykonawcami  wszelkich elementów zadania. Wymóg zawarcia umowy, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy decyzji o przyznaniu dofinansowania dla państwowych 
jednostek budżetowych. 



4. Fundusz zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych 
dokumentów.  

5. Dofinansowanie ze środków Funduszu następuje z uwzględnieniem zasad określonych 
w przepisach  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.  

6. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do działania zgodnego z ustawą z dnia 
29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Podmiot, który nie 
jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje wyboru 
wykonawców zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w jednej z form przewidzianych w 
Księdze Pierwszej Tytule IV Dziale II ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeks Cywilny. 

                           
 
 
                                                                                               
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej 
                                                                                 Leszek Karski 


