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PROGRAM PRIORYTETOWY 
 
 

Tytuł programu:  

SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych przez WFOŚiGW 

ZAKRES OGÓLNY 

1. Cel programu  
Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nie mogą być 
sfinansowane ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
poprzez udzielenie im przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dofinansowania. 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  
Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.  

1) Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (Mg) 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi:  
dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 100 000 Mg;  

2) Liczba wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej objętych 
wsparciem (liczba wfośigw/rok) 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi:  
dla zwrotnych form dofinansowania – do 16 wfośigw.  

3. Budżet  
Budżet na realizację celu programu wynosi do 780 000,00 tys. zł, w tym: 
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000,00 tys. zł, 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 700 000,00 tys. zł  

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY 
 

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

4. Okres wdrażania  
Program realizowany będzie w latach 2015 – 2022, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2022 r.  
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5. Terminy i sposób składania wniosków 
1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
2. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków dla WFOŚiGW określone 

zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które 
zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 

3. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie 
WFOŚiGW w ogłoszeniach o konkursach umieszczanych na swoich stronach 
internetowych. 

6. Koszty kwalifikowane  
1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2013 r. do 31.12.2022 r., w którym                      

to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.  
2. Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów 

kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu 
ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu 
i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. 

7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z "Zasadami udzielania dofinansowania ze 
środków NFOŚiGW".  

7.1 Formy dofinansowania 
Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji. 

7.2  Warunki udostępniania środków przez NFOŚiGW  
1) udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne; 
2) wysokość udostępnianych środków finansowych dla każdego z WFOŚiGW określa się                   

na podstawie  algorytmu opisanego w Regulaminie naboru; 
3) NFOŚiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOŚiGW. 

7.3  Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW udzielanego przez 
WFOŚiGW beneficjentom końcowym  

1) udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa                 
we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW; 

2) kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, 
w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez 
NFOŚiGW, w formie dotacji; 

3) kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW                      
w ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie może przekroczyć iloczynu 400 
zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych 
odpadów zawierających azbest; 

4) minimalne łączne zaangażowanie środków WFOŚiGW w realizację niniejszego 
programu priorytetowego stanowi 35% kosztów kwalifikowanych; 

5) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną,  jest  ono udzielane zgodnie 
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 

6) 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, 

http://www.nfosigw.gov.pl/zasady�
http://www.nfosigw.gov.pl/zasady�
http://www.nfosigw.gov.pl/zasady�
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zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania 
oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji 
dotowana jednostka samorządu terytorialnego; 

7) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5.2, kwota dofinansowania ze 
środków NFOŚiGW wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych; pkt. 2 – 4 nie stosuje 
się. 

7.4 Beneficjenci  
1) Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 
2) Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego, które 

otrzymują wsparcie za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub 

zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

2) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub 
zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską 
żywiołową. 

Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem, 
lub powiatu, na którego terenie się znajduje. 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria oceny wniosków o udzielenie dofinansowania składanych przez WFOŚiGW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie 
priorytetowym   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej 
formie   

3. Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono 
wszystkie wymagane pola formularza wniosku   

4. Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym 
w programie priorytetowym 

  

5. 
W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego 
złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 

  

6. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na 
rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów   
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7. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na 
rzecz NFOŚiGW 

  

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem 
priorytetowym 

  

9. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia 
wniosku   

10. Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym   

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi  
w programie priorytetowym 

  

12.  

Przy wyborze przedsięwzięć WFOŚiGW zweryfikował efektywność 
kosztową zgodnie z „Zasadami efektywności kosztowej 
przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW” 
(maksymalna wartość wskaźnika kosztu jednostkowego, 
rozumianego jako wysokość dofinansowania za jednostkę efektu  
została określona w ust. 7.3 pkt 3) 

  

13.  
Przy wyborze przedsięwzięć WFOŚiGW weryfikował stopień 
pilności usunięcia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów 
zawierających azbest 

  

9.  Postanowienia dodatkowe 
1. Efekty ekologiczne osiągnięte przez WFOŚiGW w ramach programu będą corocznie 

podsumowywane i sprawozdawane do NFOŚIGW. 

2. Przedsięwzięcia wskazane we wniosku WFOŚiGW o udostępnienie środków muszą 
spełniać  wszystkie warunki: 

1) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona 
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest; 

2) przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne. 
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Część 2) REGION 

4. Okres wdrażania  
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 
1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
2. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio                    

w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 

3. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie 
WFOŚiGW i umieszczają na swojej stronie internetowej. 

6. Koszty kwalifikowane  
1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r., w którym                    

to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.  
2. Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów 

kwalifikowanych”. 

7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  
Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z "Zasadami udzielania dofinansowania ze 
środków NFOŚiGW". 

7.1 Formy dofinansowania 
Pożyczka. 

7.2  Intensywność dofinansowania  
Dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 
1) Warunki udzielania przez NFOŚiGW dofinansowania w formie pożyczek 

poszczególnym WFOŚiGW: 
a) oprocentowanie stałe 1% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na 

bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, 
następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; 

b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 7 lat. 
Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy 
pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; 

c) okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki liczona jest od wypłaty 
ostatniej transzy pożyczki, lecz nie może być dłuższa niż 18 miesięcy;  

d) wypłata transz pożyczki może nastąpić w formie zaliczek i/lub refundacji; 
e) pożyczka nie podlega umorzeniu; 
f) forma zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy: 

weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu”; 

http://www.nfosigw.gov.pl/zasady�
http://www.nfosigw.gov.pl/zasady�
http://www.nfosigw.gov.pl/zasady�
http://www.nfosigw.gov.pl/zasady�
http://www.nfosigw.gov.pl/zasady�
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2) Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym 
określają poszczególne WFOŚiGW, z zastrzeżeniem warunków zawartych w pkt 3-6. 

3) Pożyczki udzielane przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym ze środków NFOŚiGW 
lub z udziałem środków NFOŚiGW w danym obszarze nie mogą mieć konkurencyjnego 
charakteru dla pożyczek udzielanych przez NFOŚiGW w tym obszarze. Dotyczy to 
w szczególności wysokości oprocentowania dofinansowania w formie pożyczki 
udzielanego przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym. 

4) Dotacje udzielane przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym ze środków NFOŚiGW 
lub z udziałem środków NFOŚiGW w danym obszarze nie mogą mieć konkurencyjnego 
charakteru dla dotacji udzielanych przez NFOŚiGW w tym obszarze. Dotyczy to 
w szczególności intensywności dofinansowania w formie dotacji udzielanego przez 
WFOŚiGW beneficjentom końcowym. 

5) Postanowienia pkt 3 i 4 mają zastosowanie także w przypadku łączenia bezzwrotnych 
i zwrotnych form dofinansowania w finansowaniu danego przedsięwzięcia.  

6) Udzielenie dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym następuje 
z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. 

7.4 Beneficjenci  
1) Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 
2) Beneficjentami końcowymi programu są podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz 

intensyfikacji regionalnych działań ochrony środowiska lub gospodarki wodnej. 
 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej ujętych 
w planach działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria oceny wniosków o udzielenie dofinansowania składanych przez WFOŚiGW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie 
priorytetowym   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej 
formie   

3. Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono 
wszystkie wymagane pola formularza wniosku   

4. Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w 
programie priorytetowym 

  

5. 
W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego 
złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 
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6. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na 
rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów   

7. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na 
rzecz NFOŚiGW 

  

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem 
priorytetowym 

  

9. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia 
wniosku   

10. Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania jest 
zgodny z programem priorytetowym   

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi  
w programie priorytetowym 

  

12.  

Przy wyborze przedsięwzięć WFOŚiGW uwzględnił warunki 
wsparcia i efektywność kosztową zgodnie z „Zasadami efektywności 
kosztowej przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków 
NFOŚiGW”, o ile NFOŚiGW finansuje dany kierunek. 

  

9.  Postanowienia dodatkowe 
1. Efekty ekologiczne osiągnięte przez WFOŚiGW w ramach programu będą corocznie 

podsumowywane i sprawozdawane do NFOŚIGW. 

2. Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki obejmuje w szczególności koncepcję 
wykorzystania środków zawierającą: 

1) wysokość wnioskowanej kwoty pożyczki, 
2) uzasadnienie celu przeznaczenia pożyczonych środków, 
3) harmonogram wypłat środków, 
4) oczekiwany efekt ekologiczny i rzeczowy do uzyskania z dofinansowywanych 

projektów, 
5) wskaźniki efektywności kosztowej przedsięwzięć, 
6) oświadczenie WFOŚiGW wraz z uzasadnieniem o potrzebie uzyskania wsparcia 

finansowego na wskazane we wniosku przedsięwzięcia.    
 


