
FUNDUSZ DLA GMIN w 2018 r.  

nowe programy, większe wsparcie, szerszy dostęp 
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Konspekt prezentacji: 

1. Kryteria wyboru przedsięwzięć w 2018 r. 

2. Wybrane formy udzielania pomocy finansowej: 
„klasyczne formy dofinansowania”,  programy własne. 
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Obowiązujące kryteria wyboru przedsięwzięć i zadań 

dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 
 

kryterium zgodności z polityką ochrony środowiska  

i strategicznymi dokumentami określającymi standardy emisyjne i 

jakości środowiska wynikające z prawa wspólnotowego i krajowego 

kryterium techniczno - ekonomiczne 

kryterium zasięgu oddziaływania 

kryterium spełnienia wymogów formalnych 
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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 oraz programów gospodarki niskoemisyjnej, 
planów gospodarki odpadami oraz innych obowiązujących programów i 
planów 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. 
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W ramach kryterium  techniczno-ekonomicznego  podlegają ocenie  

w szczególności:  

planowane efekty ekologiczne i rzeczowe zadania  

stopień przygotowania zadania do realizacji 

zabezpieczenie  źródeł finansowania 

Przedsięwzięcie lub zadanie spełnia kryterium zasięgu oddziaływania, 

jeżeli jest realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz jest 

spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:  

ma znaczenie dla stanu środowiska co najmniej w skali gminy  

  jest wykonywane na obszarach chronionych lub oddziałujących na tereny 

chronione 

jest wykonywane na terenach, na których są przekroczone standardy jakości środowiska 
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Wybrane  formy  udzielania  pomocy  finansowej  ze środków  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Zielonej Górze  

 

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty 

realizujące przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, o zdefiniowanych efektach rzeczowych i ekologicznych 

oraz zbilansowanych źródłach finansowania.  

 

2. Fundusz udziela wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć  

i zadań, zgodnych z przepisami prawa i z obowiązującymi w danym roku 

kryteriami i zasadami. 

 

3. Udzielanie dofinansowania uzależnione jest od możliwości finansowych 

Funduszu. 
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„Klasyczna  forma dofinansowania”  

Podstawową formą dofinansowania udzielanego przez Fundusz jest 

pożyczka. 

Pożyczki udzielane są na zasadach preferencyjnego oprocentowania 

bez pobierania dodatkowych opłat. 



Oprocentowanie pożyczek 

0,3 s.r.w., nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym - w przypadku 
pożyczek udzielanych na realizację zadań, które nie uzyskały 

niepodlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków zagranicznych i 
spełniają jeden z poniższych warunków 

są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego 

dotyczą zastosowania odnawialnych źródeł energii 

dotyczą budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie z 
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami 

wynikają z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

„Klasyczna  forma dofinansowania”  

wynikają z harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji obowiązujących 

programów ochrony powietrza oraz programów gospodarki niskoemisyjnej 



Oprocentowanie pożyczek 

0,5 s.r.w., nie mniej 
niż 3,0% w stosunku 

rocznym  

w przypadku 
pożyczek 

udzielanych na 
realizację zadań, z 

udziałem 
bezzwrotnych 

środków 
zagranicznych 

0,6 s.r.w., nie mniej 
niż 3,5% w stosunku 

rocznym  

w przypadku 
pożyczek 

udzielanych na 
realizację innych 

zadań 

„Klasyczna  forma dofinansowania”  



Termin spłaty pożyczki 

dla zadań finansowanych wyłącznie ze środków krajowych 
–  

7 lat od daty wypływu pierwszej kwoty pożyczki 

dla zadań finansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych – 10 
lat od daty wypływu pierwszej kwoty pożyczki. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach związanych z możliwością obsługi 
zadłużenia przez Wnioskodawcę, dopuszczalne jest wydłużenie 

terminu spłaty pożyczki do 20 lat.  

„Klasyczna  forma dofinansowania”  



„Klasyczna  forma dofinansowania”  

DOTACJE 

1. Mogą być udzielane na dofinansowanie zadań z następujących dziedzin: 

edukacja ekologiczna, ochrona różnorodności biologicznej i funkcji 

ekosystemów, gospodarka wodna w zakresie zadań realizowanych przez 

Województwo Lubuskie, monitoring środowiska,  zagrożenia środowiska, 

zadania z zakresu ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, których 

obowiązek i zakres finansowania ze środków Funduszu wynika z 

obowiązujących ustaw. 

2. Przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 

pozarządowych,  jednostek badawczych oraz szkół wyższych.   

 

Maksymalna wartość udzielonej dotacji nie może być większa niż 50% kosztów 

kwalifikowanych. 



1. Zgłoszenie zadania odbywa się za pomocą formularza wniosku, dostępnego na 

stronie internetowej Funduszu, odpowiedniego do rodzaju zadania, złożonego  

w trybie  ciągłym (dotyczy pożyczek). 

2. Wnioski jednostek administracji samorządowej składane są za pośrednictwem 

organów wykonawczych samorządów poziomu wojewódzkiego, powiatowego i 

gminnego.  

3. Wnioski są oceniane pod kątem zgodności z obowiązującymi w 2018 roku 

kryteriami wyboru i zasadami udzielania pomocy finansowej przez Fundusz. 

Wnioskodawcy są pisemnie informowani o rezultacie oceny wniosku.  

4. Pozytywna kwalifikacja wniosku jest ważna do trzech miesięcy. W okresie 

ważności kwalifikacji wnioskodawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich 

formalności i wymagań Funduszu umożliwiających podjęcie przez organy 

Funduszu decyzji o przyznaniu dofinansowania. Fundusz może przedłużyć 

wymieniony wyżej termin na pisemne, umotywowane wystąpienie 

wnioskodawcy. Decyzje o przyznaniu dofinansowania obowiązują w roku ich 

podjęcia. 

  

TRYB NABORU WNIOSKÓW 



Programy priorytetowe w zakresie efektywności energetycznej 

Eko Gmina – Poprawa efektywności energetycznej oraz 

likwidacji niskiej emisji 

System wsparcia doradczego w zakresie efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii 



Programy priorytetowe w zakresie gospodarki wodno – ściekowej  

i edukacji ekologicznej w ochronie ziemi 

Finansowanie budowy lokalnych systemów 

zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych 

Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa 

lubuskiego: SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA 

Program udzielania dofinansowania w roku 2018 w formie pożyczek 

płatniczych 



Eko Gmina – Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacji 

niskiej emisji 
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Typ I:  inwestycje własne 

gmin zgodne z planami 

gospodarki niskoemisyjnej. 

       Przedmiot wsparcia 

Typ II: inwestycje Odbiorców końcowych 

polegające na likwidacji źródeł tzw. "niskiej 

emisji", tj. lokalnych kotłowni węglowych  

i domowych pieców grzewczych opalanych 

paliwami stałymi oraz na zastosowaniu 

nowoczesnych źródeł ciepła. Dofinansowanie 

w ramach typu II może być udzielone gminie 

na podstawie opracowanych przez nią zasad 

dofinansowania likwidacji niskiej emisji, 
skierowanych do odbiorców końcowych. 



Eko Gmina – Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacji 

niskiej emisji 
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Gminy z terenu 

województwa lubuskiego 

Odbiorcami końcowymi mogą być Typ II 

Osoby fizyczne w tym prowadzące działalność 

gospodarczą w lokalu mieszkalnym  

 

Wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie 

korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej 

kotłowni. 

Budżet programu 10 000 000 PLN 

Nabór wniosków 
odbywa się w trybie ciągłym do czasu 

wyczerpania puli środków 

finansowych, jednak nie później niż do 

31.10.2018 roku 

Beneficjentami mogą być  



Finansowanie budowy lokalnych systemów zagospodarowania 

ścieków socjalno-bytowych 
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Jednostki samorządu 

terytorialnego lub  

 

Gminne spółki wodno-

ściekowe 

Beneficjentami mogą być 

Budżet programu 

6 000 000 PLN 

pożyczka 

Szczegóły 

Programu 

Nabór od ogłoszenia programu 

 

Pożyczka oprocentowana 2% na max 10 lat (obligatoryjna) 

 

Maksymalna wartość na Wnioskodawcę 2.000.000 PLN 

1 500 000 PLN 

dotacja 



Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców 

województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA 
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Gminne i powiatowe 

jednostki samorządu 

terytorialnego 

Beneficjentami mogą być 

Budżet programu 

Koszty 

kwalifikowane 

- festyny tematyczne, 

- warsztaty, szkolenia z recyklingu i upcyklingu, 

- otwarte konkursy wiedzy upowszechniające informacje w zakresie 

tematycznym Programu, 

- spotkania z mieszkańcami, 

- działania w przestrzeni miejskiej (np. happeningi, edukacja za 

pomocą komunikacji, banerów, z wykorzystaniem transportu 

lokalnego), 

- edukacyjne wycieczki tematyczne, 

- wykorzystanie materiałów edukacyjnych ze strony internetowej 

240.000 PLN dotacja 



Program udzielania dofinansowania w roku 2018 w formie 

pożyczek płatniczych 
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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 0,6 s.r.w., nie mniej niż 

3,5 % w stosunku rocznym, 

2) okres spłaty wynika z postanowień określonych w umowie pomiędzy 

Wnioskodawcą a źródłem 

finansowania środkami zagranicznymi. 



Program udzielania dofinansowania w roku 2018 w formie 

pożyczek płatniczych - schemat 
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    2018 2019 

Nazwa   I kw. II k.w III kw. IV kw. I kw. II k.w III kw. IV kw. 
Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 

w Miejscowości X 

Koszty kwalifikowane 

1 600 000 0 1 600 000 0 2 400 000 800 000 0 1 600 000 

Dofinansowanie 

[63,75%] 1 020 000 0 1 020 000 0 1 530 000 510 000 0 1 020 000 

VAT 460 000 0 460 000 0 690 000 230 000 0 460 000 

I.1. Pożyczka płatnicza 

UE 1 530 000 

I.2. Pożyczka płatnicza 

VAT 690 000 

I. Max pożyczka 

płatnicza 2 220 000 

II. Pożyczka wkład 

własny 4 900 000 

Lp

. Nazwa Koszt brutto Koszt netto 

Koszt 

kwalifikowany Dotacja UE VAT 

1. 

Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 

w Miejscowości X 12 300 000 10 000 000 8 000 000 5 100 000 2 300 000 



Dziękuję za uwagę 
 

 

 

www.wfosigw.zgora.pl 
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