Kryteria i zasady udzielania dofinansowania ze środków
WFOŚiGW w Zielonej Górze
na 2017 rok.

Obowiązujące kryteria wyboru przedsięwzięć i zadań dofinansowywanych ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze
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.

• 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 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.

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.

 Wymogi formalne wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiednich
wewnętrznych regulacji organów Funduszu.
 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.
 Fundusz zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentów.
 Dofinansowanie ze środków Funduszu następuje z uwzględnieniem zasad określonych
w przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do działania zgodnego z ustawą
z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych. 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.

Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
na 2017 rok
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.

 Fundusz udziela dofinansowania w formie:

a) oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć
współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zagranicznymi (pożyczek płatniczych),
b)

dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz dokonywania częściowych spłat kapitału
kredytów bankowych,

c) nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków
pracowników administracji rządowej i samorządowej (szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród określa
odrębny regulamin).
 Fundusz może udzielić dofinansowania na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
a) w ramach programów NFOŚiGW i udostępnionych Funduszowi środków,
b) w ramach programów własnych Funduszu.
Warunki uzyskania pomocy finansowej określają zasady odrębne dla każdego programu.
 Ze środków Funduszu pokrywane są koszty, których obowiązek pokrywania przez Fundusz wynika z obowiązujących
przepisów prawa. Szczegółowe zasady dotyczące pokrywania tych kosztów określają odrębne regulaminy.
 Podstawową formą dofinansowania udzielanego przez Fundusz jest pożyczka.

Fundusz udziela dofinansowania na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z 16 listopada 2010 r. (Dz.
U. 226 poz. 1479).
Do udzielania dofinansowania państwowym jednostkom budżetowym stosuje się zasady ustanowione
przez Zarząd Funduszu.

Warunki udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2017 r.
1. Maksymalny udział środków Funduszu w finansowaniu zadań w odniesieniu do kosztów
kwalifikowanych, wynosi:
a) do 100 % - przy dofinansowaniu w formie pożyczki, z wyłączeniem pożyczki płatniczej (udział
środków Funduszu w formie pożyczki płatniczej określa odrębny program),
b) do 50% - przy dofinansowaniu w formie dotacji,
c) do 100% kosztów, których obowiązek pokrywania przez Fundusz wynika z obowiązujących
przepisów prawa.
2. Dla zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych podstawę
dofinansowania stanowi różnica pomiędzy kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia a uzyskanym
bezzwrotnym dofinansowaniem.
3. Udział środków Funduszu w formie dopłat do oprocentowania kredytu bankowego oraz
dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych szczegółowo określa "Tryb i zasady
udzielania i rozliczania dotacji".
4. Fundusz nie udziela dofinansowania na zadania zakończone przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie środkami Funduszu w trybie określonym w ogólnych zasadach.
5. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest ustanowienie przez wnioskodawcę wymaganej
i zaakceptowanej przez Fundusz formy zabezpieczenia zwrotu dofinansowania w przypadku
niewypełnienia zobowiązań wynikających z umowy.

Warunki udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2017 r.
6. Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od należytego wywiązywania się przez wnioskodawcę :
- z obowiązku regulowania należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za
nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, związanych z funkcjonowaniem wszystkich
obiektów, urządzeń i instalacji stanowiących mienie wnioskodawcy lub pozostających w jego
zarządzie na terenie województwa lubuskiego,
- z wszelkich zobowiązań wobec Funduszu wynikających z zawartych umów.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych kierowanych
do społeczeństwa, celem rozwijania właściwych postaw prośrodowiskowych, w tym informowania o
korzyściach ze stosowania rozwiązań proekologicznych, na które pozyskał środki pomocowe
Funduszu.
Działania te, nazwane „efektem edukacyjnym”, należy ująć we wniosku, skąd będą przeniesione
do umowy udzielenia dofinansowania.
8. Fundusz udziela dofinansowania na podstawie zawartej na piśmie umowy cywilno-prawnej.

Promesa udzielania dofinansowania ze środków Funduszu
• Fundusz może udzielić promesy na dofinansowanie zadań zakwalifikowanych do objęcia pomocą.

• Warunki udzielenia oraz okres obowiązywania promesy określa Zarząd Funduszu
z zastrzeżeniem ustawowych kompetencji Rady Nadzorczej Funduszu.
• Do dofinansowania przyznawanego w związku z udzieloną promesą stosuje się zasady
dofinansowania obowiązujące w dniu jej udzielenia, chyba że warunki promesy stanowią inaczej.

Tryb składania i oceny wniosków
1. Zgłoszenie zadania odbywa się za pomocą formularza wniosku, dostępnego na stronie
internetowej Funduszu, odpowiedniego do rodzaju zadania, złożonego w terminie do 31
października 2016 r. (dotychczas do 30 września roku poprzedzającego dofinansowanie).
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 2017 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 składania i oceny wniosków
5. Niedotrzymanie przez wnioskodawcę wyznaczonych przez Fundusz terminów skutkuje
odrzuceniem wniosku. Dalsze ubieganie się o dofinansowanie wymaga złożenia nowego wniosku,
który może być poddany ponownej kwalifikacji.
6. Wnioski złożone do Funduszu po 31 października 2016 r. rozpatrywane będą na bieżąco pod
warunkiem zgodności z kryteriami i dysponowania przez Fundusz wolnymi środkami. Wnioski te
będą rozpatrywane w trybie opisanym w punktach 3 - 5.
7. Nie zawarcie umowy o dofinansowanie w roku 2017, wymaga ponownego złożenia wniosku na rok
2018 w trybie określonym w Ogólnych zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków
Funduszu ustalonych dla tego roku.

Dziękuję za uwagę

Anna Sojka
asojka@wfosigw.zgora.pl
Tel. 68 419 69 30

