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KONKURS Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na zadania pn.
„Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia”

Podstawy prawne udzielania dofinansowania:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 roku nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
	Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Cel konkursu
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

III. 	Uczestnicy konkursu
Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

IV.	W ramach konkursu dofinansowaniu podlegają: 
inwestycje realizowane na terenie województwa mazowieckiego;
inwestycje realizowane wyłącznie w/na nieruchomościach, w stosunku do których wnioskodawcy posiadają prawo do dysponowania;
inwestycje realizowane przez podmioty, które posiadają prawo do dysponowania oświetleniem (drogowym, ulicznym, lub znajdującym się na placach, skwerach, parkingach itp.);
	inwestycje realizowane w roku ogłoszenia konkursu.


V.	W ramach konkursu dofinansowaniu nie podlegają:
inwestycje nowobudowane;
przedsięwzięcia zakończone.



Uwagi:
•	środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez beneficjentów, powstałych po dniu podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji 
o przyznaniu dofinansowania; 
•	w konstrukcji finansowej wniosku należy uwzględnić jedynie koszty zadania poniesione lub do poniesienia w roku ogłoszenia konkursu.
VI.	Termin naboru wniosków: 
Terminy składania wniosków – zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez Fundusz.
Termin analizy wniosków – do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
Termin ogłoszenia wyników konkursu – do 14 dni od daty zakończenia analizy przedłożonych wniosków.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Funduszu po weryfikacji wszystkich wniosków zgodnie z kryteriami obowiązującymi w konkursie oraz po ich zaakceptowaniu przez Zarząd Funduszu.
Uwaga:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe złożenie wniosku na obowiązującym druku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 
Druki wniosku wraz z załącznikami oraz wykaz dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.wfosigw.pl.
Wnioski złożone po wyznaczonym terminie oraz wnioski niekompletne nie będą podlegały ocenie. O terminowości decyduje data wpłynięcia dokumentacji do WFOŚiGW w Warszawie (tzn. do Biura Funduszu lub Wydziałów Zamiejscowych).
Wniosek powinien zostać złożony w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe rozkompletowanie (zaleca się ponumerowanie stron wniosku wraz z załącznikami).

VII.	Alokacja środków
Alokacja środków zostanie ustalona przez Zarząd Funduszu i ogłoszona na stronie internetowej.

VIII.	Forma zgłoszenia 
Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz
z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl. 


IX.	Forma dofinansowania
Dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100.000 zł dla jednego beneficjenta nie mniej niż 5.000 zł (wnioski o dofinansowanie w kwocie poniżej 5.000 zł 
nie będą rozpatrywane).
Wypłata dotacji nastąpi po uprzednim złożeniu przez beneficjenta:
	rozliczenia dotacji zgodnie z „Instrukcją rozliczenia…” dostępną na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.pl.


X.	Koszty kwalifikowane
Koszt całkowity zadania obejmuje tylko koszty kwalifikowane.
	koszt demontażu starych opraw elektrycznych i źródeł światła wraz z kosztami pracy niezbędnego sprzętu (np. praca podnośnika);
	koszt zakupu nowych opraw elektrycznych i źródeł światła;

koszt montażu opraw elektrycznych i źródeł światła wraz z kosztami pracy niezbędnego sprzętu (np. praca podnośnika);
	modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem (np. sterowanie nocne);
	podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

XI.	Kryteria oceny wniosków
1.	Kryterium przygotowania zadania:
	wyłoniony wykonawca prac oraz podpisana umowa – 3 pkt
	niewyłoniony wykonawca prac – 0 pkt

	Kryterium wielkości efektu ekologicznego:
	powyżej 100.000 kWh/rok – 10 pkt
	od 50.000 kWh/rok do 100.000 kWh/rok – 5 pkt
	poniżej 50.000 kWh/rok – 0 pkt
	Kryterium wielkości efektu ekonomicznego tj. procentowe zmniejszenie kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej zakładane do uzyskania po realizacji inwestycji:
	powyżej 60 %/rok – 5 pkt
	od 30 %/rok do 60 %/rok – 3 pkt
	poniżej 30 %/rok – 0 pkt

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o pierwszeństwie otrzymania dofinansowania decyduje wielkość planowanego do uzyskania efektu ekologicznego
(w sytuacji wyczerpania przeznaczonych środków Funduszu).

XII.	Uwagi końcowe:
Beneficjenci Funduszu zobowiązani są do przeprowadzenia działań promocyjnych, dotyczących wsparcia finansowego udzielonego przez Fundusz, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie dotacji oraz wewnętrznymi regulacjami (instrukcją) podanymi na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie (www.wfosigw.pl);
WFOŚiGW w Warszawie zastrzega sobie prawo wezwania do udokumentowania informacji zamieszczonych przez wnioskodawcę;
	miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej;
	w przypadku zaistnienia pomocy publicznej udzielonej ze środków Funduszu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa zastosowanie będą miały przepisy Traktatu Funkcjonowania Unii Europejskiej  - art. 107 i 108.

