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PROGRAM  

 

Wsparcie dla przedsięwzięć, realizowanych w celu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, które nie zostały ujęte w innych programach WFOŚiGW w Warszawie 

 

 

1. Cel programu:  

Wsparcie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, które nie 

zostały ujęte w pozostałych programach obowiązujących w WFOŚiGW w Warszawie, 

w zakresie i formach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 

2013 r., poz. 1232) 
1
 oraz innych przepisach szczególnych. 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie gospodarki 

finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. Nr 226, 

poz. 1479); 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 

885); 

 „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie”; 

 "Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w 

Warszawie". 

Udzielając pomocy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej Fundusz kieruje się m. in.: 

 Polityką Ekologiczną Państwa, 

 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, 

 Strategią Województwa Mazowieckiego, 

 Strategią działania WFOŚiGW w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 

2020 roku, 

 Listą przedsięwzięć priorytetowych. 

3. Alokacja 

Alokacja środków zostanie ustalona przez Zarząd przed ogłoszeniem naboru programu. 

 

                                                           
1
 Cele działania wojewódzkich funduszy określone są w art. 400 b ustawy Prawo ochrony środowiska (tj.  Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 1232). 

 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102261479
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102261479
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102261479
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240
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4. Terminy  i forma naboru wniosków: 

 Termin naboru:  zgodnie z kalendarium ogłoszonym przez Fundusz. 

 Zarząd Funduszu może zakończyć nabór wniosków do programu w dowolnym 

czasie jego trwania. 

 Forma naboru: nabór prowadzony jest w sposób ciągły.  

 Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz z 

załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl. Wniosek 

powinien zostać złożony w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe 

rozkompletowanie – strony winny być ponumerowane, zaparafowane przez osobę 

składającą oświadczenie woli w imieniu wnioskodawcy. 

 

5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

5.1 Beneficjenci 

 Jednostki samorządu terytorialnego; 

 Osoby prawne realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. 

5.2 Forma dofinansowania 

 Pożyczka; 

 Dotacja. 

 Podstawową formą pomocy finansowej ze środków Funduszu stanowią 

preferencyjne pożyczki; 

 Dotacje udzielane są w uzasadnionych przypadkach, wynikających  z charakteru 

zadania  (np. ochrona p. powodziowa, likwidacja klęsk żywiołowych), 

szczególnego znaczenia publicznego (np. szpitale, Domy Pomocy Społecznej); 

 Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia pomocy finansowej na to samo zadanie w 

formach pożyczki i dotacji, na podstawie oddzielnych umów; 

 Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów 

kwalifikowanych zadania. 

5.3 Intensywność dofinansowania 

 Pożyczka     -  do 100% kosztów kwalifikowanych,  

                    - wysokość pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej wynosi do 80% różnicy między kosztami 

kwalifikowanymi a dotacją rozwojową dla projektu; 

 Dotacja:  - do 50 % kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych i 

modernizacyjnych (w tym zakupy inwestycyjne); 

                    - do 100 % kosztów kwalifikowanych proekologicznych zadań 

nieinwestycyjnych z zakresu: edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, opracowania 

opinii, ocen oraz badań naukowych, monitoringu środowiska i tworzenia systemów 

kontrolno-pomiarowych, likwidacji skutków oraz zapobiegania poważnym awariom, a 

także zadrzewień i zalesień wykonywanych w ramach programu zwiększenia 

lesistości kraju; 

http://www.wfosigw.pl/
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 Intensywność dofinansowania określona będzie z uwzględnieniem przepisów 

pomocy publicznej w ramach, której udzielone będzie dofinansowanie. Łączne 

dofinansowanie ze środków publicznych nie może przekroczyć dopuszczalnych 

poziomów intensywności określonych rozporządzeniem w sprawie pomocy de 

minimis. 

5.4 Warunki dofinansowania 

W ramach programu dofinansowane mogą być: 

 Inwestycje realizowane na terenie województwa mazowieckiego, 

 Inwestycje realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których Wnioskodawcy 

posiadają prawo do dysponowania. Do realizacji zadania wymagana jest zgoda 

wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,  

 Inwestycje, dla których wybór dostawców/wykonawców został/zostanie dokonany 

zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych lub dla podmiotów nie stosujących 

ustawy przy zastosowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji 

i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Warunki finansowe programu: 

 Decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu podejmuje 

Zarząd w formie uchwał, a wnioski Zarządu, których wartość dofinansowania 

przekracza 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim, 

zatwierdza również Rada Nadzorcza; 

 Udzielenie dofinansowania odbywa się na podstawie umów cywilno – prawnych, 

zawieranych w formie pisemnej po rozpatrzeniu wniosku. Wprowadzenie zmian do 

umowy wymaga decyzji Zarządu Funduszu; 

 Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych 

zadania powstałych po dniu podjęcia przez Funduszu decyzji o przyznaniu 

dofinansowania; 

 Przyznanie dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności 

kredytowej Wnioskodawcy w rozumienia przepisów Prawa bankowego, a w 

przypadku jednostek samorządu terytorialnego od zdolności do zaciągania 

zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych wyrażonej w 

formie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ponadto warunkiem udzielenia 

pożyczki jest zabezpieczenie przez Beneficjenta jej spłaty w formach 

zaakceptowanych przez Zarząd. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada 

zdolności kredytowej, Fundusz może udzielić pożyczki pod warunkiem ustanowienia 

szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty; 

 Oprocentowanie pożyczki zgodnie z obowiązującymi Zasadami udzielania i 

umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 
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 Spłata pożyczki powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 10 lat, w 

uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy Zarząd może okres ten 

wydłużyć do 15 lat; 

 Na wniosek Wnioskodawcy istnieje możliwość udzielenia karencji w spłacie 

pożyczki do 12 miesięcy liczonej od daty postawienia środków do dyspozycji 

beneficjenta.  

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy Zarząd może okres 

karencji wydłużyć do 24 miesięcy. W przypadku udzielenia karencji okres spłaty 

pożyczki liczy się od momentu jej zakończenia; 

 Decyzje w sprawach umorzenia pożyczek i jej wysokościach podejmuje Zarząd, 

biorąc pod uwagę: rodzaj zadania, osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy oraz 

przepisy i dopuszczalne poziomy intensywności pomocy publicznej; 

 Pożyczka podlegać będzie umorzeniu : 

 w przypadku jednostek samorządu terytorialnego po wywiązaniu się przez 

Beneficjenta z warunków umowy wymaganych na dzień złożenia rozliczenia 

końcowego, po terminowym złożeniu rozliczenia końcowego, 

 w przypadku osób prawnych realizujących zadania własne jednostek 

samorządu terytorialnego, po spłacie 50% zaciągniętej pożyczki; 

 Pożyczki, których okres spłaty jest krótszy niż 2 lata, nie podlegają umorzeniu; 

 Poziom umorzenia pozostaje w relacji do poziomów umorzeń udzielanych w 

pozostałych programach i nie może przekroczyć 30 % przyznanej pożyczki; 

 Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi po złożeniu przez Beneficjenta 

dokumentów zgodnie z Instrukcją dostępną na stronie internetowej www.wfosigw.pl; 

 Beneficjent zostanie zobowiązany do osiągnięcia deklarowanego, mierzalnego efektu 

ekologicznego w terminie określonym w umowie pożyczki oraz dostarczenia 

dokumentów potwierdzających jego uzyskanie tj. protokołu odbioru końcowego prac 

oraz wymaganego prawem zgłoszenia/pozwolenia na użytkowanie przedmiotu 

dofinansowania, (karta efektu ekologicznego jest dokumentem opisującym w sposób 

liczbowy efekt ekologiczny który Beneficjent powinien osiągnąć zgodnie z umową); 

 Beneficjent zobowiązany zostanie do trwałego umieszczenia w terminie 60 dni od 

daty podpisania umowy na własny koszt w widocznym miejscu na obiekcie objętym 

dofinansowaniem informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna 

lub tworzywa sztucznego, zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej 

Funduszu, przez okres 5 lat od daty zakończenia zadania. 

 

5.5 Rodzaje przedsięwzięć  

 

Zadania określone w Art. 400b Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), 

które nie mieszczą się w katalogach przedsięwzięć określonych w pozostałych „programach” 

WFOŚiGW w Warszawie. 

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia wchodzące w skład następujących obszarów: 

 

http://www.wfosigw.pl/
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1) Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w tym: 

 przedsięwzięcia związane z ochroną wód, 

 wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń 

ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. 

2) Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi w tym: 

 przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. 

3) Ochrona atmosfery w tym: 

 przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, 

 wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania 

bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, 

 wspomaganie ekologicznych form transportu (w tym ścieżki rowerowe), 

 przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem. 

4) Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów w tym: 

 przedsięwzięcia związane z ochroną gatunkową i siedliskową roślin i zwierząt 

umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i Polskiej Czerwonej Księdze 

Zwierząt, jak również na Czerwonej Liście Roślin Naczyniowych, 

 opracowywanie planów ochrony oraz projektów planów dla obszarów podlegających 

ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. 

5) Inne działania ochrony środowiska obejmujące: przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i 

likwidowanie ich skutków dla środowiska, edukację ekologiczną oraz propagowanie 

działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w tym: 

 przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska, 

 edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Zadania zgłoszone do dofinansowania nie mogą mieścić się w ramach warunków 

przewidzianych dla innych programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz. 

 

6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

 

Zakres kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych określa dokument "Szczegółowe 

warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie" przyjęty Uchwałą 

Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 2031/11 z dnia 30.12.2011r. z wprowadzonymi 

zmianami od 13.02.2012 r. - http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/zasady-

dofinansowania/szczegolowe-warunki. 

 

 

 

http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/zasady-dofinansowania/szczegolowe-warunki
http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/zasady-dofinansowania/szczegolowe-warunki
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Koszty kwalifikowane: 

 koszty związane z realizowanym zadaniem uznane przez Zarząd jako służące 

uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, jak również koszty kwalifikowane 

określone dla poszczególnych dziedzin w pozostałych regulaminach programowych i 

konkursowych. 

 

Koszty niekwalifikowane : 

 koszty związane z przygotowanie inwestycji (w tym wykup gruntów, odszkodowania, 

nadzór, zaplecze budowy, itp.), 

 koszty związane z uzupełnieniem realizowanych zadań (określone szczegółowo w 

pozostałych programach). 

 

7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria dostępu: 

 Złożenie kompletnego, prawidłowo podpisanego i parafowanego wniosku na 

obowiązujących drukach wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym 

terminie; 

 Zgodność podmiotów wnioskujących o dofinansowanie, celu i rodzaju 

przedsięwzięcia z przedmiotowym programem; 

 Zgodność wydatków opisanych we wniosku z kategoriami kosztów kwalifikowanych 

określonych w „Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków 

WFOŚiGW w Warszawie”; 

 Spełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, które 

związane są z realizacją zadania; 

 Zgodność wnioskowanego dofinansowania z zasadami udzielania pomocy publicznej 

(jeśli występuje); 

 Prawidłowa struktura finansowa zadania - tj. zbilansowanie zadania; 

 Wiarygodne założenia i dane dotyczące wyliczeń przewidywanego efektu 

ekologicznego w złożonym wniosku. 

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, poprawy błędów lub złożenia 

wyjaśnień, Wnioskodawcy zostanie wyznaczony pisemnie termin na dostarczenie 

wymaganych dokumentów.  

W przypadku niespełnienia kryteriów dostępu wniosek nie podlega dalszej ocenie 

merytorycznej, o czym Wnioskodawca jest informowany pisemnie, po podjęciu decyzji 

przez Zarząd o dalszym nieprocedowaniu nad wnioskiem . 

 

Kryteria selekcji:  

 Kryterium efektu ekologicznego, który powinien być mierzalny i możliwy do 

określenia.
2
 

                                                           
2 Katalog wskaźników osiągnięcia efektu ekologicznego stanowi część Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku. 
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W sytuacji wyczerpania zarezerwowanych środków Funduszu o pierwszeństwie 

otrzymania dofinansowania decyduje wielkość planowanego do uzyskania efektu 

ekologicznego. 

 

8. Procedury wyboru przedsięwzięć 

 Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie wg kolejności złożenia kompletnego 

wniosku do czasu wyczerpania alokacji środków przeznaczonej na Program; 

 Fundusz powiadomi Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach uniemożliwiających 

jego rozpatrzenie wzywając do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie 

dłuższym niż 30 dni; 

 W przypadku , gdy Wnioskodawca, z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie 

mógł w wyznaczonym czasie dostarczyć koniecznego uzupełnienia, może w tymże, 

wskazanym na uzupełnienie terminie, złożyć stosowne wyjaśnienia dot. niemożności 

dostarczenia dokumentów oraz  prośbę  o udzielenie promesy;  

 W przypadku nieuzupełnienia wniosku oraz braku prośby o promesę w 

wyznaczonym terminie, wniosek zostaje skierowany na posiedzenie Zarządu w celu 

podjęcia przez Zarząd decyzji o dalszym nieprocedowaniu nad wnioskiem; 

 O decyzji właściwego organu Funduszu Wnioskodawca jest informowany pisemnie 

w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty jej podjęcia; 

 Uchwała w sprawie udzielania dofinansowania traci moc wiążącą, o ile umowa 

pomiędzy Funduszem a Beneficjentem nie zostanie podpisana w terminie 4 miesięcy 

od daty jej podjęcia. 


