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PROGRAM 

 

„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego  - ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w 2016 roku 

(działanie zgodne z pkt 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 

 

 

1. Cel programu 

 

Poprawa jakości powietrza - ograniczenie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 

oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu 

i życiu ludzi. 

 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska; 

 „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”; 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 

z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.; 

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej oraz inne przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej. 

 

3. Alokacja – ustalana przez Zarząd i określana w ogłoszeniu o naborze wniosków.  

Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków zaplanowanych  

na poszczególną edycję Programu. 

4. Terminy i forma naboru wniosków 

 

 Termin składania wniosków – zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez Fundusz. 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesyłać listem poleconym, 

kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby WFOŚiGW w Warszawie lub 

Wydziału Zamiejscowego do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30. 

W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową lub kurierską 

decyduje data wpływu do Funduszu, nie później niż do dnia zakończenia naboru. 

Wnioski, które wpłyną do Funduszu po wyznaczonym terminie, pozostają bez 

rozpatrzenia.  

 Program otwarty – nabór wniosków do wyczerpania ustalonej alokacji środków. 

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami 

dostępnymi na stronie internetowej.  
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5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania: 

 

5.1. Beneficjenci 
 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki. 

 

UWAGA: 

1. Wniosek o dofinansowanie składa jednostka samorządu terytorialnego (gmina).  

2. Beneficjentem ostatecznym korzyści są osoby fizyczne. 

3. W miejscu realizowanego zadania w czasie trwałości projektu nie może być 

prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.  

 

 

5.2. Forma dofinansowania 
 

 Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji. 

 

5.3 Intensywność dofinansowania 

 

Dotacja do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł dla jednego 

beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio korzystającego z przyznanej dotacji. 

5.4 Warunki dofinansowania 

1) Dofinansowane zadania muszą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego. 

2) Dofinansowanie może być przyznane, o ile wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku 

wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, 

stanowiących dochody Funduszu, a także gdy wywiązuje się z innych zobowiązań 

względem Funduszu. 

3) Efekt rzeczowy i ekologiczny powinien zostać osiągnięty do dnia 30.11.2016r. tj. powinien 

być podpisany protokół odbioru końcowego instalacji przez komisję z udziałem 

przedstawicieli JST. 

4) Fundusz nie rozpatruje wniosków o dofinansowanie złożonych po zakończeniu zadania. 

5) Kompletny wniosek o dofinansowanie (z wymaganymi załącznikami) winien zostać 

złożony z wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację, ocenę i rozpatrzenie przed 

zakończeniem zadania. 

6) Fundusz udziela pomocy finansowej po udokumentowaniu przez wnioskodawcę 

zbilansowania kosztów realizacji zadania. 

5) Fundusz może sfinansować koszty kwalifikowane zadania wskazane w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, które zostały poniesione (w całości bądź w części) po dacie 

złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w przypadku gdy umowa cywilnoprawna 

zostanie zawarta, z zastrzeżeniem pkt. 6. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę 

wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.  

6) Dopuszcza się możliwość objęcia dofinansowaniem przez Fundusz kosztów powstałych po 

podjęciu przez odpowiedni organ Funduszu decyzji o udzieleniu promesy, jak też  
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i będących wynikiem umów, porozumień oraz innych zobowiązań przyjętych przez 

Fundusz. 

7) Dofinansowanie może być przyznane, o ile wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku 

wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, 

stanowiących dochody Funduszu, a także gdy wywiązuje się z innych zobowiązań 

względem Funduszu. 

8) Beneficjent Funduszu zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym zasady równego traktowania, 

uczciwej konkurencji i przejrzystości, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 

9) Beneficjent Funduszu zobowiązany jest do promowania otrzymanego wsparcia zgodnie 

z warunkami zawartymi w umowie dotacji/ pożyczki tj. m.in.: 

 umieszczenia na własny koszt w widocznym miejscu w siedzibie Pożyczkobiorcy/ 

Dotowanego informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub 

tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz 

innych materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania” dofinansowane 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie www.wfosigw.pl”, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie 

internetowej Funduszu, www.wfosigw.pl; 

 umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych 

miejscach ogłoszeń (np. tablica informacyjna); informacja w formie ogłoszenia 

o treści: „nazwa zadania” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki/ dotacji, 

w kwocie … zł” powinna być wykonana w formacie min. A4 oraz zawierać logo 

Funduszu; 

 umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie 

internetowej; informacja o treści: „nazwa zadania” dofinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie pożyczki/ dotacji, w kwocie … zł” powinna zawierać logo Funduszu i być 

umieszczona do dnia złożenia rozliczenia końcowego. 

10) Zadanie nie może być dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w przypadku 

otrzymania dotacji z innych środków publicznych (krajowych lub UE). 

11) Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat. 

 

5.5 Rodzaje przedsięwzięć 

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji 

indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, 

olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych 

biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła 

(z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).  

 

 

 

 

UWAGA:  

file://///Server/wfosigw/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CEIGSO9M/www.wfosigw.pl
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Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych 

sezonowo np. domów letniskowych. 

 

6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

6.1 Koszty kwalifikowane - koszt realizacji zadania, niezbędny dla osiągnięcia 

założonego efektu ekologicznego (katalog zamknięty): 

 koszt zakupu kotła oraz czujnik tlenku węgla – czadu (bez elementów dodatkowych 

takich jak np. zasobnik c.w.u. lub podajnik), 

 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. 

 

6.2 Koszty niekwalifikowane - koszty poniesione na n/w cele nie mogą być opłacane ze 

środków Funduszu  do kosztów niekwalifikowanych zaliczyć należy między innymi: 

 koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji 

inwestycji; 

 demontaż starej instalacji źródła ciepła; 

 zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą 

kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na 

paliwo; 

 roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.; 

 koszt przyłącza do sieci; 

 rozruch technologiczny instalacji i urządzeń; 

 koszt nadzoru nad realizacją inwestycji; 

 

UWAGA 

Fundusz zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawianych ofert i umów 

z wykonawcami pod kątem ich zgodności z ofertami rynkowymi. W przypadku rażąco 

wysokich kosztów kwalifikowanych kwota przyznawanego dofinansowania może ulec 

zmniejszeniu. 

 

7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

7.1. Kryteria dostępu 

Kryteria dostępu to warunki, które muszą być spełnione, aby wniosek mógł być poddany 

dalszej ocenie. Negatywny wynik kwalifikacji wniosku na tym etapie (jeśli nawet jedno 

kryterium dostępu nie jest spełnione) wyklucza przedsięwzięcie z dalszej oceny.  

Poniższa tabela zawiera zestawienie kryteriów dostępu, których spełnienie jest konieczne 

do zakwalifikowania wniosku do dalszej oceny. 

Kryteria dostępu TAK NIE 
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Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z Programem   

Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   

Wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych 

i niekwalifikowanych określonych w Programie 

  

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z warunkami 

udzielania dofinansowania obowiązującymi w Programie. 

  

Pełne zbilansowanie zadania    

 

7.2 Kryteria selekcji 

Poniższa tabela zawiera zestawienie kryteriów selekcji, na podstawie których wniosek 

jest oceniany. Dofinansowanie otrzymają zadania, które uzyskają min. 50 % punktów 

możliwych do uzyskania (max. 32 pkt, min. 16 pkt). 

Kryteria selekcji 

Kryterium przygotowania zadania 

podpisana umowa z wykonawcą prac 10 pkt 

oferta wykonawcy zadania 5 pkt 

Kryterium wielkości efektu ekologicznego  

Łączne ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) i pyłów w wysokości 

powyższej 25% w skali roku 
10 pkt 

Łączne ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) i pyłów w wysokości 

od 15 – 25% w skali roku 
5 pkt 

Łączne ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) i pyłów w wysokości 

poniżej 15% w skali roku 
0 pkt 

Kryterium zastosowanej technologii 

Wymiana istniejącego źródła ciepła (węglowego, gazowego, olejowego) 

na piec opalany biomasą 
10 pkt 

Wymiana pieca węglowego na gazowy lub olejowy 5 pkt 

Wymiana pieca gazowego, olejowego lub opalanego biomasą na źródło 

o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem 

pieca na węgiel lub eko-groszek) 

3 pkt 

Kryterium działalności pro środowiskowej Beneficjenta 

Laureat (zwycięzca minimum jednej kategorii) nagrody „EKOpozytyw 

MAZOWSZA” lub Wnioskodawca posiada minimum jeden z 

certyfikatów:  

 ISO 14001:2004 - ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 

 System Zarządzania Środowiskowego (EMS) 

EMAS - wspólnotowy system ekozarządzania i audytu 

1 pkt 

 

 

Kryterium posiadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Beneficjent posiada uchwalony Plan gospodarki niskoemisyjnej 1 pkt 
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Beneficjent nie posiada uchwalony Plan gospodarki niskoemisyjnej 0 pkt 

 

UWAGA 

Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie wg kolejności złożenia kompletnego 

wniosku (decyduje data i godzina złożenia) oraz wytycznych przedmiotowego Programu 

do czasu wyczerpania alokacji środków przeznaczonej na Program. 

 

8. Procedura wyboru przedsięwzięć 

1) O udzieleniu dofinansowania decyduje ocena wniosku zgodnie z kryterium, o których 

mowa w pkt 7.2. 

2) Po wyczerpaniu alokacji Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o umieszczeniu zadania 

na liście rezerwowej. Realizacja tej listy jest możliwa w przypadku zwiększenia alokacji 

środków lub wystąpienia wolnych środków finansowych. 

3) Po dokonaniu przez Fundusz weryfikacji wniosku o dofinansowanie i stwierdzeniu 

konieczności jego uzupełnienia o dodatkowe dokumenty, poprawy błędów lub złożenia 

wyjaśnień, Wnioskodawca zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie wraz 

z podaniem terminu złożenia brakujących/ skorygowanych dokumentów (maksymalnie 

do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia). Możliwe jest 

jednokrotne uzupełnienie na wezwanie Funduszu. 

4) W przypadku nie uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostaje bez 

rozpatrzenia. 

5) Wniosek, który spełni kryterium dostępu oraz kryterium selekcji określone w regulaminie 

Programu zostaje skierowany pod obrady Zarządu Funduszu. 

6) Zarząd Funduszu podejmuje decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania w formie 

uchwały, o której Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 21 dni 

kalendarzowych od daty jej podjęcia. 

7) W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez Zarząd lub przyznania 

dofinansowania w wysokości mniejszej niż wnioskowana, w terminie nie dłuższym niż 

14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania z Funduszu pisemnej informacji, 

Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o powtórne rozpatrzenie sprawy. 

Prawo to przysługuje jednorazowo w toku całego postępowania; złożony wniosek 

wymaga uzasadnienia; wniosek złożony po upływie 14 dni kalendarzowych od daty 

doręczenia Wnioskodawcy pisemnej informacji pozostawia się bez rozpatrzenia. 

8) Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Zarząd Funduszu skutkuje zawarciem umowy 

cywilno-prawnej w formie pisemnej. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga decyzji 

Zarządu Funduszu. 

9. Warunki uruchomienia dofinansowania 

Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi po złożeniu przez beneficjenta 

dokumentów, zgodnie z Instrukcją rozliczenia dostępną na stronie internetowej 

www.wfosigw.pl, w terminie wskazanym w umowie dotacji, jednak nie później 

niż  30.12.2016r. 

 

10. Uwagi końcowe 
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1) Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest redukcja emisji zanieczyszczeń 

do powietrza [Mg/rok]. 

2) Fundusz ma prawo do kontroli przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji.  

3) Umowy i faktury powinny być wystawione na JST. JST jest stroną w umowie  

z Funduszem i rozlicza się z Funduszem.  

4) Do rozliczenia raty należy przedstawić protokoły odbioru końcowego instalacji, które 

udokumentują montaż zakupionych kotłów. Odbioru robót dokonuje komisja z udziałem 

przedstawicieli JST. 

 

11. Postanowienia końcowe  

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady 

udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” obowiązujące w 2016 roku.  

2) Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga 

Zarząd Funduszu.  

3) Złożenie wniosku o dofinansowanie oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

 


