
Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

      36 000 000,00 zł 

 4 554 000,00 zł /    

110 000,00 zł 

(PJB) 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         1 000 000,00 zł    1 000 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

do 50% kosztów 

kwalifikowanych 

(w uzasadnionych 

przypadkach)

       34 000 000,00 zł 

 2 254 000,00 zł / 

110 000,00 

zł(PJB) 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

do 50% kosztów 

kwalifikowanych

         1 000 000,00 zł    1 300 000,00 zł 

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

• ochrona przeciwpowodziowa – budowa i przebudowa 

instalacji, budowli hydrotechnicznych i urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej, likwidacja skutków powodzi,

• renaturyzacja rzek i regulacja cieków wodnych,

• budowa, przebudowa i remont ujęć wód oraz stacji 

uzdatniania wody oraz budowa i przebudowa systemów 

zbiorczego zaopatrzenia w wodę pitną,

• ochrona i zrównoważone gospodarowanie wodami;

od 17.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania

• jednostki samorządu 

terytorialnego i jednostki podległe,

• Lasy Państwowe,

• Park Narodowy,

• Parki Krajobrazowe,

• jednostki organizacyjne 

utworzone przez w/w podmioty;

Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

1

2014-GW-1

Budowa, przebudowa i remont urządzeń 

służących zwiększaniu retencji wodnej jako 

sposobu zmniejszenia zagrożeń obszarów 

zurbanizowanych przed powodzią

Nabór 

otwarty
20% - 40%

 Zadania z zakresu gospodarki wodnej
Nabór 

otwarty

2

2014-GW-2

Lp.

Nr 

Programu

15% - 40%

3

2014-GW-3

w zakresie pożyczek:     

od 14.05.2014 r. do 

wyczerpania alokacji 

• budowa, odbudowa i modernizacja zbiorników 

wodnych łącznie z towarzyszącymi budowlami 

hydrotechnicznymi;

od 03.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

jednostki podległe,

• spółki wodne i ich związki,

• Parki Krajobrazowe;

• modernizacja oraz odbudowa urządzeń i obiektów 

melioracji podstawowej i szczegółowej;

• jednostki samorządu 

terytorialnego i jednostki podległe,

• podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji zadań 

własnych jednostek samorządu 

terytorialnego,

• osoby prawne ,

• jednostki organizacyjne 

administracji publicznej, 

nieposiadające osobowości prawnej, 

na podstawie pełnomocnictw 

udzielonych przez właściwe organy 

administracji;

do 50% kosztów 

kwalifikowanych w 

formie dotacji z 

możliwością 

uzupełnienia 

pożyczką do 100%

do 50% kosztów 

kwalifikowanych w 

formie dotacji z 

możliwością 

uzupełnienia 

pożyczką do 10 % 

(w uzasadnionych 

przypadkach)

Wspieranie zadań związanych z działaniami 

na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów 

melioracji podstawowej i szczegółowej, 

zapewniającej ochronę terenów 

zurbanizowanych przed wodami 

podsiąkowymi i opadowymi

Nabór 

otwarty

Dziedzina: Gospodarka wodna
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         1 000 000,00 zł 

      84 000 000,00 zł       800 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

do 50% kosztów 

kwalifikowanych 

(w uzasadnionych 

przypadkach)

       34 000 000,00 zł       500 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

       41 000 000,00 zł 

Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń 

służących zabezpieczeniu 

przeciwpowodziowemu

Nabór 

otwarty

od 01.04.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

do 50% kosztów 

kwalifikowanych w 

formie dotacji z 

możliwością 

uzupełnienia 

pożyczką do 100 

% (w 

uzasadnionych 

przypadkach)

• jednostki samorządu 

terytorialnego i jednostki podległe,

• podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji zadań 

własnych jednostek samorządu 

terytorialnego,

• osoby prawne, 

• jednostki organizacyjne 

administracji publicznej, 

nieposiadające osobowości prawnej, 

na podstawie pełnomocnictw 

udzielonych przez właściwe organy 

administracji;

15% - 35%

• porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę 

nowych oraz rozbudowę i modernizację istniejących 

oczyszczalni ścieków, podczyszczalni ścieków oraz 

budowę nowych i przebudowę istniejących sieci 

kanalizacyjnych,

• zagospodarowanie osadów ściekowych,

• ochrona powierzchniowych ujęć wody pitnej oraz 

ochrony obszarów zasilania zbiorników wód 

podziemnych,

• wprowadzeniem zmian technologicznych w zakładach 

przemysłowych, zmniejszających ładunki zanieczyszczeń 

w ściekach poprzez budowę i modernizację instalacji 

oczyszczających lub podczyszczających ścieki;

od 17.02.2014 r. do 

wyczrpania alokacji

4

2014-GW-4

• jednostki samorządu 

terytorialnego i jednostki podległe,

• spółki wodne i ich związki,

• związki wałowe;

• zakup specjalistycznych maszyn, sprzętu oraz osprzętu 

służących odbudowie, remontom oraz utrzymaniu 

urządzeń wodnych wraz z budowlami związanymi z nimi 

funkcjonalnie wykorzystywanymi dla celów ochrony 

terenu przed powodzi, zalaniem czy nadmiernym 

uwilgoceniem;

5

2014-OW-5
Zadania z zakresu ochrony wód

Nabór 

otwarty
15% - 40%

• jednostki samorządu 

terytorialnego i jednostki podległe,

• podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji zadań 

własnych jednostek samorządu 

terytorialnego;

• porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę 

nowych oraz rozbudowę i modernizację istniejących 

oczyszczalni ścieków, podczyszczalni ścieków oraz 

budowę nowych i przebudowę istniejących sieci 

kanalizacyjnych,

• zagospodarowanie osadów ściekowych,

• ochrona powierzchniowych ujęć wody pitnej oraz 

ochrony obszarów zasilania zbiorników wód 

podziemnych;

6

2014-OW-6

od 17.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

Realizacja przedsięwzięć ujętych w 

Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych

Nabór 

otwarty
15% - 40%

Dziedzina: Ochrona Wód
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 45% kosztów 

kwalifikowanych

            200 000,00 zł       300 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         4 800 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         4 000 000,00 zł 

       46 100 000,00 zł    1 300 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

            500 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

            500 000,00 zł 

Dziedzina: Ochrona Atmosfery

do 45% kosztów 

kwalifikowanych w 

formie dotacji z 

możliwością 

uzupełnienia 

pożyczką do 100 

%

• osoby fizyczne mające prawo do 

dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, na której będzie 

zlokalizowana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków, 

• podmioty prawne wykonujące 

funkcje publiczne lub społeczne 

posiadające prawo do 

dysponowania nieruchomością, na 

której zlokalizowana będzie 

przydomowa oczyszczalnia 

ścieków;

• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o 

przepustowości do 7,5 m
3
/d posiadających certyfikat 

zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1;

• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 

12566-3+A1;

od 01.05.2014 r. do 

wyczrpania alokacji

• jednostki samorządu 

terytorialnego realizujące budowę 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków o przepustowości do 

7,5m
3
/d. (Program nie dotyczy 

nieruchomości wykorzystywanych 

sezonowo, np. domów 

letniskowych);

7

2014-OW-7

Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków o przepustowości do 7,5 m
3
/d dla 

osób fizycznych, instytucji i organizacji 

wykonujących funkcje publiczne lub 

społeczne

Nabór 

otwarty
0%

• jednostki samorządu 

terytorialnego i jednostki podległe,

• podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji zadań 

własnych jednostek samorządu 

terytorialnego;

od 01.04.2014 r. do 

wyczrpania alokacji

8

2014-OW-8

Podłączenie budynków do zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej

Nabór 

otwarty
20% - 40%

od 01.04.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

od 17.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

10

2014-OA-

10

Modernizacja oświetlenia w celu 

racjonalizacji zużycia energii elektrycznej 

przez jednostki samorządu terytorialnego

Nabór 

otwarty
20% - 40%

9

2014-OW-9

• przedsięwzięcia polegające na ograniczaniu zużycia 

energii elektrycznej;

11

2014-OA-

11

Racjonalizacja zużycia i poszanowanie 

energii elektrycznej

Nabór 

otwarty
0%

• budowa, podłączenie budynków do zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej;

Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków dla jednostek samorządu 

terytorialnego

Nabór 

otwarty
30% - 40%

• jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne;

• przedsięwzięcia polegające na ograniczaniu zużycia 

energii elektrycznej;

od 17.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• osoby prawne (z wyłaczeniem 

JST),                                                    

• osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą;
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         7 000 000,00 zł    1 000 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

       10 000 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         1 000 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

       25 100 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         1 000 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

12

2014-OA-

12

Termomodernizacja budynków jednostek 

samorządu terytorialnego

Nabór 

otwarty
20% - 30%

od 03.03.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

13

2014-OA-

13

Wspieranie zadań z zakresu 

termomodernizacji oraz związanych z 

odzyskiem ciepła z wentylacji

Nabór 

otwarty
10%

• osoby prawne (z wyłaczeniem 

JST), 

• osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą;

• przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu 

zapotrzebowania na energię cieplną, np. kompleksowa 

termomodernizacja budynków, docieplenie ścian 

zewnętrznych, zastosowanie rekuperacji ciepła;

od 03.03.2014 r. do 

wyczrepania alokacji

do 25% kosztów 

kwalifikowanych w 

formie dotacji pod 

warunkiem 

zaciągnięcia co 

najmniej 50% 

pożyczki

• jednostki samorządu 

terytorialnego oraz podległe 

jednostki;

• przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu 

zapotrzebowania na energię cieplną, np. kompleksowa 

termomodernizacja budynków, docieplenie ścian 

zewnętrznych, zastosowanie rekuperacji ciepła;

od 14.04.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• przedsięwzięcia związane z ograniczeniem emisji 

pyłowych i gazowych w transporcie;

• osoby prawne,

• jednostki samorządu 

terytorialnego oraz podległe 

jednostki;

Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia 

emisji pyłowych i gazowych w transporcie 

poprzez wymianę taboru

14

2014-OA-

14

15

2014-OA-

15

Modernizacja systemów cieplnych o niskiej

sprawności i złym stanie technicznym, 

produkcja

ciepła w kogeneracji oraz wprowadzanie 

nowych

technologii w zakładach przemysłowych 

mających na celu ograniczenie emisji

• modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności 

lub złym stanie technicznym, sieci ciepłowniczych, 

budowa układów wysokosprawnej kogeneracji, 

wprowadzanie nowych technologii w zakładach 

przemysłowych pozwalających na ograniczaniu emisji 

zanieczyszczeń;

od 14.04.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

0%
Nabór 

otwarty

Nabór 

otwarty
0%

• osoby prawne (z wyłaczeniem 

JST), 

• osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą;

• jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne;

16

2014-OA-

16

Modernizacja źródeł ciepła przez jednostki 

samorządu terytorialnego w celu 

ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji

Nabór 

otwarty
20-40%

• modernizacja lokalnych źródeł ciepła tj. wymiana 

kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub 

opalane biomasą;

od 03.03.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

10%
od 17.03.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• rozbudowa sieci ciepłowniczej,

• budowa sieci gazowej połączona z likwidacją lokalnych 

kotłowni,

• modernizacja lokalnych źródeł ciepła tj. wymiana 

kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub 

opalane biomasą;

• osoby prawne (z wyłaczeniem 

JST),                                            • 

osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą;

Nabór 

otwarty

17

2014-OA-

17

Ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji 

poprzez modernizację źródeł ciepła
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

            200 000,00 zł       300 000,00 zł 

       31 250 000,00 zł    7 250 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

       20 000 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         4 000 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         1 250 000,00 zł    7 250 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         4 000 000,00 zł 

od 14.04.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

Dziedzina: Ochrona Ziemi

od 15.01.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• przedsięwzięcia mające na celu redukcję składowanych 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz 

ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowisko;

18

2014-OA-

18

Modernizacja indywidualnych kotłowni 

przez osoby fizyczne

Nabór 

otwarty
0%

• osoby fizyczne nie prowadzące 

działalności gospodarczej w miejscu 

realizowanego zadania;

• modernizacja lokalnych źródeł ciepła tj. wymiana 

kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub 

opalane biomasą;

• budowa/modernizacja linii do recyklingu odpadów 

innych niż komunalne,

• tworzenie punktów selektywnego zbierania innych niż 

komunalne,

• zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

innych niż komunalne,

• tworzenie selektywnego punktu zbierania odpadów 

komunalnych;

20% - 40%

do 45% kosztów 

kwalifikowanych w 

formie dotacji z 

możliwością 

uzupełnienia 

pożyczką do 100 

%

• jednostki samorządu 

terytorialnego - gmina, osoby 

prawne,

• osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą;

10% - 30%

20

2014-OZ-

20

Realizacja przedsięwzięć związanych z 

odzyskiem surowców wtórnych, 

gospodarczym wykorzystaniem odpadów 

oraz tworzeniem punktów selektywnego 

zbierania odpadów dla jednostek samorządu 

terytorialnego

Nabór 

otwarty

Nabór 

otwarty

Budowa i rozbudowa instalacji służących 

zagospodarowaniu odpadów w ramach 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami 

dla Mazowsza na lata 2012-2017 

z perspektywą lat 2018-2023 ze szczególnym 

uwzględnieniem urządzeń wytwarzających 

energię

od 03.03.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne;

19

2014-OZ-

19

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na 

terenie województwa mazowieckiego

21

2014-OZ-

21

22

2014-OZ-

22

Realizacja przedsięwzięć związanych z 

odzyskiem surowców wtórnych, 

gospodarczym wykorzystaniem odpadów 

oraz tworzeniem punktów selektywnego 

zbierania odpadów

• budowa/modernizacja linii do recyklingu odpadów 

innych niż komunalne,

• tworzenie punktów selektywnego zbierania innych niż 

komunalne,

• zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

innych niż komunalne,

• tworzenie selektywnego punktu zbierania odpadów 

komunalnych;

od 03.03.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

20%-40%
Nabór 

otwarty

Nabór 

otwarty
0%

I nabór: od 14.04.2014 

r. do wyczerpania 

alokacji; II nabór: 

10.07.2014r. - 

31.07.2014r. (dotacja), 

10.07.2014r. do 

wyczerpania alokacji 

(pożyczka)

• przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, 

transportu oraz unieszkodliwienia odpadów 

zawierających azbest;

• jednostki samorządu 

terytorialnego, osoby prawne,

• osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą; • 

jednostki organizacyjne 

administracji publicznej nie 

posiadające osobowości prawnej, a 

także związki celowe tych osób. 

do 85% kosztów 

kwalifikowanych w 

formie dotacji (dla 

JST) z możliwością 

uzupełnienia 

pożyczką do 15%

• osoby prawne,

• osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą;
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         1 000 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         1 000 000,00 zł 

        4 400 000,00 zł       600 000,00 zł 

do 45% kosztów 

kwalifikowanych

      300 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         1 900 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

         2 000 000,00 zł 

do 25% kosztów 

kwalifikowanych

            500 000,00 zł       300 000,00 zł 

Dziedzina: Odnawialne Źródła Energii

• przedsięwzięcia polegające na zamykaniu i rekultywacji 

składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne;

od 03.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

od 03.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• przedsięwzięcia polegające na zamykaniu i rekultywacji 

składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne;

Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i 

rekultywacją składowisk dla jednostek 

samorządu terytorialnego

24

2014-OZ-

24

• osoby prawne;

• jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne;

23

2014-OZ-

23

Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i 

rekultywacją składowisk

Nabór 

otwarty
0%

20% - 40%
Nabór 

otwarty

25

2014-OZE-

25

Zakup i montaż kolektorów słonecznych
Nabór 

otwarty
0%

od 14.04.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

26

2014-OZE-

26

Projekty z zakresu odnawialnych źródeł 

energii realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

Nabór 

otwarty
20% - 40%

• jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne;

• zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, 

instalacji fotowlotaicznych;

od 03.03.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• osoby fizyczne nie prowadzące 

działalności gospodarczej w miejscu 

realizowanego zadania;

• zakup i montaż kolektorów słonecznych;

od 24.03.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, 

instalacji fotowlotaicznych,

• małe elektrownie wodne,

• biogazownie,

• elektrownie wiatrowe;

• osoby prawne z wyłączeniem 

jednostek samorządu terytorialnego 

i ich jednostek podległych;

10%
 Nabór 

otwarty 

Projekty z zakresu odnawialnych źródeł 

energii

27

2014-OZE-

27

Zakup i montaż pomp ciepła • zakup i montaż pomp ciepła;

od 04.06.2014 r. 

wznowienie naboru 

wniosków w formie 

pożyczki do 

wyczerpania alokacji

0%
Nabór 

otwarty

do 25% kosztów 

kwalifikowanych w 

formie dotacji z 

możliwością 

uzupełnienia 

pożyczką do 100 

%

• osoby fizyczne nie prowadzce 

działalności gospodarczej w miejscu 

realizowanego zadania;

28

2014-OZE-

28

• osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą

• zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, 

instalacji fotowlotaicznych,

• małe elektrownie wodne,

• biogazownie,

• elektrownie wiatrowe;

od 05.05.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

27

2014-OZE-

27A

Projekty z zakresu odnawialnych źródeł 

energii realizowane przez osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą

 Nabór 

otwarty 
10% 2 000 000,00 zł
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

do 50% kosztów 

kwalifikowanych 

dla zadań 

inwestycyjnych,        

do 100% kosztów 

kwalifikowanych 

dla zadań 

nieinwestycyjnych
29

2014-OŚ-

29

Wspracie  przedsięwięć, realizowanych w 

celu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, które nie  zostały ujęte w inych 

programach WFOŚiGW w Warszawie

Nabór 

otwarty 
do 30%

• jednostki samorządu 

terytorialnego,                                

• osoby prawne realizujące zadania 

własne jednostek samorządu 

terytorialnego;

• 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,                                                        • 

przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,                                                        

• 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,                                                                                 

• 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,                                                                • inne 

działania ochrony środowiska obejmujące: 

przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich 

skutków dla środowiska, edukację ekologiczną oraz 

propagowanie działań proekologicznych i zasad 

zrównoważonego rozwoju;   

od 17.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

   3 500 000,00 zł 

do 80% kosztów 

kwalifikowanych, 

maksymalna 

kwota 

dofinansowania                       

do 4.000 zł

        40 000,00 zł 

Dziedzina: Edukacja Ekologiczna

• doposażenie stoiska promocyjnego "Dzień Ziemi 2014" 

na Polu Mokotowskim w Warszawie;
Nabór 

zamknięty
_

Osoby prawne i ich związki oraz 

jednostki podległe:                              

•  jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

jednostki podległe,                                                                 

• jednostki realizujące zadania 

własne jednostek samorządu 

terytorialnego,                                   

•  Park Narodowy, Lasy Państwowe 

i ich jednostki organizacyjne,                                      

• organizacje, stowarzyszenia, 

zrzeszenia, fundacje działające na 

rzecz ochrony środowiska lub 

edukacji ekologicznej,                                                  

• szkoły wyższe i instytuty 

badawcze, • państwowe lub 

samorządowe instytucje kultury,                                                           

• państwowe osoby prawne 

prowadzące działalność na rzecz 

ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej.

od 03.02.2014 r. do 

14.03.2014 r.

30               

2014-EE-

30

Stoisko promocyjne - Dzień Ziemi 2014 na 

Polu Mokotowskim w Warszawie
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 100% kosztów 

kwalifikowanych, 

maksymalna 

kwota 

dofinansowania                    

do 10.000 zł

      400 000,00 zł 

_
Nabór 

zamknięty

Organizacja konkursów i olimpiad w 

zakresie edukacji ekologicznej

31               

2014-EE-

31

od 17.02.2014 r. do 

25.04.2014 r.

•  konkursy i olimpiady z zakresu wiedzy o środowisku 

przyrodniczym i ekologii; 

Osoby prawne i ich związki oraz 

jednostki podległe:                               

•  jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

jednostki podległe;                                                          

• jednostki realizujące zadania 

własne jednostek samorządu 

terytorialnego;                                         

•  Park Narodowy, Lasy Państwowe 

i ich jednostki organizacyjne;                                      

• organizacje, stowarzyszenia, 

zrzeszenia, fundacje działające na 

rzecz ochrony środowiska lub 

edukacji ekologicznej;                                                 

• szkoły wyższe i instytuty 

badawcze; •państwowe lub 

samorządowe instytucje kultury;                                                             

• państwowe osoby prawne 

prowadzące działalność na rzecz 

ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej.
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 100% kosztów 

kwalifikowanych, 

maksymalna 

kwota 

dofinansowania                    

do 15.000 zł

      300 000,00 zł 

_
Nabór 

zamknięty

• konferencje, warszataty, szkolenia i seminaria z zakresu 

wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii;

32               

2014-EE-

32

Organizacja    konferencji,   warsztatów,  

szkoleń  i    seminariów  w zakresie edukacji 

ekologicznej

od 14.04.2014 r. do 

23.06.2014 r.

Osoby prawne i ich związki oraz 

jednostki podległe:                               

• jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

jednostki podległe,                                         

• jednostki realizujące zadania 

własne jednostek samorządu 

terytorialnego,                                      

•  Park Narodowy, Lasy Państwowe 

i ich jednostki organizacyjne,                                      

• organizacje, stowarzyszenia, 

zrzeszenia, fundacje działające na 

rzecz ochrony środowiska lub 

edukacji ekologicznej,                                         

• szkoły wyższe i instytuty 

badawcze,     • państwowe lub 

samorządowe instytucje kultury,                                                 

• państwowe osoby prawne 

prowadzące działalność na rzecz 

ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej.
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 80% kosztów 

kwalifikowach, 

maksymalna 

kwota 

dofinansowania                    

do 30.000 zł

      300 000,00 zł 

Wydawnictwa ekologiczne

33                

2014-EE-

33

 Osoby prawne i ich związki oraz 

jednostki podległe:

• jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

jednostki podległe;

• jednostki, które realizują zadania 

własne jednostek samorządu 

terytorialnego;

•  Park Narodowy, Lasy Państwowe 

i ich jednostki organizacyjne (na 

podstawie pełnomocnictw 

udzielonych przez właściwe 

organy),                                  •  

organizacje, stowarzyszenia, 

zrzeszenia, fundacje działające na 

rzecz ochrony środowiska lub 

edukacji ekologicznej,                                         

• szkoły wyższe i instytuty 

badawcze, państwowe instytucje 

kultury,                                                         

• państwowe osoby prawne 

prowadzące działalność edukacyjną 

albo działające na rzecz ochrony 

środowiska lub edukacji 

ekologicznej.

• wydawnictwa ekologiczne (standardowe i 

multimedialne), w tym gry edukacyjne;

od 22.04.2014 r. do 

02.06.2014 r.
_

Nabór 

zamknięty

Strona 11 z 17



Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 80% kosztów 

kwalifikowanych

      200 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

      500 000,00 zł 

od 03.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

•  kampanie, akcje i imprezy edukacyjno-informacyjne ze 

szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej 

gospodarki odpadami oraz promocji OZE;

Osoby prawne i ich związki oraz 

jednostki podległe:                                 

• jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

jednostki  podległe,                            

• jednostki, które realizują zadania 

własne jednostek samorządu 

terytorialnego;                                        

• samorządowe instytucje kultury.

Nabór 

otwarty

Wspieranie kampanii i akcji edukacyjno-

informacyjnych prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i jednostki podległe

35              

2014-EE-

35

34              

2014-EE-

34

Wspieranie kampanii i akcji edukacyjno-

informacyjnych

Nabór 

otwarty
_

od 03.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji
_

 Osoby prawne i ich związki oraz 

jednostki podległe:                                 

•  Park Narodowy, Lasy Państwowe 

i ich jednostki organizacyjne (na 

podstawie pełnomocnictw 

udzielonych przez właściwe 

organy),                                  • 

organizacje, stowarzyszenia, 

zrzeszenia, fundacje działające na 

rzecz ochrony środowiska lub 

edukacji ekologicznej,                                         

• szkoły wyższe i instytuty 

badawcze,                                                   

• państwowe instytucje kultury,                                              

• państwowe osoby prawne 

prowadzące działalność edukacyjną 

albo działające na rzecz ochrony 

środowiska lub edukacji 

ekologicznej.

• kampanie, akcje i imprezy edukacyjno-informacyjne ze 

szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej 

gospodarki odpadami oraz promocji OZE;
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 80% kosztów 

kwalifikowanych

      200 000,00 zł 

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

      620 000,00 zł 

37               

2014-EE-

37

od 24.03.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• programy edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem 

tematyki dotyczącej gospodarki odpadami oraz promocji 

OZE,                                                                                                                  

• wspieranie działań utrzymujących czystość terenów 

leśnych i parków krajobrazowych;

_

36              

2014-EE-

36

Programy edukacyjne z zakresu ekologii  

prowadzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i jednostki 

podległe

Nabór 

otwarty

 Osoby prawne i ich związki oraz 

jednostki podległe:                                 

• jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

jednostki  podległe,                                       

• jednostki, które realizują zadania 

własne jednostek samorządu 

terytorialnego,                                        

• samorządowe instytucje kultury.

_
Nabór 

otwarty
Programy edukacyjne z zakresu ekologii

od 24.03.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

Osoby prawne i ich związki oraz 

jednostki podległe:

• Park Narodowy, Lasy Państwowe 

i ich jednostki organizacyjne (na 

podstawie pełnomocnictw 

udzielonych przez właściwe 

organy),                                  • 

organizacje, stowarzyszenia, 

zrzeszenia, fundacje działające na 

rzecz ochrony środowiska lub 

edukacji ekologicznej,                                        

• szkoły wyższe i instytuty 

badawcze,                                                                 

• państwowe instytucje kultury, 

państwowe osoby prawne 

prowadzące działalność edukacyjną 

albo działające na rzecz ochrony 

środowiska lub edukacji 

ekologicznej.

• programy edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem 

tematyki dotyczącej gospodarki odpadami oraz promocji 

OZE,                                                                                             

• wspieranie działań utrzymujących czystość terenów 

leśnych i parków krajobrazowych;
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 100% kosztów 

kwalifikowanych 

w zadaniach 

nieinwestycyjnych,    

do 50% kosztów 

kwalifikowanych 

w zadanich 

inwestycyjnych        

      940 000,00 zł 

od 03.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji
_

Osoby prawne i ich związki oraz 

jednostki podległe:                              

•  jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

jednostki podległe,                                                

• jednostki realizujące zadania 

własne jednostek samorządu 

terytorialnego,            •  Park 

Narodowy, Lasy Państwowe i ich 

jednostki organizacyjne,                                      

•  organizacje, stowarzyszenia, 

zrzeszenia, fundacje działające na 

rzecz ochrony środowiska lub 

edukacji ekologicznej,                                         

• szkoły wyższe i instytuty 

badawcze; państwowe lub 

samorządowe instytucje kultury,                                                 

• państwowe osoby prawne 

prowadzące działalność na rzecz 

ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej.

• budowa, rozbudowa, modernizacja baz edukacyjnych,                                                 

• budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury 

terenowej (w tym ścieżek edukacyjnych, kładek do 

obserwacji terenowej miejsc trudnodostępnych, 

pomostów do badań hydrobiologicznych, ogrodów 

dydaktycznych, kolekcji dendrologicznych, 

florystycznych, faunistycznych, zagród obserwacyjnych, 

dostrzegalni, profili glebowych, terenowych stacji 

obserwacyjnych i meteorologicznych, silwarii, terenowych 

pomocy edukacyjnych, tablic edukacyjnych, zegarów 

fenologicznych, wiat, wigwamów z wyposażeniem 

edukacyjnym, gier dydaktycznych itp.);

38              

2014-EE-

38

Infrastruktura terenowa służąca edukacji 

ekologicznej 

Nabór 

otwarty
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

1000000 1900000

do 100% kosztów 

kwalifikowanych 

zadania 

            500 000,00 zł 

100% kosztów 

kwalifikowanych 

zadania

            500 000,00 zł 

 do 80% kosztów 

kwalifikowanych 

zadania 

   1 000 000,00 zł 

• osoby prawne,                                     

• osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą,                                          

• związki celowe;

• uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w istniejących 

parkach, terenach zielonych,                                                                              

•  tworzenie nowych zwartych terenów zielonych,                                                                  

• rewaloryzacja zabytkowych alei i parków;

39               

2014-OP-

39

Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów 

zielonych

Nabór 

otwarty
10%

• uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w istniejących 

parkach, terenach zielonych,                                                                               

• tworzenie nowych zwartych terenów zielonych,                                 

• rewaloryzacja zabytkowych alei i parków;

od 03.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

Konserwacja i pielęgnacja pomników 

przyrody, drzew objętych ochroną oraz 

rewaloryzacja zabytkowych parków i alei 

Nabór 

otwarty

• jednostki samorządu 

terytorialnego,                                       

• Parki Krajobrazowe,                                         

• osoby prawne,                                      

• osoby fizyczne,                                   

• osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą;

od 22.01.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew starych, 

drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków bądź 

właściwej gminy,                                                                                             

• rewaloryzacja zabytkowych alei i parków,                                                                            

• uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w istniejących 

parkach;

_

41              

2014-OP-

41

40               

2014-OP-

40

Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów 

zielonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego

Nabór 

otwarty
30%

od 03.02.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• jednostki samorządu 

terytorialnego ich związki i 

jednostki podległe;

Dziedzina: Ochrona Przyrody
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 90% kosztów 

kwalifikowanych 

zadania

      500 000,00 zł 

do 50% kosztów 

kwalifikowanych 

zadania, 

maksymalna 

kwota 

dofinansowania 

do 20.000 zł

      200 000,00 zł 

do 90% kosztów 

kwalifikowanych 

zadania

      200 000,00 zł 

        5 000 000,00 zł    5 100 000,00 zł 

do 50% kosztów 

kwalifikowanych 

zadania, 

maksymalna 

kwota 

dofinansowania               

do 20.000 zł

   1 500 000,00 zł 

Dziedzina: Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz 

usuwanie ich skutków

43              

2014-OP-

43

od 22.01.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

od 22.03.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• sporządzanie uproszczonych planów i inwentaryzacja 

stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,                                           

• zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa;

• samorządy powiatowe;

42              

2014-OP-

42

Nabór 

otwarty
_

_

44              

2014-OP-

44

Powstrzymanie spadku liczebności i 

odbudowa populacji zagrożonych gatunków 

zwierząt, roślin i grzybów

Nabór 

otwarty
_

_
Nabór 

otwarty

Uporządkowanie ewidencji gruntów 

zalesionych poprzez inwentaryzację i 

sporządzanie planów urządzania lasów oraz 

zwiększenie lesistości poprzez zalesienia 

Ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń 

dla zachowania różnorodności biologicznej 

na obszarach chronionych

•  Park Narodowy,                                    

• Parki Krajobrazowe,                              

• Lasy Państwowe,                                

• organizacje ekologiczne,                      

• jednostki samorządu 

terytorialnego;

• czynna ochrona gatunków chronionych,                                                                

• budowa gniazd, podestów,                                                                   

• poprawa warunków bytowych,                                                            

• monitoring gatunków chronionych;

od 22.01.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

Nabór 

otwarty
Zakup sprzętu ratowniczego

45               

2014-NZ-

45

• Ochotnicza Straż Pożarna,                  

• jednostki samorządu 

terytorialnego dla OSP lub PSP,                                       

• Szkoły pożarnicze;                             

• Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe;

od 22.01.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• zakup sprzętu ratowniczego służącego do likwidacji lub 

ograniczania skutków, nadzwyczajnych zagrożeń i 

poważnych awarii;

•  Park Narodowy,                                                  

• Parki Krajobrazowe,                              

• Lasy Państwowe,                                 

• organizacje ekologiczne,                         

• jednostki samorządu 

terytorialnego,                                 

• stowarzyszenia rejestrowe 

działające na rzecz ochrony 

przyrody;

• programy ochrony i ratowania gatunków chronionych,                                                          

• reintrodukcja, restytucja gatunków chronionych,                                                           

• ochrona in situ i ex situ gatunków chronionych,                                                          

• monitoring  stanu populacji gatunków chronionych;
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Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 r.

Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja

Tytuł programu/konkursu
Tryb 

naboru

Uwagi

(Termin naboru)

Forma dofinansowania / Alokacja

Zakres dofinansowania
Poziom 

umorzenia
Beneficjenci

Lp.

Nr 

Programu

do 100 % kosztów 

kwalifikowanych 

zadania

do 25 % kosztów 

kwalifikowanych 

zadania

         5 000 000,00 zł    3 600 000,00 zł 

Nabór otwarty - prowadzony jest w naborze ciągłym od dnia rozpoczęcia naboru do wyczerpania alokacji środków w danym programie. W przypadku małego zainteresowania programem Zarząd WFOŚiGW w Warszawie może podjąć decyzję o zamknięciu 

programu o czym poinformuje z 14 - dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.wfosigw.pl

Nabór zamknięty - prowadzony jest w terminach określonych w dokumentach programowych

od 22.01.2014 r. do 

wyczerpania alokacji

• zakup specjalnych samochodów pożarniczych różnych 

typów;

• Ochotnicza Straż Pożarna,                   

• jednostki samorządu 

terytorialnego dla OSP lub PSP;

46              

2014-NZ-

46

Zakup specjalnych samochodów 

pożarniczych

Nabór 

otwarty
30%
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