
KONKURS  

p.n. „Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu 

przeciwpowodziowemu” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w formie dotacji w 2012 roku 

 

I. Cele: 

Ochrona terenów przed powodzią. 

 

II. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony środowiska  

(z późniejszymi zmianami); 

2. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie”; 

3. „Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚGW  

w Warszawie”. 

 

III. Terminy naboru wniosków: 

Termin składania wniosków - zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez 

WFOŚGW w Warszawie. 

Termin analizy wniosków - do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. 

Termin ogłoszenia wyników konkursu - do 14 dni od daty zakończenia analizy 

przedłożonych wniosków. 

 

IV. Beneficjenci: 

Beneficjentami mogą zostać: 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe 

Spółki wodne i ich związki 

Związki wałowe 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe złożenie wniosku na 

obowiązującym druku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 

Druki wniosku wraz z załącznikami oraz wykaz dokumentów zostanie 

ustalony przez Zarząd WFOŚGW w Warszawie. 

2. Wnioski, które wpłyną do WFOŚGW w Warszawie po wyznaczonym terminie 

pozostają bez rozpatrzenia. O terminowości wpływu dokumentacji decyduje 

data wpływu dokumentów do Biura Funduszu lub Wydziału Zamiejscowego. 

 

VI. Warunki udzielenia dofinansowania: 

1. Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie zadania realizowane na 

terenie województwa mazowieckiego. 

2. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na zakup specjalistycznych maszyn, 

sprzętu oraz osprzętu służących odbudowie, remontom i utrzymaniu urządzeń 

wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed powodzią, 

zalaniem czy nadmiernym uwilgoceniem. 

3. Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji do 50% kosztów 

całkowitych zadania. Zarząd WFOŚGW w Warszawie ma prawo 



zaproponować dofinansowanie w wysokości mniejszej niż wnioskowana 

kwota. 

4. Istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie  

w formie pożyczki preferencyjnej nie podlegającej umorzeniu. Łączna kwota 

dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania. 

5. Zadanie nie może być dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie  

w przypadku otrzymania dotacji z innych środków publicznych (krajowych lub 

UE). 

6. Środki Funduszu będą przeznaczone na pokrycie kosztów realizowanego 

zadania, powstałych po dniu podjęcia przez Fundusz decyzji o przyznaniu 

dofinansowania. 

7. Dofinansowaniu podlegać będzie zakup tylko nowego sprzętu. 

8. Beneficjent zobowiązuje się do użytkowania i nie zbywania środków trwałych 

przez okres nie krótszy niż 5 lat. 

9. Beneficjent, będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że sprzęt będzie 

wykorzystywany do prac prowadzonych przy utrzymywaniu urządzeń 

służących zabezpieczaniu przeciwpowodziowemu i nie będzie służył do 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

10. Beneficjent WFOŚGW w Warszawie zobowiązany jest do promowania 

otrzymanego wsparcia zgodnie z warunkami zawartymi w umowie dotacji. 

11. Zabezpieczeniem dotacji będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją 

wekslową. 

 

VII. Kryteria oceny wniosków: 

A. Kryterium przedmiotu dofinansowania: 

1. maszyny i sprzęt specjalistyczny do czyszczenia, pogłębiania i umacniania 

urządzeń przeciwpowodziowych - 15 pkt. 

2. sprzęt i osprzęt koszący - 10 pkt. 

3. inny sprzęt - 5 pkt. 

 

B. Kryterium efektywności ekonomicznej: 

Parametry techniczne urządzeń w odniesieniu do ceny max 15 pkt. (jako 

porównanie parametrów technicznych poszczególnych maszyn, sprzętu i osprzętu  

i cen w złożonych wnioskach). 

 

C. Kryterium zasięgu działania: 

1. Województwo - 15 pkt. 

2. Powiat, Związek Gmin/Spółek - 10 pkt. 

3. Gmina, Spółka - 5 pkt. 

 

D. Kryterium wielkości dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie: 

1. ≤15% - 15 pkt. 

2. 15,1-25,0% - 10 pkt. 

3. 25,0 - 50% - 5 pkt. 

 


