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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

 

KARTA KRYTERIÓW DOFINANSOWANIA 

na zadania dotyczące dofinansowania 

modernizacji samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi 

ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze. 

 

Wypełnienie karty polega na zakreśleniu (w dowolny, czytelny sposób) właściwego punktu w 

poszczególnych kryteriach.. 

 

 

A. Kryterium przedmiotu dofinansowania: 

1. Ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze lub ratownictwa chemiczno-ekologicznego – 

50 pkt 

2. Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze lub ratownictwa chemiczno-ekologicznego – 

40 pkt. 

3. Inne pojazdy specjalne pożarnicze o tonażu przekraczającym 3,5t – 35 pkt. 

4. lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze (posiadające co najmniej pełną zabudowę 

specjalistyczną, w tym zbiornik wodny i linię szybkiego natarcia) – 30 pkt. 

5. lekkie samochody pożarnicze innych typów – 15 pkt. 

6. inne pojazdy specjalne – 10 pkt. 

7. Dodatkowo za podwyższone właściwości terenowe (minimum napęd 4x4) – 5 pkt. 

 

B. Kryterium wieku pojazdu: 

1. Pojazd nowy – 20 pkt. 

2. Pojazd max. 5 letni – 15 pkt. 

3. Pojazd max. 20 letni – 10 pkt. 

 

C. Kryterium zasięgu działania: 

1. Województwo – 15 pkt. 

2. Region – co najmniej dwa powiaty – 10 pkt. 

3. Powiat lub Zespół Gmin – 5 pkt. 

 

D. Kryterium wartości przyrodniczych. 

 Obszar działania obejmujący teren: 

1. parku narodowego, obszaru Natura 2000 – 15 pkt. 

2. parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody,– 10 pkt. 

3. innych form ochrony przyrody lub krajobrazu – 5 pkt. 

 

E. Kryterium konstrukcji finansowej: 

1. Współfinansowanie ze środków UE – 20 pkt. 

2. Co najmniej trzy krajowe źródła finansowania (łącznie z WFOŚiGW) – 15 pkt. 

3. Dwa zewnętrzne źródła finansowania (w tym WFOŚiGW) – 5 pkt. 

 

F. Kryterium wielkości dofinansowania z WFOŚiGW 

 W przypadku pożyczek 

1. ≤25%       – 20 pkt. 

2. 25,1-40,0 – 15 pkt. 

3. 40,1-50,0 – 10 pkt. 

4. 50,1-80,0 –   5 pkt. 



 

Opracował: Tomasz Kowalczuk 

2 

 W przypadku dotacji 

1. ≤25%       – 20 pkt. 

2. 25,1-50,0 – 10 pkt. 

3. >50,0%    –   0 pkt. 

Dotacją objęte są wyłącznie pojazdy dla PSP oraz jednostek OSP włączonych do 

KSRG lub takich, którym realizacja przedmiotowego zadania to umożliwi. 

 

Wysokość dofinansowania: 

Dotacje – do 40.000 zł jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania; 

Pożyczki – do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. 

 

 

 

WFOŚiGW w Warszawie zastrzega sobie prawo wymogu udokumentowania informacji 

zaznaczonych przez wnioskodawcę. 

 


