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                                                                                                             Załącznik nr 2  

                                                                                                             do Uchwały  

                                                                                                             Zarządu NFOŚiGW  

                                                                                                             z dnia ………........... 

 

PROGRAM PRIORYTETOWY 

 

 

Tytuł programu:  

Wspieranie działalności monitoringu środowiska  

ZAKRES OGÓLNY 

1.  Cel programu 

Celem programu jest wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska poprzez 

monitoring środowiska i działania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej ze 

szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się Polski ze zobowiązań akcesyjnych oraz 

zadań programu Państwowego Monitoringu Środowiska, przy zapewnieniu wymogów 

dotyczących jakości danych, określonych w przepisach prawa. 

2.  Wskaźniki osiągnięcia celu  

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu: „Nowe lub zmodernizowane stanowiska 

pomiarowe i inne narzędzia w zakresie monitoringu” dla bezzwrotnych środków 

dofinansowania, wynikające z umów zawartych w latach 2014 - 2017 wynoszą 120 szt. 

Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu 

ekologicznego/rzeczowego w ww. okresie wynoszą 139 szt. 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu: „Nowe lub zmodernizowane stanowiska 

pomiarowe i inne narzędzia w zakresie monitoringu” dla zwrotnych środków dofinansowania, 

wynikające z umów zawartych w latach 2014 - 2017 wynoszą 2 szt. Natomiast wartości 

wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu 

ekologicznego/rzeczowego w ww. okresie wynoszą 2 szt. 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu: „Utrzymanie stacji sieci pomiarowo 

obserwacyjnej”, wynikające z umów zawartych w latach 2014 – 2017 wynoszą 248 szt. 

Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu 

ekologicznego/rzeczowego w ww. okresie wynoszą 310 szt. 

Tabelę wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 1 do programu. 

3. Budżet  

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 296 236,10 tys. zł. 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 

dofinansowania programu wynoszą 383 676,90 tys. zł. 

Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 2 000 tys. zł ze 

środków NFOŚiGW. 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania 

programu wynoszą 2 000 tys. zł. 

Tabelę budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 2 do programu. 

. 



 

2 

 

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY 

Część 1) Monitoring środowiska. 

4.  Okres wdrażania  

1. Okres wdrażania w latach: 2014 - 2018. 

2. Alokacja środków w latach: 2014 - 2017. 

3. Wydatkowanie środków: do 2018 r.  

5.  Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski będą przyjmowane nie później  niż 

do 30 czerwca danego roku. 

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r.  

Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).  

6
1
. Przekazywanie środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek 

budżetowych. 

1. Państwowe jednostki budżetowe mogą ubiegać się o przekazanie środków na   

   realizowane przez siebie zadania zgodnie z ust. 7.5 niniejszego programu; 

2. Sposób przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym określa  

   rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego   

   Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy  

   ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje  

   się odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu  

   Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kryteria wyboru przedsięwzięć  

   finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

   Wodnej, w tym ust. 7 i 8 niniejszego programu. 

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 6
1
.
 
ustala się poniższe szczegółowe zasady 

udzielania dofinansowania. 

7.1  Formy dofinansowania 

1)      dotacja;  

2)      pożyczka.  

7.2    Intensywność dofinansowania  

1)     dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych; 

2)     dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych; 

z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. 

7.3   Warunki dofinansowania 

1)     dofinansowanie w formie dotacji:  

a) będzie udzielane dla przedsięwzięć Państwowego Monitoringu Środowiska 
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b) finansowanie odbywa się po zakończeniu elementu/etapu prac, na podstawie 

protokołów odbioru prac oraz dokumentów finansowych dokumentujących 

poniesienie nakładów; 

c) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 

zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 

2) dofinansowanie w formie pożyczek: 

a) będzie udzielane podmiotom, które realizują przedsięwzięcia wymienione w ust. 7.5 

lit. c), d) niniejszego programu; 

b) kwota pożyczki: od 200 tys. zł do 1 000 tys. zł; 

c) oprocentowanie stałe 1,0% (w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane 

są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału 

kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę 

środków; 

d)  okres finansowania: do 5 lat; 

e) okres karencji: do 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

f) pożyczka nie podlega umorzeniu. 

7.4 Beneficjenci  

1) podmioty należące do sektora finansów publicznych;  

2) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki; 

3) uczelnie niepubliczne; 

4) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

a) badania Państwowego Monitoringu Środowiska, wykonanie raportów prezentujących  

  wykonywane badania oraz prace metodyczne dotyczące zadań określonych w Programie  

  Państwowego Monitoringu Środowiska; 

b) zadania inwestycyjne związane z rozbudową zaplecza technicznego Państwowego  

  Monitoringu Środowiska oraz zakupy restytucyjne wyposażenia laboratoriów  

  wykonywujących badania na rzecz tego programu; 

c) zakupy środków trwałych niezbędnych do wykonania uzupełniających pomiarów stanu  

  środowiska  w granicach obszarów, na których w okresie ostatnich 4 lat przez co  

  najmniej dwa lata wystąpiły przekroczenia standardów jakości środowiska;  

d) zakupy środków trwałych na wykonanie pomiarów emisyjnych i immisyjnych przez  

  podmioty, na które obowiązek został nałożony na podstawie decyzji administracyjnej  

  wydanej na podstawie Art. 150 ust. 1 oraz Art. 151 ustawy Prawo ochrony środowiska.  
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8.  Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria dostępu 

1. Kryteria formalne: Tak Nie 

1.1 Wniosek został złożony na obowiązującym formularzu   

1.2 Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki    

1.3 Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

1.4 Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   

1.5 
Wydatki podlegające dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW zgodne z "Kosztami 

kwalifikowanymi" 

  

1.6 
Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z warunkami dofinansowania 

obowiązującymi w programie priorytetowym 

  

1.7 
Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej (jeśli 

dotyczy) 

  

1.8. 
Wskazanie przedsięwzięcia do dofinansowania przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska 

  

2. Kryteria merytoryczne: Tak Nie 

2.1 
Efekt ekologiczny – wiarygodność założeń i danych, zgodność ze standardami, 

efekt możliwy do osiągnięcia 

  

2.2 

Struktura finansowa – wiarygodny montaż finansowy, dla pożyczek – zapewnienie 

trwałości finansowej przedsięwzięcia, zabezpieczenia akceptowalne przez 

NFOŚiGW 

  

9. Koszty kwalifikowane  

1.   Okres kwalifikowalności kosztów od 01.12.2013 r. do 31.12.2017 r., w którym to 

poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane. 

2.      Koszty kwalifikowane: 

1) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji. 

2) Usługi obce, doradztwo techniczne, w tym prace dokumentacyjne. 

3) Koszt usług niezbędnych do realizacji zadania, w tym koszt nadzoru inwestorskiego, 

nadzoru autorskiego, badań archeologicznych, obsługi prawnej. 

4) Opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie gruntów z działalności rolniczej 

i leśnej. 

5) Koszty wykupów i wywłaszczeń, koszty amortyzacji środków trwałych bezpośrednio 

wykorzystywanych do przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. 

6) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 

7) Podróże służbowe.  

8) Materiały informacyjne, szkolenia. 

9) Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja. 

10)  Roboty demontażowe i rozbiórkowe.  

11)  Roboty ziemne i budowlano-montażowe (budowa, rozbudowa, modernizacja 

obiektów technologicznych, zespołów obiektów, budynków, sieci), budowa dróg 

i placów technologicznych. 

12)  Budowa i modernizacja stanowisk do analizowania i prognozowania stanu  

 środowiska. 

13)  Montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury.  

14)  Dostawy lub zakup urządzeń będących środkami trwałymi wraz z niezbędnymi  

 elementami uzupełniającymi, w tym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,  

 służących do prowadzenia prac badawczo – pomiarowych lub analiz oraz 
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opracowania wyników badań, w ramach realizacji zadań związanych 

z monitoringiem środowiska w szczególności ze zobowiązań międzynarodowych 

i wymogów prawnych związanych z transpozycją prawa U.E. oraz realizacji 

Państwowego Monitoringu Środowiska.  

15)  Zużycie materiałów i energii. 

16)  Koszty amortyzacji środków trwałych bezpośrednio wykorzystywanych do  

 przygotowania i realizacji przedsięwzięcia i zakupionych ze środków własnych  

 Beneficjenta. 

17)  Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych  

 przez NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty  

 podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. 

18)  Opracowywanie metodyk pomiarowych zapewniających osiągnięcie standardów  

 i wymagań zawartych w przepisach Unii Europejskiej. 

19)  Prowadzenie prac badawczo – pomiarowych związanych z monitoringiem  

 środowiska, w tym z funkcjonowaniem systemu Państwowego Monitoringu  

 Środowiska, oraz innych prac monitoringowych. 

20)  Koszty pośrednie wynoszące do 30 % kwoty wynagrodzeń pracowników  

 realizujących przedsiewzięcie. 

10.  Procedura wyboru przedsięwzięć 

Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć kwalifikowanych do dofinansowania określają 

wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 

 

Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna. 

4.  Okres wdrażania  

1.      Okres wdrażania w latach: 2014 - 2018. 

2.       Alokacja środków w latach: 2014 - 2017. 

3.      Wydatkowanie środków: do 2018 r.  

5.  Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski na dany rok będą przyjmowane do 

30 listopada  roku poprzedniego. 

6.  Podstawy  prawne  udzielenia dofinansowania 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150, z późn. zm.).  

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

7.1  Formy dofinansowania 

Dotacja. 

7.2  Intensywność dofinansowania  

Dofinansowanie w formie dotacji  do  100 % kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 

Finansowanie odbywa się po zakończeniu elementu/etapu prac, na podstawie protokołów 

odbioru prac oraz dokumentów finansowych bądź ich zestawień, dokumentujących 
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poniesione nakłady, zaakceptowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej. 

7.4 Beneficjenci  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne, wykonuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej 

i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzictwa kulturowego, gospodarki 

i rozpoznawania zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze lub 

hydrosferze. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

przedsięwzięcia realizowane w ramach zapewnienia osłony hydrologiczno-meteorologicznej, 

polegające w szczególności na: 

a) wykonaniu pomiarów i obserwacji hydrologicznych oraz meteorologicznych; 

b) wykonanie badań elementów hydrologicznych i morfologicznych dla potrzeb oceny  

   stanu wód powierzchniowych; 

c) gromadzeniu, przetwarzaniu, archiwizowaniu i udostępnianiu informacji  

   hydrologicznych oraz meteorologicznych; 

d) wykonaniu bieżących analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej; 

e) opracowywaniu i przekazywaniu prognoz meteorologicznych i hydrologicznych; 

f) opracowywaniu i przekazywaniu organom administracji publicznej ostrzeżeń przed  

   niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze; 

g) realizowaniu zadań wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych  

   w zakresie dotyczącym meteorologii, hydrologii i oceanologii. 

8.  Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria dostępu 

Kryteria formalne: Tak Nie 

1.1 Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   

1.2 Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany   

1.3 Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

1.4 Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjent”   

1.5 Wydatki podlegające dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW zgodne 

z "Kosztami kwalifikowanymi" 
  

1.6  Wnioskowane dofinansowanie zgodne z warunkami dofinansowania 

obowiązującymi w programie priorytetowym 
  

1.7 Wnioskowane dofinansowanie zgodne z zasadami pomocy publicznej            

(jeśli dotyczy) 
  

1.8 Pozytywna opinia Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej   

Kryteria merytoryczne: Tak Nie 

2.1 Efekt ekologiczny  - wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do 

osiągnięcia, zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej 
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9.  Koszty kwalifikowane  

1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.12.2013 r. do 30.11.2017 r., w którym to 

poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.  

2. Koszty kwalifikowane: 

1) dostawy lub zakup urządzeń będących środkami trwałymi wraz z niezbędnymi 

elementami uzupełniającymi, w tym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, 

służących do prowadzenia prac badawczo – pomiarowych lub analiz oraz 

opracowania wyników badań, 

2) nabycie wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, 

3) opracowanie dokumentacji (np. dokumentacja techniczna, opracowania, badania, 

ekspertyzy itp.), 

4) koszty nadzoru autorskiego, inwestorskiego, obsługa prawna, 

5) przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja,  

6) roboty demontażowe i rozbiórkowe,  

7) roboty ziemne i budowlano-montażowe (budowa, rozbudowa, modernizacja 

obiektów technologicznych, zespołów obiektów, budynków, sieci, przyłącza 

doprowadzające media, elementy ogrodzeń i zieleni, zagospodarowanie terenu), 

8) budowa dróg, parkingów i placów technologicznych, 

9) opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie gruntów z działalności rolniczej 

i leśnej, koszty wykupów i wywłaszczeń, 

10)  montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury oraz rozruch,  

11)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

12)  usługi obce, doradztwo techniczne,  

13)  podróże służbowe,  

14)  zużycie materiałów i energii, usługi łącznościowe, 

15)  koszty amortyzacji środków trwałych bezpośrednio wykorzystywanych do 

przygotowania i realizacji przedsięwzięcia i zakupionych ze środków własnych 

beneficjenta, 

16)  zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych 

przez NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, 

17)  prowadzenie prac badawczo – pomiarowych, 

18)  opracowywanie metodyk pomiarowych, 

19)  wydatki i opłaty niezbędne do prawidłowego działania służby hydrologiczno-

meteorologicznej (np. podatki, ubezpieczenia, opłaty związane z infrastrukturą 

państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej  

20)  materiały informacyjne, szkolenia, 

21)  koszty pośrednie wynoszące do 30 % kosztów wynagrodzeń pracowników 

komórek merytorycznych realizujących zadania państwowej służby hydrologiczno-

meteorologicznej. 

10.  Procedura wyboru przedsięwzięć 

Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć kwalifikowanych do dofinansowania określają 

wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 



 

8 

 

    ZAŁĄCZNIK 1. 

 Nazwa / jedn. miary Utrzymanie stacji sieci pomiarowo obserwacyjnej [szt.]   

 Środki  dofinansowania: bezzwrotna     

                                             Rok 
 
 
Wartości wskaźnika 

2014 2015 2016 2017 lata 
kolejne 

Razem   

         

 I.* Planowane 62 62 62 62  248   

 II.** Osiągnięte 62 62 62 62 62 310   

 *) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów      

 **) wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego. 
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Nazwa / jedn. miary Nowe lub zmodernizowane stanowiska pomiarowe i inne narzędzia w zakresie 
monitoringu [szt.] 

  

Środki 
dofinansowania: 

bezzwrotna zwrotna 

                             Rok 
 
 
Wartości wskaźnika 

2014 2015 2016 2017 
lata 

kolejne 
Razem 2014 2015 2016 2017 

lata 
kolejne 

Razem 

            

I*  Planowane 25 35 25 35  120 1 1 0 0  2 

II**  Osiągnięte 19 25 35 25 35 139 0 1 1 0 0 2 

*) wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów        
**) wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu 
ekologicznego/rzeczowego. 
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Załącznik nr 2 
Budżet 

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 296236,1 tys. zł 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 383676,9 tys. zł 
 

 

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017

Limit 

wypłat 

ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017

Limit 

wypłat 

ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017

Limit 

wypłat 

ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017

Limit 

wypłat 

ogółem

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
193,4 193,4 24 553,7 24 553,7 3 859,9 600,0 4 459,9

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
3 050,0 57 950,0 61 000,0 350,0 3 800,0 4 150,0

Razem: 3 050,0 57 950,0 61 000,0 543,4 3 800,0 4 343,4 24 553,7 24 553,7 3 859,9 600,0 4 459,9

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
1 832,1 1 832,1 16 461,2 10 256,5 7 038,9 33 756,6 15 062,9 15 062,9

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
3 050,0 38 950,0 42 000,0 536,9 700,0 3 800,0 5 036,9

Razem: 3 050,0 38 950,0 42 000,0 2 369,0 700,0 3 800,0 6 869,0 16 461,2 10 256,5 7 038,9 33 756,6 15 062,9 15 062,9

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
104,5 1 000,0 1 104,5 6 000,0 22 840,5 500,0 29 340,5 13 000,0 13 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
2 050,0 38 950,0 41 000,0 36,2 1 200,0 3 800,0 5 036,2

Razem: 2 050,0 38 950,0 41 000,0 140,7 2 200,0 3 800,0 6 140,7 6 000,0 22 840,5 500,0 29 340,5 13 000,0 13 000,0

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
1 000,0 1 000,0 1 800,0 19 161,2 20 961,2

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
2 050,0 57 950,0 60 000,0 200,0 3 800,0 4 000,0

Razem: 2 050,0 57 950,0 60 000,0 1 200,0 3 800,0 5 000,0 1 800,0 19 161,2 20 961,2

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
600,0 11 839,0 500,0 12 939,0

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
3 050,0 3 050,0 200,0 200,0

Razem: 3 050,0 3 050,0 200,0 200,0 600,0 11 839,0 500,0 12 939,0

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
2 130,0 1 000,0 1 000,0 4 130,0 49 414,9 64 097,2 7 038,9 500,0 500,0 121 551,0 31 922,8 600,0 32 522,8

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
3 050,0 61 000,0 41 000,0 41 000,0 61 000,0 207 050,0 923,1 4 500,0 5 000,0 4 000,0 4 000,0 18 423,1

Razem: 3 050,0 61 000,0 41 000,0 41 000,0 61 000,0 207 050,0 3 053,1 4 500,0 6 000,0 5 000,0 4 000,0 22 553,1 49 414,9 64 097,2 7 038,9 500,0 500,0 121 551,0 31 922,8 600,0 32 522,8

środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane 

przez jednostki budżetowe

środki przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane 

przez jednostki budżetowe

7 038,9 500,0

(tys. zł)

600,0

                                                                    Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

I

I Planowane zobowiązania

204 000,0 19 500,0 72 136,1

RAZEM dla:

w latach kolejnych 

dla:

Bezzwrotne środki dofinansowania

(kwota zobowiązań wynikająca z zawieranych w danym 

roku umów)

II
 P

la
n

o
w

a
n

e
 w

y
p

ła
ty

  
  

  
z
o

b
o

w
ią

z
a
ń

61 000,0

Rok

600,0

środki na realizację zadań bieżących

w roku 2014 dla:

środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych

w roku 2017 dla:

Budżet programu priorytetowego:

500,0

w roku 2016 dla:

w roku 2015 dla:

5 000,041 000,061 000,0

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI MONITORINGU ŚRODOWISKA

41 000,0 4 000,0 64 097,24 500,0 6 000,0
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Załącznik nr 2 c.d. 
 Budżet 

Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 2000 tys. zł 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania 
programu wynoszą 2000 tys. zł 

 

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017 2018
Limit wypłat 

ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017

Limit 

wypłat 

ogółem

w roku 2014 1 000,0 1 000,0

w roku 2015 1 000,0 1 000,0

w roku 2016

w roku 2017

w latach kolejnych

RAZEM 1 000,0 1 000,0 2 000,0

(kwota zobowiązań wynikająca z 

zawieranych w danym roku umów)

II
 P

la
n

o
w

a
n

e 
w

y
p

ła
ty

 z
o
b
o
w

ią
za

ń

I Planowane zobowiązania

I 1 000,0 1 000,0

Rok

                                    Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

pożyczki

Budżet programu priorytetowego: Wspieranie działalności monitoringu środowiska

pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć 

współfinansowanych ze środków UE

Zwrotne środki dofinansowania

2 000,0

(tys. zł)

 


