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PROGRAM PRIORYTETOWY 

Racjonalna gospodarka odpadami  

 
Część 7) Przygotowanie projektów 
 

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie naboru ciągłego. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w 
ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r., w którym to 
poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.  

2)  Koszty kwalifikowane – koszty związane z przygotowaniem projektu m.in.:   

a) dokumentacja projektowa; 

b) dokumentacja techniczna; 

c) studium wykonalności (w tym analiza finansowo-ekonomiczna); 

d) raport oddziaływania na środowisko; 

e) dokumentacja przetargowa. 

7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z "Zasadami udzielania  dofinansowania ze 
środków NFOŚiGW. 

 

7.1 Formy dofinansowania 

Pożyczka. 

7.2  Intensywność dofinansowania  

Dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) oprocentowanie WIBOR 3M nie mniej niż 2% (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; 
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2) karencja w spłacie rat kapitałowych jest liczona od daty wypłaty ostatniej transzy 
pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia; 

3) wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji; 

4) pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty pierwszej 
planowanej wypłaty transzy pożyczki; 

5) warunkiem przyznania dofinansowania jest deklaracja rozpoczęcia przez beneficjenta 
realizacji fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia w okresie maksymalnie 3 lat od momentu 
wypłaty ostatniej transzy pożyczki; 

6) pożyczka nie podlega umorzeniu; 

7) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane 
zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

7.4 Beneficjenci  

Beneficjenci wskazani w części 2 i 6 programu priorytetowego Racjonalna gospodarka 
odpadami oraz potencjalni beneficjenci mogący ubiegać się o środki w ramach innych 
europejskich programów pomocowych.  

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

Przedsięwzięcia przygotowawcze dla projektów inwestycyjnych wskazanych w części 2 i 6 
programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami.  
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8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOST ĘPU 

 

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 

1. 
Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie 
priorytetowym   

2. 
Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej 
formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono 
wszystkie wymagane pola formularza wniosku 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w 
programie priorytetowym 

  

5. 
W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego 
złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na 
rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

7. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na 
rzecz NFOŚiGW 

 
 

8. 
Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem 
priorytetowym 

 
 

9. 
Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia 
wniosku 

  

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania są zgodne  
ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi  
w programie priorytetowym 

  

12. 
Koszt całkowity przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku 
jest większy lub równy 100 tys. zł 

  

13. 
Faza inwestycyjna przedsięwzięcia rozpocznie się w okresie 
maksymalnie 3 lat od momentu wypłaty ostatniej transzy pożyczki 

  

14. 

Zakres rzeczowy fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia (co do zasady) 
będzie możliwy  do sfinansowania w ramach 2 programu Racjonalna 
gospodarka odpadami lub w ramach działania 2.2. Gospodarka 
odpadami komunalnymi POIiŚ 2014-2020 
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KRYTERIA JAKO ŚCIOWE PUNKTOWE 
 

Lp.  NAZWA KRYTERIUM 
ILO ŚĆ 

PUNKTÓW  
WAGA  WYNIK 

OCENY 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI ZADANIA 

1. 

Ocena efektu ekologicznego projektu 
przygotowawczego i projektu inwestycyjnego 
– wpływ na realizację wskaźników programu 
priorytetowego, pod warunkiem  
wiarygodności założeń i danych  oraz 
możliwości jego osiągnięcia 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

4 
max 20 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują 
na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 

3 pkt -część założeń i danych, będących podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, jest wiarygodna  
i wskazuje na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 

5 pkt - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na 
możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

Suma punktów w obszarze I 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 20 
pkt 

II. WYKONALNO ŚĆ ZADANIA 

1. 
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego 
rozwiązania 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

4 
max 20 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt - brak uzasadnienia doboru działań służących osiągnięciu celu 

3 pkt  - w sposób ogólny uzasadniono  dobór działań służących osiągnięciu celu 

5 pkt -  szczegółowo uzasadniono przyjęte rozwiązania  

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 

2. 
Ocena realności wdrożenia przyjętego 
rozwiązania (w tym: realność harmonogramu 
rzeczowo-finansowego) 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

4 
max 20 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt - przyjęte rozwiązania nie gwarantują osiągnięcia zakładanych celów 

3 pkt - przyjęte rozwiązania stwarzają ryzyko w zakresie sprawnego osiągnięcia zakładanych celów  
(np. zaproponowane terminy realizacji przedsięwzięcia wymagają korekty) 

5 pkt - przyjęte rozwiązania  zapewniają osiągnięcie zakładanych celów 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

Suma punktów w obszarze II 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 40 
pkt 
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KRYTERIA JAKO ŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

III EFEKTYWNO ŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu zadania dla 
osiągnięcia efektu ekologicznego 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

4 
max 20 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt - przedstawione działania nie są niezbędne do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego 

3 pkt - część przedstawionych działań nie jest niezbędna do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego 

5 pkt - przedstawione działania są niezbędne do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

2. 
Ocena wysokości  kosztów pod warunkiem 
zaakceptowania ich kwalifikowalności w 
poszczególnych kategoriach 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

4 
max 20 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt  
- zaproponowane koszty kwalifikowane zadania nie są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych programu 

priorytetowego lub 

- brak kalkulacji ceny bądź ocena jej poprawności jest negatywna 

3 pkt  
- zaproponowane koszty kwalifikowane zadania można częściowo uznać za zgodne z katalogiem kosztów 

kwalifikowanych programu priorytetowego (konieczna korekta) lub 

- kalkulacja ceny zawiera analizę porównawczą ale ocena jej poprawności jest akceptowalna z uwagami 

5 pkt  
- zaproponowane koszty kwalifikowane zadania są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych programu 

priorytetowego i 

- kalkulacja ceny została przygotowana rzetelnie, w oparciu o analizę ofert rynkowych, dotychczas realizowanych 
prac (analiza porównawcza) i ocena jej poprawności jest akceptowalna bez uwag 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

Suma punktów w obszarze III 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 40 
pkt 

Suma punktów z oceny w obszarach I-III max 100 
pkt 

Ocena łączna – suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych  
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punktów) 

 

 

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 

I. OCENA FINANSOWA  

1. 
Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej 
Wnioskodawcy  
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Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o 
dofinansowanie. 
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji 
finansowej. 

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna. 

2. 

Analiza prognozowanej sytuacji finansowej 
Wnioskodawcy  

 – w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej 

  

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o 
dofinansowanie. Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej 
Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i 
trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania projektu. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1 

II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ (o ile dotyczy) 

1. 
Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami 
o pomocy publicznej 

 
 

Zasady oceny: 

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami 
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej  

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 

III.  
OCENA CELOWO ŚCI PRZEDSIĘWZI ĘCIA W KONTEK ŚCIE 
STRATEGII, PROGRAMÓW, PLANÓW I POLITYK  

1. 
Celowość przedsięwzięcia w kontekście strategii, 
programów, planów i polityk  
 

  

Zasady oceny: 

Pozytywna opinia Ministerstwa Środowiska - dotyczy wniosków o dofinansowanie w wysokości większej lub 
równej 10 mln zł 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 


