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Załącznik nr 1  
do uchwały Zarządu NFOŚiGW 
nr……...……. z dnia …………. 

 

PROGRAM PRIORYTETOWY 
 
 

 
Tytuł programu:  

Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

1. Cel programu   

1)   Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. 
2)   Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn: 
1) Wydajność instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów [Mg/rok] 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 295 440 Mg/rok, 
w tym dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 295 440 Mg/rok; 

2)    Powierzchnia gruntów poddanych rekultywacji/remediacji [ha] 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 50 ha, 
w tym dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 50 ha;  

3) Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji  projektów [ha] 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 5 ha, 
w tym dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 5 ha; 

3. Budżet  

Budżet na realizację celu programu wynosi do  682 166 tys. zł, w tym: 

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – 0 zł; 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 682 166  tys. zł. 

 

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;  
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2) koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, 
z zastrzeżeniem, że zakres kosztów kwalifikowanych (co do rodzaju) jest zgodny z właściwymi 
wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych w ramach PO IiŚ „Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, ale nie stosuje 
się limitów dla poszczególnych kategorii lub grup wydatków, a VAT traktowany jest jako koszt 
kwalifikowany tylko w sytuacji gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta 
i beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w 
jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania  

7.1 Formy dofinansowania 
1) pożyczka;  
2) pożyczka na zachowanie płynności finansowej. 

7.2  Intensywność dofinansowania  
1)  dla przedsięwzięć inwestycyjnych maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej nie może być 

większa niż różnica między wysokością kosztów całkowitych projektu a kwotą dofinansowania 
ze środków Funduszu Spójności - z zastrzeżeniem zasad kwalifikowalności kosztów jak wyżej; 

2)  dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie pożyczki na zachowanie płynności finansowej 
wartość pożyczki nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków 
z Funduszu Spójności wynikających z umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ.  

7.3  Warunki dofinansowania 
1) dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej: 

a) 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, 

b) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 12 
miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 

c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. 
W uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy 
oraz przedsięwzięcia, okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat. Okres 
finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty 
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej, 

d) warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie 
przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ, 

e) pożyczka nie podlega umorzeniu, 
f) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie 

z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 
2) dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej: 

a) oprocentowanie WIBOR 3M + 50 pb 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, 

b) maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków 
POIiŚ z zastrzeżeniem pkt. 7.2 ppkt. 2), 

c) okres finansowania: pożyczka nie może być udzielona na okres dłuższy niż 1 rok od daty 
zakończenia realizacji projektu z zastrzeżeniem punktu d) i e),  

d) w przypadku, gdy w okresie 1 roku od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił wpływ 
środków z Funduszu Spójności na rachunek Beneficjenta, okres finansowania na wniosek 
Beneficjenta może zostać wydłużony o kolejny rok, 
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e) Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty pożyczki w wysokości 
odpowiadającej otrzymanym na rachunek projektu środkom POIiŚ wraz z należnymi 
odsetkami w terminie 7 dni od wpływu na rachunek projektu środków POIiŚ, a w przypadku 
braku wpływu tych środków nie dłużej niż do końca okresu finansowania, 

f) warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie 
przedsięwzięcia w ramach POIiŚ. 

7.4 Beneficjenci  
1) beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji 

przedsięwzięć w działaniu 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz działaniu 2.5. Poprawa 
jakości środowiska miejskiego; 

2) podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków 
kwalifikowanych. 
 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz 
działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. 
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8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru   

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

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

  

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

  

5. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział 
Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem 
rozwiązania za porozumieniem stron – 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 została zakończona przed dniem złożenia wniosku   

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

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
z programem priorytetowym 

  

12. 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PO IiŚ 2014-2020 został pozytywnie 
zweryfikowany tzn. został umieszczony na liście projektów wybranych do 
dofinansowania w ramach naboru konkursowego POIiŚ 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

9. Postanowienia dodatkowe 

Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „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”. 

 

 

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 

I. Ocena finansowa 

1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy    

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 


