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PROGRAM PRIORYTETOWY 

 
 

Tytuł programu:  

SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez  partnerów 
zewnętrznych – REGION 

1. Cel programu  

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za pośrednictwem 
partnerów zewnętrznych. 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu jest mierzony za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn. nazwą: 

Liczba jednostek otrzymujących wsparcie (szt.) 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi do 16 szt. 

 
3. Budżet 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 810 000 tys. zł. 

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2019 -2024, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2022 r., 
2) środki wydatkowane będą do 30.06.2024 r. na rzecz Beneficjentów końcowych 
i do 30.09.2024 r. na rzecz Beneficjentów (WFOŚiGW). 

5. Terminy i sposób składania wniosków 

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
2. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio 

w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 

3. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW 
i umieszczają na swojej stronie internetowej. 

6. Koszty kwalifikowane  

Okres kwalifikowalności kosztów rozumiany jako data wystawienia faktury od 01.01.2019 r. do 
31.12.2023 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane, z 
zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku  
o dofinansowanie. 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania 

7.1 Formy dofinansowania 

Pożyczka. 
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7.2  Intensywność dofinansowania  

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) Warunki udzielania przez NFOŚiGW dofinansowania w formie pożyczek poszczególnym 
WFOŚiGW: 

a) oprocentowanie zmienne na poziomie WIBOR 3M – 100 punktów bazowych, lecz nie mniej niż:  

- 1,0% - dla WFOŚiGW, w których stan funduszu na koniec roku poprzedzającego złożenie 
wniosku o udzielenie pożyczki wynosił nie więcej niż  500 mln zł; 

- 1,25% - dla WFOŚiGW, w których stan funduszu na koniec roku poprzedzającego złożenie 
wniosku o udzielenie pożyczki wynosił 500 mln zł lub więcej. 

przy czym ustalenie oprocentowania następuje w cyklu kwartalnym, na podstawie wysokości 
stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału. 

- 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 finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres 
finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty 
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; 

c) okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki liczona jest od wypłaty ostatniej 
transzy pożyczki, lecz nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia;  

d) wypłata transz pożyczki następuje w formie refundacji; 

e) pożyczka nie podlega umorzeniu; 

f) forma zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy: weksel 
własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu”; 

2) Warunki udzielania dofinansowania z pożyczek, przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym 

określają poszczególne WFOŚiGW z zastrzeżeniem pkt 9.4. 

3) Udzielenie dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym następuje 
z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. 

7.4 Beneficjenci  

Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
   Beneficjentów końcowych programu określą indywidualnie WFOŚiGW. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej wpisujących sięw 
priorytety  określone w Liście przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria oceny wniosków o udzielenie dofinansowania składanych przez WFOŚiGW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

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

2. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

3. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW 

 
 

4. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

5. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

  

6. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
z programem priorytetowym 

  

7. 
Dla wyboru przedsięwzięć zastosowano wskaźnik efektywności 

kosztowej stosowany w danym WFOŚiGW 

  

9.  Postanowienia dodatkowe 

1. Efekty ekologiczne osiągnięte przez WFOŚiGW w ramach programu będą corocznie 
podsumowywane i sprawozdawane do NFOŚIGW. 

2. Wniosek o dofinansowanie obejmuje w szczególności koncepcję wykorzystania środków 
zawierającą: 
1) wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania; 
2) uzasadnienie celu przeznaczenia pożyczonych środków; 
3) harmonogram wypłat środków. 

3.  Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

4.  Środki uzyskane przez WFOŚiGW w ramach umowy pożyczki z NFOŚiGW, nie mogą być przeznaczone 
na udzielanie pożyczek na warunkach rynkowych tj. pożyczek o oprocentowaniu na poziomie stopy 
referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody 
ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) lub wyższym,  
z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy stopa referencyjna jest równa lub mniejsza, niż 
oprocentowanie pożyczki dla WFOŚIGW, oprocentowanie pożyczki dla beneficjenta końcowego 
będzie analogiczne jak pożyczki udzielonej dla WFOŚiGW. 

 


