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I. PODSTAWOWE INFORMACJE 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwany dalej NFOŚiGW), kierując się 
priorytetami wyznaczonymi w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz w swojej 
Strategii działania, tworzy ofertę programową (programy priorytetowe), która wyznacza cele 
środowiskowe dofinansowywane ze środków publicznych.  
Do wyboru przedsięwzięć realizujących te cele, NFOŚiGW stosuje transparentne i zobiektywizowane 
kryteria, które zapewniają: 

− stwarzanie równych szans dla wszystkich wnioskodawców; 
− efektywne, z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego, wydatkowanie środków 

publicznych przeznaczonych na ochronę środowiska;  
− zachowanie standardów środowiskowych i uwzględnianie zagadnień horyzontalnych (np.  

w zakresie zielonych zamówień publicznych, systemów zarządzania środowiskowego, 
ekoinnowacji). 
 

Niniejsze kryteria stosuje się do form dofinansowania wskazanych w „Zasadach udzielania 
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 
W NFOŚiGW stosuje się następujące kategorie kryteriów wyboru przedsięwzięć: 

1. Kryteria dostępu;  
2. Kryteria jakościowe;  
3. Kryteria horyzontalne.  
 
Z uwagi na zróżnicowanie dziedzin, charakteru i wielkości przedsięwzięć oraz form ich dofinansowania, 
dla poszczególnych programów priorytetowych ustalane są szczegółowe kryteria wyboru 
przedsięwzięć, z zachowaniem struktury kryteriów przedłożonych w niniejszym dokumencie, chyba że 
specyfika danego programu priorytetowego nie pozwala na zachowanie tejże struktury. 
 

II. KRYTERIA DOSTĘPU 

To kategoria kryteriów, które: 

1. Mają zastosowanie do oceny wszystkich przedsięwzięć. 
2. Zawierają katalog podstawowych warunków, bez spełnienia których dofinansowanie przedsięwzięcia 

ze środków NFOŚiGW  jest niemożliwe; 
3. Oceniane są wyłącznie jako „spełnione/nie spełnione”. Na etapie oceny kryteriów dostępu, na 

wezwanie NFOŚiGW możliwe jest jednokrotne uzupełnienie złożonej przez wnioskodawcę 
dokumentacji. 

4. W sytuacji niespełnienia któregokolwiek z kryteriów, następuje odrzucenie wniosku. 
 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru/konkursu*)   

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

  

*) szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze/konkursie 

Katalog kryteriów dostępu, decyzją Rady Nadzorczej, może być w ramach poszczególnych programów 
priorytetowych rozszerzany, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach modyfikowany, w zależności 
od specyfiki danego programu. 

III. KRYTERIA JAKOŚCIOWE 

1. Stosuje się w przypadku wniosków, złożonych w trybie: 

− naboru ciągłego, w celu wyselekcjonowania wniosków spełniających określone w programie 
priorytetowym minimalne wymagania (funkcja ograniczająca dostęp); 

− naboru konkursowego, w celu wyselekcjonowania wniosków spełniających określone 
w programie priorytetowym minimalne wymagania i jednocześnie  uszeregowanie ich  na liście 
rankingowej.  

2. Program priorytetowy, ze względu na swoją specyfikę, może nie ustalać kryteriów jakościowych 
punktowych lub kryteriów jakościowych dopuszczających.  

3. Na etapie oceny kryteriów jakościowych, na wezwanie NFOŚiGW możliwe jest jednokrotne 
uzupełnienie  złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji.  

4. Kryteria jakościowe dzielą się na jakościowe punktowe i jakościowe dopuszczające. 

5. Kryteria jakościowe punktowe są podstawą do oceny w 3 obszarach tematycznych:  
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a) zasadność realizacji przedsięwzięcia w zakresie celów zawartych w programie priorytetowym, 
efektu ekologicznego, wiarygodności założeń, spełnienia standardów energooszczędności 
i zasobooszczędności; 

b) wykonalność przedsięwzięcia w zakresie wyboru technologii, realności wdrożenia, przygotowania 
instytucjonalnego; 

c) efektywność kosztowa w zakresie wysokości kosztów w poszczególnych kategoriach oraz 
wskaźnikowej oceny efektywności kosztowej dla niezbędnego zakresu służącego osiągnięciu 
efektu ekologicznego.  
 

Ustala się jednolity, minimalny poziom 60% punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny 
wniosku  w ramach każdego programu priorytetowego.   
 
6. Kryteria jakościowe dopuszczające obejmują swym zakresem:  

a) ocenę bieżącej oraz prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wraz z analizą 
wykonalności i trwałości finansowej;  

b) ocenę dopuszczalności pomocy publicznej. 
 
Z uwagi na zróżnicowanie dziedzin, charakteru i wielkości przedsięwzięć oraz form ich dofinansowania, 
w programie priorytetowym dopuszczalne jest modyfikowanie lub rozszerzanie katalogu kryteriów 
jakościowych dopuszczających. 
 
Negatywny wynik oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria jakościowe dopuszczające powoduje 
odrzucenie wniosku.  

IV. KRYTERIA HORYZONTALNE 

To kategoria kryteriów, które: 

a) mają charakter fakultatywny; 
b) są premiowane dodatkowymi punktami, które wpływają na ostateczną ocenę wniosku; 
c) mogą wpływać na polepszenie warunków dofinansowania, o ile zostanie to przewidziane  

w programie priorytetowym. 
 

Jako działanie horyzontalne, w szczególności premiuje się: 

1. Ekoinnowacyjność; 
2. Włączenie w zakres realizowanego przedsięwzięcia działań na rzecz podnoszenia świadomości 

ekologicznej i informacji o zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko; 
3. Posiadanie w organizacji systemu zarządzania środowiskowego;  
4. Przedsięwzięcia realizowane przez gminy (ich związki) o znaczącym udziale obszarów chronionych 

(„zielone gminy”), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych tych 
gmin lub gminy, które przystąpiły do Porozumienia między Burmistrzami.  

 
W zakresie kryteriów horyzontalnych wniosek nie podlega uzupełnieniu. 
 


