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REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO
Ochrona przyrody – Likwidacja barszczu Sosnowskiego

1.

Cel konkursu
Celem konkursu jest likwidacja barszczu Sosnowskiego jako rośliny niebezpiecznej dla zdrowia i życia człowieka
występującej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2.

3.

Typy projektów
a)

koszt usług związanych z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego

b)

zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów

c)

wydatki na zabezpieczenie miejsca wykonywania prac

Alokacja środków
300 000,00 zł

4.

Beneficjenci konkursu
a)
b)

5.

Warunki dofinansowania
a)

6.

jednostki samorządu terytorialnego
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych

do 100% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczających 2 000 zł za 1 ha obszaru, z którego zostanie usunięty
barszcz Sosnowskiego (1 ha rozumie się jako sumę łączną powierzchni, z której zostanie usunięta roślina)

Ocena wniosków

6.1. Ocena formalna
1)

Celem oceny formalnej jest potwierdzenie kompletności oraz zgodności Wniosku z Regulaminem
i obowiązującymi przepisami prawa.

2)

Fundusz przeprowadza ocenę formalną Wniosku, zgodnie z następującymi kryteriami formalnymi:
a)

Wniosek został złożony w Systemie Wniosków
do przeprowadzenia oceny formalnej, tj.:

i zawiera wymagane dokumenty potrzebne

 harmonogram finansowo-rzeczowy zadania,
 aktualne zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z należnych opłat za korzystanie
ze środowiska,
 oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT,
 inwentaryzację występowania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy lub nadleśnictwa,
 opinię Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego lub Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
nt. zasadności wykonania zabiegów
 Wnioskodawca w opisie zadania przedstawi szczegółową metodykę likwidacji barszczu Sosnowskiego
(koszenie, opryski, foliowanie).
3)

Ocena formalna jest oceną „0/1”, co oznacza, że niespełnienie jednego z warunków formalnych, powoduje
odrzucenie Wniosku z dalszej procedury.
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4)

Wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej z uwagi na: błędy formalne, niepodlegające
uzupełnieniu lub poprawie, niedostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz
wprowadzenie dodatkowych zmian we Wniosku i załącznikach nie informując o tym fakcie Funduszu.

5)

Fundusz na etapie oceny formalnej dopuszcza jedną poprawkę złożonego Wniosku. Wszelkie zmiany możliwe są
w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty cofnięcia Wniosku do edycji w Systemie Wniosków.

6)

W przypadku wystąpienia okoliczności, gdy Wnioskodawca nie dostarczy uzupełnienia w terminie wskazanym
przez Regulamin lub nie dokona uzupełnienia wszystkich elementów Wniosku i załączników wskazanych w
informacji wygenerowanej w Systemie Wniosków, Wniosek zostanie odrzucony, a Fundusz informuje
Wnioskodawcę o wyłączeniu Wniosku z dalszego rozpatrywania.

7)

Wniosek, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną, przekazywany jest do oceny merytorycznej.

6.2 Ocena merytoryczna
1)

Ocena merytoryczna odbywa się w oparciu o poniższe kryteria.

Parametr
Zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych
Zgodność z celami ustawy – Prawo ochrony środowiska
Lokalizacja zadania na obszarach prawnie chronionych
Maksymalna liczba punktów
2)
7.

8.

9.

Liczba pkt.
5
3
0-3
11

Na podstawie wyników oceny merytorycznej tworzona jest lista rankingowa projektów, którą zatwierdza Zarząd
Funduszu.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie
1)

Wnioski należy składać w terminie do dnia 28.04.2017 r. (piątek) do godziny 15.30.

2)

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania Wniosku w
Systemie.

3)

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4)

W przypadku nie wyczerpania środków w ramach alokacji przewidzianej w konkursie, ogłoszony zostanie kolejny
termin naboru wniosków.

Postanowienia końcowe
1)

W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, obowiązują zapisy Regulaminu programów dotacyjnych oraz
Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2017.

2)

Dokumentacja (w szczególności Wnioski) służy wyłącznie do użytku służbowego Funduszu oraz podmiotów
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

Osoba do kontaktu
Agnieszka Wojciukiewicz tel. (089) 522-02-76,
e-mail: a.wojciukiewicz@wfosigw.olsztyn.pl
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