


25 lat finansujemy ochronę środowiska 
na warmii i mazurach

Drodzy Beneficjenci!

2018 to dla nas rok wyjątkowy - obchodzimy bowiem jubileusz 25-lecia.  
To dla nas czas podsumowań i podziękowań dla tych, którzy w minionych latach 
współpracowali z naszą instytucją chroniąc to co w naszym regionie jest najcen-
niejsze - środowisko. 

Przez wiele lat przyświecało nam motto „Maksimum środków i maksimum  
efektów w ochronie środowiska”. Swoją misję kontynuujemy także w tym roku. 
Zachęcam Państwa do lektury najnowszego wydania informatora Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - sprawdzonego  
partnera działań związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska Warmii  
i Mazur.  
 
Chcemy inwestować i wspierać nowe projekty, aby środowisko województwa  
warmińsko-mazurskiego było najlepszą wizytówką naszego Regionu.

Z poważaniem 
Jarosław Bogusz

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie
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lista PrzedsięwzięĆ Priorytetowych
na 2018 rok

wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
i Gospodarki wodnej w olsztynie

Celem strategicznym WFOŚiGW w Olsztynie jest poprawa stanu środowiska  1. 
i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne 
i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku  
w województwie warmińsko-mazurskim. 

WFOŚiGW w Olsztynie dążąc do realizacji celu strategicznego, biorąc pod 2. 
uwagę Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa  
do 2020 r.”, Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz Strategię Działania WFOŚiGW w Olsztynie  
na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku, a także uwzględniając  
Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Plan  
Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz  
zobowiązania międzynarodowe Polski, w 2018 r. planuje dofinansowanie  
przedsięwzięć, zgodnie z preferencjami, według niżej wymienionych  
obszarów priorytetowych: 

Ochrona i zrównoważone gospodarowania zasobami wodnymi,• 
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,• 
Ochrona powietrza,• 
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,• 
Edukacja ekologiczna i badania naukowe,• 
Adaptacja do zmian klimatu,• 
Inne działania z zakresu ochrony środowiska.• 

Szczegółowe zestawienie celów i przedsięwzięć priorytetowych zawierają  3. 
poniższe tabele.

We wszystkich obszarach, jako priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, 4. 
których realizacja wiąże się z pełnym oraz zgodnym z zasadami 
zrównoważonego rozwoju wykorzystaniem środków pochodzących z Unii  
Europejskiej na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.  
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obszar priorytetowy 1. 
ochrona i zrównoważone gospodarowania zasobami wodnymi

cel 
tematyczny

cel 
operacyjny

Przedsięwzięcia 
priorytetowe

wskaźniki 
wiodące

Oc
hr

on
a

wó
d

Po
pr

aw
a 

ja
ko

śc
i w

ód
 p

ow
ie

rz
cn

io
wy

ch
 i 

po
dz

ie
m

ny
ch

budowa, rozbudowa                  1. 
i modernizacja oczyszczalni  
ścieków w aglomeracjach 
ujętych w KPOŚK

przepustowość oczyszczalni [m3/d]• 
ładunek zanieczyszczeń (BZT5, • 
ChZT, zawiesina ogólna, N ogólny,  
P ogólny) [kg/a]

budowa, rozbudowa                 2. 
i modernizacja kanalizacji  
sanitarnej w aglomeracjach 
ujętych w KPOŚK

długość [km]• 

budowa, rozbudowa  3. 
i modernizacja lokalnych  
oczyszczalni ścieków

przepustowość oczyszczalni [m3/d]• 
ładunek zanieczyszczeń (BZT5, • 
ChZT, zawiesina ogólna, N ogólny,  
P ogólny) [kg/a]

budowa, rozbudowa                4. 
 i modernizacja kanalizacji   
sanitarnej poza aglomeracjami 
ujętymi  w KPOŚK

długość [km]• 

budowa przydomowych  5. 
oczyszczalni ścieków oraz  
zbiorników bezodpływowych  
na gnojowicę

przepustowość oczyszczalni [m3/d]• 
ładunek zanieczyszczeń (BZT5, • 
ChZT, zawiesina ogólna, N ogólny,  
P ogólny) [kg/a]
liczba [szt.]• 

budowa zakładowych  6. 
oczyszczalni / podczyszczalni 
ścieków

przepustowość oczyszczalni [m3/d]• 
ładunek zanieczyszczeń (BZT5, • 
ChZT, zawiesina ogólna, N ogólny,  
P ogólny) [kg/a]

budowa przyłączy do kanalizacji 7. 
sanitarnej

długość [km]• 
liczba [szt.]• 

budowa, rozbudowa  8. 
i modernizacja instalacji  
zagospodarowania  
i unieszkodliwiania osadów 
ściekowych

masa osadów [Mg s.m./a]• 
redukcja wody [% uwodnienia]• 

przedsięwzięcia związane  9. 
z wdrażaniem Programu ochrony 
jezior Polski Północnej

w zależności od typu projektu,  
w tym wskaźniki jakości wód  
(biologiczne i fizyczno-chemiczne  
– dobrane do typu działań)
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obszar priorytetowy 1. 
ochrona i zrównoważone gospodarowania zasobami wodnymi

cel 
tematyczny

cel 
operacyjny

Przedsięwzięcia 
priorytetowe

wskaźniki 
wiodące
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budowa, rozbudowa  1. 
i modernizacja  
wodociągów - rozpatrywana 
łącznie z rozwiązaniem  
gospodarki wodno-ściekowej  
na danym obszarze

długość [km]• 

budowa, rozbudowa  2. 
i modernizacja infrastruktury  
zaopatrzenia w wodę - likwidacja  
barier w dostępnie  
do wody pitnej

liczba obiektów [szt.]• 
wydajność [m3/d]• 

ochrona zasobów wód 3. 
podziemnych, w tym Głównych 4. 
Zbiorników Wód Podziemnych

liczba obiektów [szt.]• 

dofinansowanie działań  5. 
wynikających z dyrektywy 
azotanowej

liczba obiektów [szt.]• 
ładunek N ogólny [kg/a]• 

ograniczenie zużycia wód  6. 
w procesach technologicznych

zużycie wody [m3/d]• 

opracowanie planów /  7. 
programów dot. ochrony wód                
i gospodarowania zasobami 
wodnymi

liczba planów / programów [szt.]• 

obszar priorytetowy 2. 
racjonalne gospodarowanie 

odpadami i ochrona powierzchni ziemi

cel 
tematyczny

cel 
operacyjny

Przedsięwzięcia 
priorytetowe

wskaźniki 
wiodące
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realizacji projektów zgodnych  1. 
z Wojewódzkim Planem  
Gospodarki Odpadami

w zależności od typu projektu,  • 
w tym wskaźniki dot. ilości  
odpadów [Mg/a]

realizacja projektów  2. 
wdrażających cele gospodarki                  
o obiegu zamkniętym,  
zbieranie i przetwarzanie  
odpadów ulegających  
biodegradacji

w zależności od typu projektu,  • 
w tym wskaźniki dot. ilości  
odpadów [Mg/a]

odzysk i unieszkodliwianie 3. 
odpadów niebezpiecznych

ilość odpadów  • 
unieszkodliwionych [Mg/a]

rekultywacja terenów  4. 
zdegradowanych, w tym  
nieczynnych składowisk  
i wysypisk odpadów

powierzchnia [km2]• 

budowa instalacji do  5. 
zagospodarowania  
osadów ściekowych

ilość osadów ściekowych [Mg/a]• 
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obszar priorytetowy 3.
ochrona powietrza

cel 
tematyczny

cel 
operacyjny

Przedsięwzięcia 
priorytetowe

wskaźniki 
wiodące
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budowa, rozbudowa  1. 
i modernizacja źródeł  
wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii

moc nominalna urządzeń [MW]• 
produkcja energii cieplnej [GJ/a]• 
produkcja energii  • 
elektrycznej [MWh/a]
emisja zanieczyszczeń (CO2, SO2, • 
NOx, pył) [Mg/a]

budowa, rozbudowa  2. 
i modernizacja źródeł  
wysokosprawnej kogeneracji

moc nominalna urządzeń [MW]• 
produkcja energii cieplnej [GJ/a]• 
produkcja energii  • 
elektrycznej [MWh/a]
emisja zanieczyszczeń (CO2, SO2, • 
NOx, pył) [Mg/a]

poprawa efektywności  3. 
energetycznej, w tym  
oświetlenie LED

zużycie energii cieplnej [GJ/a]• 
zużycie energii  • 
elektrycznej [MWh/a]
emisja zanieczyszczeń (CO2, SO2, • 
NOx, pył) [Mg/a]

ograniczenie lub likwidacja 4. 
niskiej emisji

moc nominalna urządzeń [MW]• 
emisja zanieczyszczeń (CO2, SO2, • 
NOx, pył) [Mg/a]

opracowanie planów /  5. 
programów dot. ochrony  
atmosfery, hałasu lub  
gospodarki energetycznej

liczba planów / programów [szt.]• 

 

 

obszar priorytetowy 4. 
ochrona różnorodności

biologicznej i funkcji ekosystemów

cel 
tematyczny

cel 
operacyjny

Przedsięwzięcia 
priorytetowe

wskaźniki 
wiodące
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zachowanie i przywracanie  1. 
siedlisk przyrodniczych oraz  
populacji zagrożonych  
gatunków

powierzchnia [km2]• 
liczba gatunków  • 
zagrożonych [szt.]

restytucja bądź reintrodukcja 2. 
rodzimych gatunków, cennych  
lub zagrożonych wyginięciem

liczba osobników [szt.]• 

ochrona obszarów  3. 
wodno-błotnych

powierzchnia [km2]• 
liczba gatunków  • 
zagrożonych [szt.]

ograniczenie antropopresji  4. 
na gatunki i siedliska, m.in. 
poprzez kanalizowanie ruchu 
turystycznego

w zależności od typu projektu,  • 
w tym wskaźniki dot. gatunków 
[szt.] i powierzchni [km2]

wspieranie organów ochrony 5. 
przyrody w zakresie zarządzania 
obszarami prawnie chronionymi

liczba działań [szt.]• 

doskonalenie systemu ochrony 6. 
przyrody (w tym m.in.: prace 
badawcze i projektowe związane  
z zasobami przyrodniczymi, 
inwentaryzacje przyrodnicze, 
badanie flory i fauny, programy  
i plany ochrony, plany  
urządzeniowe lasów, itp.)

liczba prac / planów /  • 
programów [szt.]

wsparcie funkcjonowania  7. 
ośrodków rehabilitacji zwierząt

liczba ośrodków [szt.]• 
liczba gatunków [szt.]• 
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obszar priorytetowy 5. 
edukacja ekologiczna i badania naukowe

cel 
tematyczny

cel 
operacyjny

Przedsięwzięcia 
priorytetowe

wskaźniki 
wiodące
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h
dofinansowanie funkcjonowania 1. 
Centrów Edukacji Ekologicznej

liczba działań [szt.]• 
liczba osób [os.]• 

wspieranie działań edukacyjnych 2. 
parków krajobrazowych  
i leśnych kompleksów  
promocyjnych

liczba działań [szt.]• 
liczba osób [os.]• 

realizacja programów edukacji 3. 
ekologicznej, m.in. poprzez akcje 
prasowe i medialne

liczba działań [szt.]• 
liczba osób [os.]• 

uwzględnianie zagadnień  4. 
zrównoważonego rozwoju na 
wszystkich poziomach 
kształcenia

liczba działań [szt.]• 
liczba osób [os.]• 

dostęp do informacji o stanie 5. 
środowiska (m.in.: opracowania, 
raporty, publikacje, wydawnictwa, 
wspieranie prasy, audycje  
radiowe, audycje telewizyjne, 
serwisy internetowe, itp.)

nakład [szt.]• 
liczba osób [os.]• 

rozwój infrastruktury służącej 6. 
edukacji ekologicznej

liczba obiektów [szt.]• 
liczba osób [os.]• 
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badania naukowe i prace  1. 
rozwojowe w obszarach  
priorytetowych Funduszu  
w województwie  
warmińsko-mazurskim

liczba badań / ekspertyz [szt.]• 
liczba wdrożonych  • 
technologii [szt.]

 

obszar priorytetowy 6. 
adaptacja do zmian klimatu

cel 
tematyczny

cel 
operacyjny

Przedsięwzięcia 
priorytetowe
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budowa, przebudowa  1. 
i rozbudowa obiektów  
hydrotechnicznych,  
ukierunkowanych na  
poprawę bezpieczeństwa  
powodziowego

liczba obiektów [szt.]• 

budowa, przebudowa  2. 
i rozbudowa obiektów  
hydrotechnicznych,  
ukierunkowanych na  
retencjonowanie wody

objętość retencjonowanej  • 
wody [m3]

budowa, przebudowa  3. 
i rozbudowa obiektów  
hydrotechnicznych,  
ukierunkowanych na  
zagospodarowanie wód  
opadowych na obszarach  
zurbanizowanych

objętość zagospodarowanych  • 
wód opadowych [m3]

przeciwdziałanie i usuwanie 4. 
skutków nadzwyczajnych 
zagrożeń

liczba nadzwyczajnych  • 
zagrożeń [szt.]

przeciwdziałanie klęskom 5. 
żywiołowym

powierzchnia obszaru dotkniętego • 
klęską żywiołową [km2]

wspieranie potencjału służb 6. 
ratowniczych

liczba wspartych jednostek [szt.]• 
liczba sprzętu [szt.]• 

rozwój i utrzymanie systemów 7. 
monitoringu

liczba badań w ramach  • 
monitoringu [szt.]
liczba urządzeń [szt.]• 
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obszar priorytetowy 7.
inne działania z zakresu ochrony środowiska

cel 
tematyczny

cel 
operacyjny

Przedsięwzięcia 
priorytetowe

wskaźniki 
wiodące
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doradztwo środowiskowe  1. 
i energetyczne

liczba udzielonego wsparcia [szt.]• 

wspieranie systemu kontroli  2. 
wnoszenia opłat za korzystanie  
ze środowiska

liczba działań [szt.]• 

opracowanie planów / programów 3. 
dot. ochrony środowiska, których 
nie można przyporządkować  
do poszczególnych dziedzin

liczba planów / programów [szt.]• 

wdrażanie systemów zarządzania 4. 
środowiskowego

liczba wdrożonych systemów • 
[szt.]

zasady
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 2018 rok

i. zasady oGÓlne

§ 1 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,  1. 
zwany dalej Funduszem, przeznacza środki na cele określone w ustawie  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 519 z późn. zm.), zawarte w Strategii Rozwoju Społeczno- 
Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025, 
Programie Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
oraz zgodnie ze Strategią Działalności Wojewódzkiego Funduszu, Listą  
Przedsięwzięć Priorytetowych, Planem Działalności i kryteriami wyboru 
przedsięwzięć.
Pomoc finansowa ze środków Funduszu realizowana jest w formie  2. 
zwrotnej – pożyczki oraz bezzwrotnej – dotacje, przekazywanie środków 
państwowym jednostkom budżetowym, nagrody za działalność na rzecz 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem 
obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz  
dopłaty do oprocentowania kredytów i umorzenia udzielanych pożyczek.
Przy realizacji zadań z wykorzystaniem funduszy strukturalnych  3. 
i Funduszu Spójności (zwanych dalej funduszami unijnymi), Fundusz  
udziela pomocy finansowej w formie pożyczek.
Decyzję o udzieleniu pomocy finansowej, której wartość jednostkowa 4. 
przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w ubiegłym  
roku – podejmuje Rada Nadzorcza.
Decyzję o udzieleniu pomocy finansowej, której wartość jednostkowa nie  5. 
przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w ubiegłym  
roku – podejmuje Zarząd Funduszu.
Decyzja o udzieleniu pomocy finansowej traci swą ważność, jeśli 6. 
Wnioskodawca w ciągu 3 miesięcy od daty zawiadomienia o jej podjęciu, 
nie przedłoży kompletu dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia  
umowy.
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§ 2 
Fundusz udziela pomocy finansowej na podstawie umowy cywilno-prawnej 1. 
zawartej z Wnioskodawcą.
Zawarcie umowy poprzedza rozpatrzenie wniosku, złożonego przez Wniosko-2. 
dawcę, wg wzoru określonego przez Fundusz.
Fundusz może udzielić, w formie pisemnej, promesy dofinansowania  3. 
przedsięwzięcia.
Warunki udzielenia oraz okres obowiązywania promesy ustala Zarząd  4. 
Funduszu.
Fundusz udziela dofinansowania po udokumentowaniu pokrycia całości  5. 
planowanych kosztów przedsięwzięcia.
Udzielenie dofinansowania jest uzależnione od wywiązywania się  6. 
z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz wywiązywa-
nia się z zobowiązań w stosunku do Funduszu.
Fundusz nie udziela dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone.7. 
Fundusz może pokryć koszty poniesione przed datą zawarcia umowy  8. 
dofinansowania, jeżeli zostały one poniesione na elementy wyszczególnione 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez Zarząd 
Funduszu.
Wypłata pomocy finansowej dokonywana jest, z zastrzeżeniem ust.  9. 
10, po zaakceptowaniu przez Członka Zarządu (Prezesa lub Zastępcy  
Prezesa Zarządu) dokumentów  finansowych, potwierdzających  
powstałe koszty realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z harmonogramem  
rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy.
W uzasadnionych przypadkach, określonych szczegółowo w umowie  10. 
dofinansowania, odpowiednia część kwoty umowy, może być wypłacona  
na podstawie faktury pro-forma lub zaliczek, lub zapisów w umowie 
 Beneficjenta z dostawcą lub wykonawcą zadania.
Podatek od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego  11. 
zadań za wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w tym zakresie, Beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia. 
Fundusz do kosztów zadania nie zalicza opłat z tytułu kar i odsetek  12. 
za zwłokę, opłat z tytułu operacji finansowych i zaciągniętych zobowiązań. 

§ 3 
Fundusz jest dysponentem środków publicznych w rozumieniu ustawy  1. 
o finansach publicznych.  
 

Pomoc publiczna ze środków Funduszu udzielana jest na warunkach  2. 
określonych w odrębnych przepisach.

ii. PoŻyczki

§ 4 
Pożyczki stanowią podstawową formę wydatkowania środków Funduszu.1. 
Fundusz udziela pożyczek:2. 
a) jednostkom posiadającym osobowość prawną,
b) samorządom terytorialnym oraz utworzonym przez nie jednostkom  

organizacyjnym, 
c) osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą,
d) osobom fizycznym.

§ 5 
Warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie zdolności finansowej przez 1. 
Wnioskodawcę, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki 
wraz z należnymi odsetkami w umownych terminach spłaty.
Fundusz dokonuje samodzielnie oceny zdolności finansowej lub może zlecić 2. 
tę ocenę firmie zewnętrznej.
Minimalny wkład środków własnych pożyczkobiorcy winien wynosić nie mniej 3. 
niż 10% kosztów kwalifikowanych zadania.
W przypadku łącznego finansowania zadania przez fundusze ochrony  4. 
środowiska i gospodarki wodnej, łączna wysokość dofinansowania nie może 
przekroczyć 100% kosztów zadania.
Przy realizacji zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych, innych programów  5. 
wdrażanych przez Fundusz lub jeżeli przewiduje to regulamin konkursu,  
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, ust. 3 nie stosuje się.

§ 6 
W celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań, które otrzymały  1. 
dofinansowanie z funduszy unijnych, Fundusz może udzielić pożyczki  
pomostowej do wysokości wydatków refundowanych na podstawie umowy  
o dofinansowaniu z określonego funduszu unijnego.
Pożyczka jest przeznaczona na opłacenie faktur lub równoważnych  2. 
dokumentów finansowych, wystawionych w związku z realizacją zadania,  
o którym mowa w ust. 1.  
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Okres finansowania przy udzielaniu pożyczek, o których mowa w ust. 1, 3. 
ustalany jest przez Fundusz w zależności od warunków finansowania  
zadania.

§ 7 
Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Fundusz jest stałe w skali roku 1. 
i wynosi 1,50 WIBOR 12M nie więcej niż 2% ustalonego na poziomie wartości 
średniej za rok poprzedzający rok udzielenia pożyczki.
Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 1 jest aktualizowane raz do roku.2. 

§ 8 
Umowa pożyczki zawierana jest w formie pisemnej i określa w szczególności:1. 
a) nazwę przedsięwzięcia, planowany koszt oraz termin realizacji,
b) wysokość pożyczki oraz oprocentowania,
c) terminy wypłaty pożyczki,
d) terminy spłaty pożyczki i oprocentowania,
e) sposób zabezpieczenia pożyczki,
f)  zakres uprawnień kontrolnych Funduszu, związanych z wykorzystaniem 

udzielonej pożyczki i zabezpieczenia jej zwrotu,
g) planowane efekty rzeczowe i/lub ekologiczne,
h) sankcje z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy,
i)  inne warunki umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają zachowania  2. 
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Na pisemny wniosek Beneficjenta Fundusz sporządza aneks do umowy. 3. 
Fundusz za sporządzenie przedmiotowego aneksu pobiera opłatę w wysoko-4. 
ści 100,00 zł (słownie: sto złotych) z zastrzeżeniem ust. 6.
Opłatę Beneficjent uiszcza na rachunek bankowy Funduszu, właściwy 5. 
do spłat rat kapitałowo-odsetkowych zgodnie z umową dofinansowania.  
Opłatę należy uiścić przed podpisaniem aneksu.
Fundusz odstąpi od pobrania opłaty o której mowa w ust. 4 w przypadkach  6. 
niezależnych od Beneficjenta, tj. siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia oraz niemożliwego do zapobieżenia,
Przyjęcie aneksu szczególnie w zakresie terminu realizacji zadania lub  7. 
terminu spłaty, może stanowić podstawę do zmiany oprocentowania  
pożyczki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Funduszu.  
 

§ 9 
Umowa pożyczki może być wypowiedziana, a niespłacona kwota  1. 
pożyczki postawiona wraz z odsetkami w stan natychmiastowej  
wymagalności w razie następujących okoliczności:

opóźnienia w spłacie pożyczki lub odsetek należnych Pożyczkodawcy, • 
przekraczającego 30 dni od terminu spłaty pożyczki, jej raty lub odsetek,
stwierdzenia wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem,  • 
określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
nie przystąpienia lub odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia, na które  • 
pożyczka została udzielona,
nie zakończenia przedsięwzięcia w terminie określonym w umowie • 
lub nie osiągnięcia planowanego efektu, zgodnie z harmonogramem  
rzeczowo-finansowym.

Wypowiedzenie umowy pożyczki następuje na podstawie uchwały Zarządu  2. 
Funduszu, podjętej w oparciu o ocenę okoliczności wymienionych w ust. 1.
Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca 3. 
kalendarzowego.

§ 10 
Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat. W uzasadnionych  1. 
przypadkach, wynikających z analizy sytuacji finansowej Beneficjenta,  
istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty do 15 lat. 
Dopuszcza się roczną karencję w spłacie pożyczki, liczoną od ostatniej  2. 
wypłaty, która nie jest wliczana do okresu spłat. Karencja może być stoso-
wana dla pożyczek powyżej kwoty 500.000,00 zł. W pozostałych przypad-
kach karencji nie stosuje się, a spłata zobowiązań realizowana jest zgodnie  
z warunkami umowy. 
Spłata pożyczki dokonywana jest zgodnie z umową pożyczki, nie rzadziej  3. 
niż raz na kwartał, liczone od chwili uruchomienia pożyczki, tj. wypłaty  
ostatniej transzy pożyczki. 
Spłata należnych odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki,  4. 
dokonywana jest w okresach miesięcnych, od chwili uruchomienia  
pożyczki tj. wypłaty pierwszej transzy pożyczki.
Od niezapłaconych w terminie rat kapitałowych i należnych odsetek  5. 
z tytułu oprocentowania, będą pobierane odsetki w wysokości jak od  
zaległości podatkowych.
Nie pobiera się odsetek w kwocie nie przekraczającej 10,00 zł.  6. 
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iii. dotacje

§ 11 
Mając na względzie jawność i przejrzystość procesu wyboru projektów oraz  
zachowanie odpowiedniego poziomu jednolitości zasad wyboru projektów  
i równego traktowania Wnioskodawców, podstawową formą wyboru dotowanych  
zadań są programy i konkursy, przeprowadzane na podstawie regulaminów  
przyjętych uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 12 
W przypadku obniżenia kosztów zadania będącego przedmiotem dotacji,  1. 
wysokość przyznanej dotacji ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
Dotacje mogą być udzielane przy jednoczesnym dofinansowaniu przez  2. 
Fundusz w postaci pożyczki.
Decyzję o udzieleniu łącznego dofinansowania w formie dotacji i pożyczki, 3. 
podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Funduszu.
W przypadku finansowania zadania przez fundusze ochrony środowiska  4. 
i gospodarki wodnej, łączna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 
100% kosztów zadania.

 
§ 13 

Umowa dotacji sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera:1. 
nazwę przedsięwzięcia, planowany koszt oraz termin zakończenia,• 
wysokość dotacji,• 
terminy wypłaty dotacji,• 
zakres uprawnień kontrolnych Funduszu, związany z wykorzystaniem  • 
udzielonej dotacji,
planowany efekt rzeczowy i/lub ekologiczny,• 
skutki nieprawidłowej realizacji umowy,• 
inne warunki ustalone przez umawiające się strony.• 

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnego aneksu. 2. 

§ 14 
Fundusz może wypowiedzieć umowę dotacji w razie stwierdzenia, że:1. 

dotowany nie przystąpił w terminie lub odstąpił od realizacji przedsięwzięcia, • 
na które dotacja została przyznana,
dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, • 
 

 
określonym w umowie,
nie został osiągnięty zakładany efekt rzeczowy i/lub ekologiczny.• 

Wypowiedzenie umowy dokonywane jest na podstawie uchwały  2. 
Zarządu Funduszu, podjętej w oparciu o ocenę skutków okoliczności  
wymienionych w ust. 1.
Wypowiedzenie umowy wynosi 30 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca 3. 
 kalendarzowego.

iV. Przekazywanie środkÓw PaŃstwowym 
jednostkom BudŻetowym

§ 15 
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie zadań  1. 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowane przez  
państwowe jednostki budżetowe.
Przekazywanie środków odbywa się na warunkach określonych w odrębnych  2. 
przepisach.

 
V. doPŁaty do oProcentowania kredytÓw Bankowych

§ 16 
Fundusz może udzielać Wnioskodawcom wymienionym w §4 ust. 2 dopłat  1. 
do oprocentowania kredytów udzielanych przez bank wybrany przez  
Wnioskodawcę, na realizację zadań zgodnych z Listą Przedsięwzięć  
Priorytetowych Funduszu.
Wysokość dopłaty wynosi do 0,5 WIBOR 3M.2. 

Vi. umorzenia PoŻyczek

§ 17 
Pożyczka udzielona przez Fundusz, może być na wniosek Pożyczkobiorcy, 1. 
częściowo umorzona, po spełnieniu następujących warunków:
a) zadanie zostało zrealizowane w planowanym terminie,
b) został osiągnięty założony efekt rzeczowy i ekologiczny,
c) Pożyczkobiorca spłacił w terminie wymagalną kwotę pożyczki wraz  

z oprocentowaniem, zgodnie z zawartą umową pożyczki,  
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d) Pożyczkobiorca zadeklaruje przeznaczenie umorzonej kwoty na  
przedsięwzięcie ekologiczne, określone we wniosku o umorzenie,  
zgodnie z warunkami ustalonymi w odrębnej umowie umorzenia  
pożyczki,

e) Pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku uiszczenia opłat i kar za  
korzystanie ze środowiska, jeśli dotyczy.

Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 pkt d), nie dotyczy osób fizycznych,  2. 
którym udzielono pożyczki ze środków Funduszu.
Umorzeniu może podlegać kwota:3. 
a) do 30% wysokości udzielonej pożyczki – w przypadku zadań realizowanych  

z zakresu zapobiegania lub likwidacji poważnych awarii oraz  
w przypadku zadań realizowanych przez beneficjentów biorących udział  
w projekcie „Zielona Klasa”.

b) do 10% wysokości udzielonej pożyczki – w przypadku pozostałych zadań.
Termin spłaty uznaje się za zachowany, jeżeli opóźnienie w spłacie rat  4. 
i odsetek nie przekroczyło 30 dni określonego w umowie.
W przypadku opóźnień w terminach spłat pożyczki, wielkość umorzenia ulega 5. 
zmniejszeniu.
W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, wielkość umorzenia  6. 
zostaje pomniejszona o kwotę będącą równowartością naliczonych  
odsetek należnych za okres od dnia spłaty do końca danego roku  
kalendarzowego.
Złożenie wniosku o umorzenie, nie zwalnia Pożyczkobiorcy do dnia zawarcia  7. 
umowy umorzenia pożyczki, z obowiązku spłaty należności Funduszu.
Kwota wynikająca z umorzenia części pożyczki, nie może stanowić  8. 
udziału własnego podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków  
Funduszu.

§ 18 
Nie podlegają umorzeniu:1. 
a) pożyczki pomostowe udzielone zgodnie z § 6, 
b) pożyczki, o umorzenie których Wnioskodawca wystąpił po ich spłacie,
c) pożyczki o okresie rzeczywistej spłaty krótszym niż 1 rok.

§ 19 
Wniosek o umorzenie pożyczki powinien zawierać:1. 
a) opis zadania, na które zostaną przeznaczone środki z umorzenia  

z terminami realizacji i harmonogramem rzeczowo-finansowym,
b) zaświadczenie o wnoszeniu opłat za korzystanie ze środowiska  

i administracyjnych kar pieniężnych za zanieczyszczanie środowiska.

§ 20 
Umowa umorzenia pożyczki zawierana jest w formie pisemnej i określa  1. 
w szczególności:
a) wysokość kwoty umorzenia,
b) nazwę przedsięwzięcia, planowany koszt oraz termin zakończenia  

realizacji zadania, na które zostaną przeznaczone środki z umorzenia,
c) zakres uprawnień kontrolnych Funduszu, związany z wykorzystaniem 

środków z umorzenia, 
d) planowany efekt rzeczowy i/lub ekologiczny zadania, na którego realizację  

zostaną przeznaczone środki z umorzenia,
e) skutki nieprawidłowej realizacji umowy,
f) inne warunki ustalone przez umawiające się strony.
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej.2. 

§ 21 
Fundusz może wypowiedzieć umowę umorzenia w razie stwierdzenia, że:1. 

Beneficjent nie przystąpił w terminie lub odstąpił od realizacji przedsięwzię-• 
cia, na które środki z umorzenia zostały przyznane,
środki z umorzenia lub ich część została wykorzystana niezgodnie • 
z przeznaczeniem, określonym w umowie,
nie został osiągnięty efekt rzeczowy i/lub ekologiczny.• 

Wypowiedzenie umowy dokonywane jest na podstawie uchwały Zarządu  2. 
Funduszu, podjętej w oparciu o ocenę okoliczności wymienionych w ust. 1.

Vii. zaBezPieczenia realizacji umÓw

§ 22 
Fundusz ustala formę prawnego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie 1. 
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w porozumieniu z Wnioskodawcą, kierując się:
a) oceną ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki,
b) realną możliwością zaspokojenia roszczeń Funduszu z przyjętego  

zabezpieczenia umowy w możliwie najkrótszym czasie,
c) istniejącymi obciążeniami na rzeczy mającej stanowić przedmiot  

zabezpieczenia, w przypadku zabezpieczeń rzeczowych,
d) oceną sytuacji finansowej i ekonomicznej podmiotu udzielającego  

zabezpieczenia,
e) opinią banku, z którym Wnioskodawca współpracuje.
Fundusz może stosować wszystkie rodzaje zabezpieczeń przewidziane  2. 
prawem, gwarantujące skuteczny zwrot przekazanych środków.
Zabezpieczenie winno być ustanowione przed uruchomieniem kwoty  3. 
dofinansowania bądź jej pierwszej raty.
Fundusz może zlecić dodatkowe oszacowanie wskazanych jako  4. 
zabezpieczenie nieruchomości i rzeczy.
Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia umowy  5. 
o dofinansowanie pokrywa Beneficjent.

Viii. Postanowienia koŃcowe

§ 23 
Odstępstwa od ustaleń określonych w niniejszych Zasadach, wymagają zgody 
Rady Nadzorczej podejmowanej w formie uchwały.

§ 24 
Niniejsze zasady mają zastosowanie do uchwał podejmowanych w okresie 
od 1 stycznia 2018 r.

ProGram Priorytetowy ewa Plus

Program priorytetowy EWA plus-dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środo-
wiska realizowanych przez osoby fizyczne. 

cel programu:1. 
Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności;• 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez • 
likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych;
Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne  • 
korzystanie z zasobów wodnych;
Ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.  • 

rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu. 2. 
linia „enerGia”:• 

E1•  – budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne;
E2•  – zakup pojazdów o napędzie elektrycznym;
e3•  – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.   

linia „woda”• 
w1•  – budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych i grupowych  
instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych (przyłącza, oczyszczalnie  
przydomowe);
w2•  – budowa systemów retencji wody;
w3•  – budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe, modernizacja SUW.  

linia „atmosfera” • 
A1•  – budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła 
(likwidacja źródeł niskiej emisji), wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii do produkcji ciepła lub/i chłodu;
A2•  – kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych;
a3•  – wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.  

Beneficjenci.3. 
1. Osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania  

budynkiem mieszkalnym, nieruchomością lokalizowaną na terenie  
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województwa warmińsko - mazurskiego. Przez „dysponowanie” nieru-
chomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) lub  
użytkowanie wieczyste.

2. Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony  
i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w 70% powierzchni 
całkowitej. 

3. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć istniejący budynek wolnostojący 
albo samodzielną część domu bliźniaczego lub szeregowego, przeznaczony  
i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, stanowiący konstrukcyjnie  
samodzielną całość. 

4. W przypadku budynków wykorzystywanych sezonowo (domów  
letniskowych) możliwe jest korzystanie jedynie z linii W1, W2, W3 i A3. 

5. W przypadku działania A3 dopuszcza się usunięcie/utylizacje pokryć  
dachowych zawierających azbest z innych budynków: garaże, stodoły,  
budynki inwentarskie.

6. W przypadku działań E2 i E3 beneficjentem może być osoba fizyczna, 
osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca  
osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu  
ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U z 2017 poz. 2168 z późn. zm).  

Podstawy prawne udzielenia dofinansowania. 4. 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180 

z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie  

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 z późn. zm.) z późniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U. z 2017 poz. 2126 z późn. zm.) 

5. Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat  
do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.

6. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku – o odnawialnych źródłach energii  
(Dz. U z 2017 poz. 1593 z późn. zm).  
 

7. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej  
(Dz. U z 2017 poz. 2168 z późn. zm).  

alokacja środków i okres realizacji.5. 
1. Alokacja środków w programie EWA plus na lata 2017 - 2019 wynosi  

20 000 000 zł (dwadzieścia milionów złotych).   
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,  
zwany dalej „Funduszem”, zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości 
środków zaplanowanych Programie EWA plus.

2. Program będzie realizowany w latach 2017 - 2019. Nabór w konkursie ma 
charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do wyczerpania alokacji.

3. Fundusz zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania,   
wcześniejszego zakończenia naboru lub zawieszenia konkursu. 

4. Ogłoszenie, zamieszczane jest przez Fundusz w prasie o zasięgu regional-
nym i na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl.

5. Informacja o wydłużeniu, zakończeniu naboru lub zawieszeniu konkursu 
podawana jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl.

sposób dofinansowania.6. 
1. Dofinansowanie w ramach Programu udzielane jest w formie pożyczki.
2. Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny wkład własny Beneficjenta  
wynosi 10%.

3. Koszty kwalifikowane oraz limity kosztów określają poszczególne linie  
Programu EWA plus.

4. W ramach Programu EWA plus Wnioskodawca może ubiegać się 
o przyznanie dofinansowania kilku działań jednocześnie.  

5. Łączna wysokość dofinansowania z Funduszu, dla jednego beneficjenta,  
nie może przekroczyć 300 tys. złotych na wszystkie linie łącznie.

6. Kwalifikowalność kosztów rozpoczyna się z dniem ogłoszenia Programu.
7. Udzielona pożyczka może być częściowo umorzona. Umorzeniu może  

podlegać do 10% wartości udzielonej pożyczki. Decyzję o umorzeniu  
podejmują właściwe organy Funduszu w zależności od aktualnej  
sytuacji finansowej Funduszu.

8. W przypadku, gdy beneficjent uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia 
w postaci środków publicznych z innych źródeł, koszty kwalifikowane 
obniża się o wysokość uzyskanej pomocy.  
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9. Podatek od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego  
zadań za wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w tym zakresie, Beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia.

10. Fundusz pobiera prowizję za udzielenie pożyczki w wysokości 1% kwoty  
udzielonego dofinansowania, pobieraną z pierwszej transzy pożyczki.

warunki dofinansowania. 7. 
1. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2% w skali roku, lecz nie więcej niż  

1,5% WIBOR 12M.
2. Maksymalny okres kredytowania pożyczki, liczony od daty wypłaty  

pożyczki do daty spłaty ostatniej raty wynosi 5 lat. W uzasadnionych  
przypadkach, wynikających z analizy sytuacji finansowej Beneficjenta,  
istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty zgodnie z „Zasadami  
udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do  
oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.

3. Spłata rat kapitałowo – odsetkowych następować będzie w okresach  
miesięcznych począwszy od 20 dnia następnego miesiąca po przelaniu 
środków na konto Beneficjenta.

4. Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno- 
prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególno-
ści uiszczania należnego podatku dochodowego.

terminy i sposób składania wniosków.8. 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wniosku wraz z wyma-

ganymi załącznikami.
2. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w informatycznym 

systemie generowania wniosków (System Wniosków), dostępnym na  
stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl.
a) Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia odrębnych wniosków  

o pożyczkę w ramach każdej z linii programu EWA plus, przy czym  
wnioski te muszą być spójne i odnosić się do efektu ekologicznego. 
Załączniki wymagane  do wniosków należy złożyć jednokrotnie 
 i zaznaczyć, do którego wniosku zostały dołączone;

b) wzory wniosków oraz niezbędnych załączników określa Fundusz i udo-
stępnia na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl

3. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie lub po zawieszeniu  
 

 
konkursu będą odrzucone z przyczyn formalnych, bez możliwości  
uzupełnienia.

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, podlegają ocenie formalnej  
i merytorycznej wg kryteriów wyboru i zasad określonych w Programie 
EWA plus.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny zostanie stwierdzone,  
że we wniosku nie zostały zawarte informacje wystarczające do oceny  
projektu, a wniosek w tym zakresie jest możliwy do poprawy,  
Wnioskodawca wzywany jest do poprawy/uzupełnienia wniosku lub  
złożenia koniecznych wyjaśnień:
a) wezwanie określa sposób poprawy/uzupełnienia wniosku;
b) wezwanie przekazywane jest w wersji elektronicznej na adres poczty 

elektronicznej wskazany w formularzu wniosku;
c) Fundusz na etapie oceny dopuszcza jedną poprawkę złożonego  

wniosku. Wszelkie zmiany możliwe są w ciągu 7 dni roboczych  
od daty cofnięcia wniosku do edycji w Systemie wniosków; 

d) w przypadku wystąpienia okoliczności, gdy Wnioskodawca nie 
dostarczy uzupełnienia w terminie wskazanym przez Fundusz 
lub nie dokona uzupełnienia wszystkich elementów wniosku  
i załączników wskazanych przez Fundusz, wniosek zostanie  
odrzucony, a Fundusz poinformuje Wnioskodawcę o wyłączeniu  
wniosku z dalszego rozpatrywania.

6. Fundusz uzależnia udzielenie pomocy od pozytywnej oceny zdolności  
finansowej Wnioskodawcy. Zdolność finansowa Wnioskodawcy rozumiana  
jest jako zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi  
odsetkami w umownych terminach spłaty.

7. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę, zostają zatwierdzone 
przez właściwy organ Funduszu, który podejmuje uchwałę w sprawie  
wyboru projektu i przyznaniu dofinansowania: 
a) decyzję o udzieleniu pomocy finansowej, której wartość jednostkowa 

przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w ubiegłym 
roku – podejmuje Rada Nadzorcza Funduszu;

b) decyzję o udzieleniu pomocy finansowej, której wartość jednostkowa  
nie przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz  
w ubiegłym roku – podejmuje Zarząd Funduszu. 

8. Decyzja o udzieleniu dofinansowania traci swoją ważność, jeżeli  
Wnioskodawca w ciągu 3 miesięcy od daty zawiadomienia o jej podjęciu, 
 

24 25



 
nie przedłoży kompletu dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia 
umowy. 

realizacja.9. 
1. Podstawą do zawarcia umowy pożyczki pomiędzy Funduszem a Wniosko-

dawcą jest prawomocna uchwała właściwego organu Funduszu.
2. Umowy zawierane są do 30 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały,  

o której mowa w pkt 1, z uwzględnieniem powiadomienia Wnioskodawcy 
o decyzji Funduszu o przyznaniu dofinansowania:
a) powiadomienie przekazywane jest w wersji elektronicznej na adres  

poczty elektronicznej wskazany w formularzu wniosku;
b) umowy sporządzane są według określonego przez Fundusz wzoru,  

który dostępny jest na stronie internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl
3. W celu zawarcia umowy pożyczki Wnioskodawca zobowiązany jest do 

wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji ww. umów:
a) formę prawnego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ustala  

Fundusz w porozumieniu z Wnioskodawcą, zgodnie z obowiązującymi 
„Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz  
dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie”
Proponowaną formą zabezpieczenia w szczególności jest:

weksel in blanco – zabezpieczenie obowiązkowe;• 
przewłaszczenie przedmiotu finansowania wraz z cesją polisy ubez-• 
pieczeniowej – przy dofinansowaniu do 100 tys. zł.;
hipoteka na nieruchomości, przy czym wartość dofinansowania  • 
nie może przekraczać 80% wartości nieruchomości oraz cesja  
praw z polisy ubezpieczeniowej – przy dofinansowaniu powyżej  
100 tys. zł.;
inne przewidziane prawem.• 

b) wzory druków niezbędnych do ustanowienia zabezpieczenia umowy  
o dofinansowanie określa Fundusz;

c) wartość zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinanso- 
wanie nie może być niższa od kwoty przyznanego dofinansowania;

d) zabezpieczenie musi być ustanowione przed planowaną datą  
pierwszej wypłaty środków, jednak nie później niż 30 dni od dnia  
zawarcia Umowy;  
 

26

e) zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy pożyczki ustanawia się 
na okres spłaty pożyczki.

4. Wszelkie zmiany w umowie pożyczki wymagają formy pisemnej, pod  
rygorem nieważności. 

5. Na wniosek Beneficjenta Fundusz przygotowuje aneks do umowy. Jeżeli  
wnioskowana zmiana wynika z przyczyn niezależnych od Funduszu,  
pobrana zostanie opłata w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) 
za każdy aneks.

6. Opłatę uiszcza Beneficjent na rachunek bankowy Funduszu, właściwy  
do spłaty rat kapitałowo – odsetkowych zgodnie z umową  
dofinansowania. Opłatę należy uiścić przed podpisaniem aneksu. 

7. Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 12 miesięcy  
od daty zawarcia z Funduszem umowy pożyczki.

8. Beneficjent zobowiązany jest, do utrzymania efektu ekologicznego  
i rzeczowego przez okres trwania spłaty pożyczki. 

9. Uruchomienie środków następuje na wniosek Beneficjenta  
po przedłożeniu dokumentów finansowych. Beneficjent zobowiązany  
jest w ciągu 30 dni od daty wypłaty środków przedłożyć  
w Funduszu potwierdzenie dokonania płatności na rachunek  
bankowy wykonawcy oraz złożyć druk rozliczenia końcowego wraz  
z niezbędną dokumentacją.

10. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego uruchomienia środków  
na wniosek Beneficjenta po zrealizowaniu min. 50 % zadania w wysokości 
powyżej 50 tys. zł. Zapis nie dotyczy działania A1.

11. Fundusz  jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji  
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem ze środków Funduszu, a także  
do kontroli jego trwałości. Kontrole przeprowadzane są w obecności  
Beneficjenta.

zasady częściowego umarzania pożyczki.10. 
1. Na wniosek Beneficjenta, po spłacie 90% pożyczki Fundusz może umorzyć  

część pozostałej do spłaty pożyczki zgodnie z „Zasadami udzielania  
i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania  
kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”. 

2. Pożyczka może zostać częściowo umorzona jeśli: 
a) Beneficjent spłacał terminowo raty kapitałowo-odsetkowe;  
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b) Beneficjent terminowo wywiązuje się z obowiązku sprawozdawczego;  
c) zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie  

pożyczki;
d) osiągnięty została zaplanowany efekt ekologiczny.
3. Poziom umorzenia określany będzie przez Zarząd Funduszu każdorazowo 

na etapie rozpatrywana wniosku o umorzenie. 
4. Wysokość umorzenia stanowić będzie dla Beneficjenta przychód  

podatkowy i uzyskaną kwotę należy uwzględnić w rocznym zeznaniu  
podatkowym. 

Postanowienia końcowe. 11. 
1. Podstawową formą kontaktu jest korespondencja w formie elektronicznej.
2. WFOŚiGW w Olsztynie zastrzega sobie prawo do wezwania  

Wnioskodawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów.
3. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie oznacza przyznania pożyczki.
4. Złożenie wniosku o udostępnienie środków w trybie naboru  

ciągłego oznacza akceptację postanowień niniejszego Programu oraz  
dokumentów w nim wymienionych.

5. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania  
WFOŚiGW w Olsztynie o każdej zmianie danych zawartych  
w umowie, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie przez WFOŚiGW  
w Olsztynie pisma przesłanego na dotychczas znany Funduszowi adres 
Wnioskodawcy. 

6. Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień  
Programu EWA plus rozstrzyga Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie. 

7. Rada Nadzorcza Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, może  
w uzasadnionych przypadkach zmienić postanowienia Programu  
EWA plus. Zmiany te nie dotyczą wniosków już złożonych.  

osoby do kontaktu.12. 
Przemysław Budzyński, tel. 89 522 02 05, kom. 502 359 647 • 
p.budzynski@wfosigw.olsztyn.pl
Przemysław Koniecko, tel. 89 522 02 05, kom. 609 460 627 • 
p.koniecko@wfosigw.olsztyn.pl
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oGÓlne warunki umowy o dofinansowanie  

ewa Plus

definicje

§ 1
W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Umowy o Dofinansowanie  1. 
oraz zawartej umowy podane poniżej określenia oznaczają:  

Beneficjent
osoba fizyczna lub podmiot, który złożył wniosek na realizację 
określonego zadania i z którym została zawarta umowa o dofi-
nansowanie

Program

program „Ewa plus”, którego Regulaminy (Lina Energia,  
Linia Woda, Linia Atmosfera) naboru i oceny wniosków  
o dofinansowanie projektów został przyjęty uchwałą Rady  
Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie

fundusz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej z siedzibą w Olsztynie przy ulicy św. Barbary 9, 
 REGON 280470792, NIP 7393784538

owud Ogólne Warunki Umowy o Dofinansowanie

umowa
o dofinansowanie umowa pożyczki zawarta przez Fundusz z Beneficjentem

zadanie

zadanie, które zostało opisane we wniosku o dofinansowanie  
do Funduszu wraz z załącznikami i na realizację którego zostało 
udzielone dofinansowanie przez Fundusz na podstawie umowy  
o dofinansowanie wraz z załącznikami

Innym użytym w OWUD pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają 2. 
im przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
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Podstawy prawne

§ 2
Fundusz, udzielając dofinansowania, działa – w szczególności – na mocy  1. 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.  
z 2016 r. poz. 672 z późn.zm.), uchwał właściwych organów Funduszu oraz 
Programu i Regulaminów.
Niniejsze OWUD określają szczegółowe zasady i warunki, na jakich  2. 
dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie środków  
finansowych Funduszu na realizację zadania, o którym mowa we właściwej 
umowie o dofinansowanie zawartej z Beneficjentem.
W przypadku stwierdzenia przez Fundusz wystąpienia pomocy publicznej  3. 
poprzez zawarcie umowy, udzielona pomoc jest odpowiednio:
1) pomocą de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr  

1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  
(Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.), lub

2) pomocą de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1408/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z dnia 24.12.2013 r.).

dofinansowanie

§ 3
Łączna wartość dofinansowania w formie pożyczki przyznana  1. 
Beneficjentowi w ramach Programu, nie może przekroczyć 90% kosztów  
kwalifikowanych, o których mowa w umowie o dofinansowanie.
Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie  2. 
wydatki niekwalifikowalne w ramach zadania.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3. 
większej niż określona umowie o dofinansowanie, nie stanowi podstawy 
do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów  4. 
o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli  
zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami. 
W przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania 5. 
 

  
przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne  
wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z zasadami równego traktowa-
nia, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

realizacja zadania

§ 4
Beneficjent zobowiązuje się do terminowej realizacji zadania, przy czym 1. 
Fundusz na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, może zmienić 
termin zakończenia realizacji zadania, określony w umowie o dofinansowanie. 
Maksymalny okres realizacji zadania określa Program Ewa plus.2. 
Beneficjent zobowiązuje się do realizacji zadania z należytą starannością, 3. 
w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie  
i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami 
w ramach Programu i Regulaminów oraz w sposób, który zapewni  
prawidłową i terminową realizację zadania oraz osiągnięcie celów  
(produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie, na  
podstawie którego została zawarta umowa o dofinansowanie.
Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Funduszu oraz 4. 
innych uprawnionych podmiotów, wszelkich informacji, dokumentów  
i wyjaśnień związanych z realizacją zadania, w wyznaczonym przez nie  
terminie.
Beneficjent po zakończeniu zadania zobowiązuje się przedstawić dokumenty 5. 
potwierdzające wykonanie, odbiór oraz osiągnięcie trwałości zadania, tj.:
1) dokumenty potwierdzające końcowy odbiór zadania wraz  

z potwierdzeniem spełnienia wymagań programu, zgodnie ze wzorem  
określonym przez WFOŚiGW w Olsztynie,

2) kopię umowy regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci  
energii elektrycznej wytworzonej w instalacji (jeśli dotyczy). 

Terminy dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.5 określa umowa 6. 
o dofinansowanie.
Przyjęte w umowie o dofinansowanie efekty ekologiczne i rzeczowe określa 7. 
się dla całego zadnia.
Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć efekty, o których mowa w ust.7 8. 
w terminach, określonych w umowie o dofinansowanie i ich utrzymania przez 
co najmniej okres na jaki udzielona jest pożyczka.
W przypadku niedotrzymania terminów spłaty, określonych w umowie 9. 
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o dofinansowanie, Fundusz naliczy odsetki w wysokości jak od zaległości  
podatkowych. 
Zmiany w realizacji zadania, dotyczące przesunięcia wydatków do 5% warto-10. 
ści ustalonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, mogą być dokonane  
bez zgody Funduszu. Każda kolejna zmiana realizacji zadania  
w przypadku, gdy wszystkie dokonane w tym zakresie zmiany łącznie  
przekraczają 5% wartości ustalonej w harmonogramie, wymaga pisemnego 
zgłoszenia i zgody Funduszu.
W przypadku dokonania zmian w harmonogramie na podstawie  11. 
ust. 10  niniejszego paragrafu, Strony umowy o dofinansowanie są zwią-
zane harmonogramem rzeczowo-finansowym wraz z wprowadzonymi  
zmianami.

wypłata dofinansowania

§ 5
Wypłata kwoty dofinansowania następuje na podstawie złożonego przez  1. 
Beneficjenta, wg wzoru określonego przez Fundusz, poprawnego, kompletnego  
i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku  
o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.
Beneficjent do wniosku o płatność, o którym mowa w ust.1, zobowiązany jest 2. 
dostarczyć:
1) opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym oryginały  

dokumentów finansowych lub innych dokumentów o równoważnej  
wartości dowodowej, potwierdzających nakłady finansowe – do wglądu,

2) oryginały dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie  
prac (w przypadku zakupu urządzeń, którenie zostały zamontowane  
– protokoły odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem  
miejsca ich składowania) – do wglądu,

3) kserokopie dokumentów wymienionych w ust.2 pkt 1) – 3).

W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych  3. 
lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, Fundusz wzywa  
Beneficjenta do poprawienia albo uzupełnienia wniosku o płatność,  
bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie wyznaczonym  
przez Fundusz.  
 
 

Niezłożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność, żądanych wyjaśnień,  4. 
albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów w terminach określonych  
przez Fundusz, powoduje wstrzymanie przekazania środków dofinansowania  
i może skutkować wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie.
Beneficjent może ubiegać się o wypłatę dofinansowania w transzach, które 5. 
łącznie nie przekroczą wartości dofinansowania oraz terminów określonych 
w umowie o dofinansowanie.
Przekroczenie terminu wypłaty dofinansowania lub jego transzy  6. 
powyżej 30 dni wymaga zmiany warunków umowy o dofinansowanie  
w formie pisemnego aneksu.
W rozliczeniu zadania będą uwzględnione tylko koszty kwalifikowane,  7. 
tj. bez:  
1) pozycji *VAT naliczony*, jeżeli Beneficjent ma możliwość żądania zwrotu 

lub odliczenia podatku VAT,
2) opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę,
3) opłat z tytułu operacji finansowych i zaciągniętych zobowiązań. 
Wypłata dofinansowania lub transzy może być wstrzymana przez  8. 
Fundusz do czasu uiszczenia przez Beneficjenta zaległych odsetek oraz  
zaległych rat wraz z odsetkami karnymi.
Wypłata kwoty dofinansowania lub kolejnej transzy może być wstrzymana  9. 
w razie zakwestionowania przez Fundusz ustaleń zawartych w dokumentach, 
o których mowa w §5 ust. 1 i 2 – do czasu wyjaśnienia spornych kwestii. 
Skutki wstrzymania wypłaty obciążają Beneficjenta.
Jeżeli Beneficjent nie uiści należności, o których mowa w ust.9 lub 10. 
nie przedstawi dokumentów, o których mowa w §5 ust. 1 i 2 w ciągu 
30 dni od upływu terminu przekazania kolejnej transzy, Fundusz może  
wypowiedzieć umowę o dofinansowanie.  

Pożyczka

§ 6
Beneficjent zobowiązuje się do dokonywania spłaty dofinansowania  1. 
bez wezwania w równych miesięcznych ratach do 20 każdego miesiąca, 
licząc od następnego miesiąca od wypłaty dofinansowania lub jego pierwszej  
transzy. 
Odsetki należne Funduszowi spłacane są w okresach miesięcznych  2. 
na warunkach określonych w ust.1.  
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Odsetki należne Funduszowi pobierane są za każdy dzień kalendarzowy  3. 
korzystania z dofinansowania, licząc od dnia jego wypłaty lub jego  
pierwszej transzy. Dla potrzeb umowy o dofinansowanie przyjmuje się, 
 iż rok wynosi 365 dni.
Spłata dofinansowania w kwocie większej lub w terminie wcześniejszym  4. 
niż określone w harmonogramie, wymaga zmiany warunków umowy  
o dofinansowanie w formie aneksu.
Strony ustalają, że odsetki, naliczane od kwoty dofinansowania, nie ulegają 5. 
kapitalizacji.
Za dzień dokonania spłaty należności, o której mowa w umowie  6. 
o dofinansowanie, uważa się dzień uznania rachunku bankowego Funduszu 
kwotą przypadającą do zapłaty.
Strony postanawiają, że za każdy dzień opóźnienia w spłacie  7. 
dofinansowania lub jego rat, Fundusz może pobrać odsetki karne  
w wysokości odsetek dla zaległości podatkowych. 
Odsetki za czas opóźnienia pobiera się za okres od następnego dnia po 8. 
upływie terminu płatności należności do dnia dokonania zapłaty włącznie, 
tj. uznania rachunku bankowego Funduszu. 

 
rozwiązanie umowy o dofinansowanie

§ 7
Umowa o dofinansowanie może być wypowiedziana, a niespłacona kwota  1. 
zostanie postawiona wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalno-
ści w razie wystąpienia następujących okoliczności:

1) opóźnienia w spłacie dofinansowania lub odsetek należnych Funduszowi  
przekraczające 30 dni od terminu spłaty dofinansowania, jego raty lub 
terminu zapłaty odsetek, lub

2) wykorzystania dofinansowania lub jego transzy niezgodnie  
z przeznaczeniem lub terminem, określonym w harmonogramie  
finansowo-rzeczowym, lub

3) gdy Beneficjent lub osoba działająca w jego imieniu nie przystąpił lub  
odstąpił od realizacji zadania, na które dofinansowanie zostało udzielone,  
lub 

4) zadania nie zakończono w terminie określonym w umowie  
o dofinansowanie lub nie osiągnięto planowanego efektu, lub  
 

5) jeżeli renegocjacje warunków umowy o dofinansowanie z przyczyn  
spowodowanych przez Beneficjenta trwają dłużej niż 30 dni, lub

6) istotnego obniżenia wartości zabezpieczenia lub utraty przedmiotu  
zabezpieczenia i braku ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia  
prawnego spłaty dofinansowania, lub

7) niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia  
rzeczowego. 

W przypadku niedostarczenia dokumentów niezbędnych do wypłaty  2. 
dofinansowania, o których mowa w umowie o dofinansowanie w terminie  
30 dni od przewidzianej daty przekazania Beneficjentowi kwoty  
dofinansowania lub jego I transzy – umowa o dofinansowanie zostanie  
wypowiedziana.
Beneficjent ma obowiązek zwrócić niespłaconą kwotę dofinansowania oraz 3. 
inne należności w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia pisma wypowia-
dającego umowę o dofinansowanie.
W przypadku wymienionym w ust.1 pkt. 1) i 4), Fundusz zażąda  4. 
natychmiastowego zwrotu niespłaconej kwoty dofinansowania wraz  
z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.
W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt. 2) i 3), Fundusz zażąda  5. 
natychmiastowego zwrotu niespłaconej kwoty dofinansowania wraz  
z odsetkami w wysokości WIBOR 12M oraz naliczy karę umowną  
w wysokości 2% wypłaconej kwoty dofinansowania.
Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania umowy  6. 
o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania, 
archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją 
 zadania, zgodnie z zapisami OWUD.
Termin wypowiedzenia umowy o dofinansowanie wynosi 14 dni, licząc od daty 7. 
odebrania przez Beneficjenta wypowiedzenia umowy o dofinansowanie.
Beneficjent jest obowiązany informować Fundusz o każdej zmianie  8. 
siedziby (lub miejsca zamieszkania).
W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w ust.7 niniejszego  9. 
paragrafu, wypowiedzenie wysłane na adres znany Beneficjenta uznaje 
się za skutecznie doręczone po upływie siedmiu dni od dnia powtórnego  
zawiadomienia o przesłaniu pisma za pośrednictwem operatora pocztowego  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.  
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kontrola realizacji zadania i umowy o dofinansowanie

§ 8
Beneficjent zapewni Funduszowi: 1. 
1) wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne,  

związane z realizacją zadania i umowy o dofinansowanie,
2) pełny dostęp w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów  

i pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie lub zgromadzona jest 
dokumentacja dotycząca realizowanego zadania,

3) obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych  
zagadnień związanych z realizacją zadania. 

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie – w trakcie i na  2. 
zakończenie realizacji zadania oraz przez okres 3 lat od dnia zakończenia  
realizacji zadania.
W przypadku rażącego utrudniania lub uchylania się przez Beneficjenta  3. 
od przeprowadzenia kontroli, Fundusz ma prawo do wypowiedzenia umowy  
o dofinansowanie.
W rozliczeniu finansowym zadania będą uwzględnione poniesione wydatki,  4. 
z wyłączeniem kosztów, o których mowa w §5 ust.7 OWUD.
Jeżeli całkowita wartość zadania ulegnie zwiększeniu w stosunku do  5. 
całkowitego kosztu zadania, określonego w umowie o dofinansowanie,  
wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie ulega zmianie.
Jeżeli wartość całkowita zadania ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu,  6. 
a koszt kwalifikowany oraz wysokość dofinansowania nie ulegnie  
zmianie, nie jest wymagany aneks do umowy.
Jeżeli Beneficjent nie dostarczy dokumentów dotyczących finansowego  7. 
rozliczenia zadania w ciągu 30 dni od upływu ustalonego terminu 
w umowie o dofinansowanie, Fundusz może wypowiedzieć umowę  
o dofinansowanie.  

zobowiązania Beneficjenta

§ 9
Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich  1. 
zmianach mających istotny wpływ na realizację postanowień umowy 
o dofinansowanie, w tym w szczególności nr konta bankowego, nazwy,  
statusu prawnego oraz o toczącym się postępowaniu układowym, 
 

  
bankowym postępowaniu ugodowym, upadłościowym, likwidacyjnym oraz 
przekształceniach własnościowych.
Beneficjent zobowiązuje się do: 2. 
1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji zadania oraz 

niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, informowania  
Fundusz o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania  
realizacji zadania;

2) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji zadania,  
zgodnie ze wskaźnikami podanymi we wniosku o dofinansowanie  
oraz do przekazywania do Funduszu danych o wielkości rocznej produkcji 
energii elektrycznej z zainstalowanych źródeł odnawialnych, na podsta-
wie odczytów z licznika, po pełnym roku od uruchomienia instalacji.

3) przekazywania do Funduszowi informacji dotyczących przebiegu  
realizacji zadania;

4) przekazywania do Funduszowi wszelkich dokumentów, informacji  
i wyjaśnień związanych z realizacją zadania, których Fundusz zażąda  
w okresie wskazanym w okresie realizacji umowy o dofinansowanie oraz 
przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji zadania,

5) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania,  
m.in. korespondencji związanej z zadaniem, dokumentacji  
aplikacyjnej, monitoringowej, kontrolnej, umowy o dofinansowanie  
wraz z aneksami, dokumentów finansowych, promocyjnych, 
przez okres realizacji zadania przez okres wymagany prawem  
dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak  
niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym  
przekazano dofinansowanie.
• Fundusz może przedłużyć termin, o którym mowa powyżej,  

informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
• W przypadku dokumentów, dotyczących zadań objętych pomocą  

publiczną, Beneficjent jest dodatkowo zobowiązany do przechowywa-
nia ich przez okres 10 lat począwszy od dnia udzielania pomocy.

6) informowania Funduszu o fakcie wystąpienia działania siły wyższej,  
udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji 
potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz 
wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji zadania. 
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zabezpieczenie dofinansowania

§ 10
W przypadku braku zabezpieczenia kwoty dofinansowania w formach,  1. 
o których mowa w umowie o dofinansowanie, umowa ulega rozwiązaniu  
w trybie natychmiastowym.
Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia umowy  2. 
o dofinansowanie do całkowitej spłaty dofinansowania, w szczególności  
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonywania corocznych cesji  
praw z polis ubezpieczeniowych rzeczy będących przedmiotem  
finansowania na rzecz Funduszu oraz dostarczania ww. polis wraz  
z dowodem ich opłacenia, niezwłocznie po ich zawarciu lub  
odnowieniu.
W razie utraty zdolności finansowej spłaty dofinansowania i odsetek, 3. 
upadłości lub likwidacji dotychczasowego poręczyciela albo gwaranta,  
Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego zabezpieczenia  
zwrotu dofinansowania w inny, uzgodniony z Funduszem sposób – pod  
rygorem wypowiedzenia umowy o dofinansowanie.

obowiązki info-promo

§ 11
Beneficjent zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu realizacji  
zadania przez Fundusz poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej z pełną 
nazwą i logo Funduszu lub inne działania adekwatne w stosunku do  
realizowanego zadania.  

inne postanowienia

§ 12
Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie, mogą 1. 
być przenoszone na rzecz osób trzecich za zgodą Funduszu.
Beneficjent, za zgodą Funduszu, może zbyć środek trwały nabyty przy 2. 
wykorzystaniu środków dofinansowania, na warunkach określonych  
w OWUD.
W przypadku, o którym mowa ust.2, Beneficjent jest zobowiązany,  3. 
w terminie do 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, zakupić 
 

  
ze środków własnych inny środek trwały pełniący analogiczną funkcję  
i o parametrach nie gorszych niż sprzedany środek trwały, dzięki któremu  
możliwe będzie utrzymanie celu realizacji zadania przez okres spłaty  
pożyczki. Jeżeli cena środka trwałego jest wyższa niż określona we wniosku o 
dofinansowanie, Beneficjent pokrywa różnicę ze środków własnych. 
Beneficjentowi nie wolno nabywać jakichkolwiek towarów, usług, dóbr 4. 
niematerialnych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości od podmiotów, 
z którymi posiada powiązania osobiste, tj. małżonka, rodziców, teściów, 
zstępnych lub organizacyjne. Dwie lub więcej osób fizycznych, prawnych  
lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnych  
są powiązane organizacyjnie, jeżeli jedna z nich bezpośrednio lub  
pośrednio kontroluje pozostałe.
W sprawach nieuregulowanych umową o dofinansowanie i OWUD, 5. 
mają zastosowanie przepisy Programu, Regulaminów oraz Kodeksu  
Cywilnego.
Miejscem wykonania umowy o dofinansowanie w postaci spłaty  6. 
dofinansowania i innych należności z nim związanych jest miejsce  
siedziby Funduszu.
Wszelkie zmiany umowy o dofinansowanie wymagają formy pisemnej pod  7. 
rygorem nieważności, chyba że umowa o dofinansowanie, OWUD lub przepisy 
prawa stanowią inaczej.
Aneks do umowy o dofinansowanie nie jest wymagany w przy-8. 
padku zmiany OWUD, przy czym Fundusz informuje Beneficjenta  
o wprowadzonych zmianach w ciągu 1 miesiąca od daty ich wpro-
wadzenia oraz publikuje OWUD na stronie internetowej Funduszu  
www.wfosigw.olsztyn.pl
W razie zmian przepisów prawa mających zastosowanie do umowy  9. 
o dofinansowanie lub OWUD, postanowienia umowy o dofinansowanie lub 
OWUD sprzeczne z tymi przepisami tracą ważność, zaś w ich miejsce będą 
miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją umowy o dofinansowanie  10. 
ponosi Beneficjent, w szczególności Beneficjent zobowiązany jest do  
ponoszenia należności publiczno-prawnych związanych z realizacją  
zadania, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego.
Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za  11. 
ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją zadania.
Beneficjent wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych  12. 
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realizacji zadania i umowy o dofinansowanie, w tym wystawienia informacji 
podatkowej PIT 8C.
Beneficjent zobowiązuje się do stosowania w szczególności przepisów  13. 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  
(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 
2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 782  
z późn. zm.), w zakresie w jakim będzie wykorzystywać dane Beneficjenta  
i posiadane informacje związane z realizacją zadania i umowy  
o dofinansowanie, do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem,  
a w szczególności monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem 
oraz ewaluacją.

 Zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Umowy o Dofinansowanie. 

……………………………………….
data i podpis Beneficjenta.

reGulamin - linia „enerGia”

i. zakres ogólny - cel

Ograniczenie emisji CO2 oraz innych gazów i pyłów poprzez zakup 1. 
i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii 
elektrycznej dla osób fizycznych.
Ograniczenie emisji CO2 oraz innych gazów i pyłów poprzez zakup pojazdów 2. 
o napędzie elektrycznym oraz budowy stacji do ładowania.

linia efekt rzeczowy efekt ekologiczny

E1
Liczba zainstalowanych elektrowni 
PV/wiatrowych (szt.)  
o określonej mocy (kW).

Ilość CO2 (Mg) emisji której udało  
się ograniczyć wyznaczona na podsta- 
wie wskazań licznika energii (kWh)  
na koniec pełnego roku kalendarzowego 
eksploatacji instalacji.

E2 Liczba zakupionych pojazdów 
z zerową emisją CO2 (szt.).

Ograniczenie emisji CO2 w określonej 
wielkości w skali roku, uzależnionej od 
przebiegu pojazdu.

E3
Liczba wybudowanych stacji  
do ładowania pojazdów  
elektrycznych (szt.).

Ograniczenie emisji CO2 w określonej  
wielkości w skali roku, uzależnionej  
od przebiegu pojazdu (liczone w efekcie 
pojazdu).

ii. zakres szczegółowy
 

Rodzaje przedsięwzięć1. 
1) W ramach Linii „Energia” mogą być dofinansowane przedsięwzięcia  

polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii 
do produkcji energii elektrycznej na potrzeby istniejących bądź będą-
cych w budowie domów jednorodzinnych (działanie E1):  
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a) systemów fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy do 40 kWp, przy 
zachowaniu zasady opustów;

b) małych elektrowni wiatrowych – o zainstalowanej mocy do 40 kWe, 
przy zachowaniu zasady opustów.

2) Linia „Energia” współfinansuje działania polegające na zakupie fabrycznie  
nowych pojazdów o napędzie elektrycznym, w szczególności  
w wersji podstawowej, na użytek własny osób fizycznych. Przez  
pojazd elektryczny rozumie się w szczególności samochód,  
skuter, rower, małą jednostkę pływającą, napędzane wyłącznie energią 
elektryczną, z zerową emisją CO2 (działanie E2).

3) W ramach linii „Energia” dofinansowane będą działania polegające na  
zakupie oraz montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych na użytek 
własny (działanie E3).

4) Dopuszcza się udzielanie pożyczek równolegle na kilka działań w ramach  
Linii „Energia” o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

5) Dofinansowaniu mogą podlegać przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte  
po ogłoszeniu Programu i nie zostały zakończone przed dniem  
podpisania umowy.

6) Przez datę rozpoczęcia przedsięwzięcia rozumie się datę zawarcia  
umowy z pierwszym wykonawcą lub datę wystawienia pierwszej  
faktury związanej z realizacją przedsięwzięcia, jeśli jest wcześniejsza.

7) Przez datę zakończenia inwestycji rozumie się datę uzyskania wszystkich 
dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy.

Wymagania techniczne.2. 
1) Pożyczka może zostać udzielona na instalacje:

a) w których wszystkie użyte urządzenia będą fabrycznie nowe  
i zamontowane po raz pierwszy, posiadają gwarancję producenta oraz 
posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim;

b) co do których wykonawca potwierdzi, że:
instalacja została zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisa-• 
mi prawa i zaleceniami producenta;
instalacja gwarantuje określoną przez niego wielkość rocznego • 
uzysku energii, co może służyć do weryfikacji działania instalacji 
poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej  
energii – dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznych oraz małych  
elektrowni wiatrowych; 
ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w okresie 3 lat od  • 
 

 
daty uruchomienia instalacji.

2) Wymaganym elementem instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej 
jest licznik z możliwością gromadzenia i prezentowania danych o wielko-
ści produkcji lub wbudowana funkcja inwertera.

3) Projekt mikroinstalacji może być wykonany przez osobę posiadającą  
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności  
instalacyjnej, o których mowa w rozdz. 2 Art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 
1519 z późn. zm.) wraz z wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa lub uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. 

4) Wymagania techniczne dla wykonawcy (instalatora):  
Montażu instalacji, objętej dofinansowaniem w ramach Programu 
EWA plus może dokonać wykonawca spełniający co najmniej jedno  
z wymagań:
a) może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-
nych i elektroenergetycznych, o których mowa w Rozdziale 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 
1529 z późn. zm.);

b) jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzają-
cego energię zamontowanego w instalacji lub jego autoryzowanego 
dystrybutora;

c) posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania  
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku  
dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia  
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania  
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,  
instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)  
– w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;

d) posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru 
Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju  
urządzeń.  
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5) Zakres szczegółowy:

linia instalacja zakres szczegółowy

E1

Sy
st

em
y 

fo
to

wo
lta

ic
zn

e
Certyfikat zgodności modułów z jedną z norm:• 

- PN-EN 61215 - Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu  
krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja  
konstrukcji i aprobata typu - PN-EN 61646 -  
- Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne  
(PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu lub  
z normami równoważnymi, wydany przez właściwą  
akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia  
zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza  
niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.  
W przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym  
należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe;
Certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438 Wymagania • 
dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do rów-
noległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych  
niskiego napięcia lub równoważną, wydany przez właściwą  
akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz posiadać oznakowanie  
CE. W przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym  
należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe;
Standardowe Warunki Gwarancji producenta modułów i inwertera.• 

M
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e 
el
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wn
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Certyfikat zgodności z normą PN-EN 61400-2 Turbozespoły  • 
wiatrowe - Część 2: Wymagania projektowe dotyczące małych  
turbozespołów wiatrowych lub odpowiednio równoważnej  
oraz posiadać oznakowanie CE. Za jedne z równoważnych systemy 
certyfikacji uznaje się: Small Wind Certification Council (SWCC),  
Microgeneration Certification Scheme (MCS), Canadian Wind  
Turbine Codes and Standards, Regeling Groencertificaten  
Elektriciteitswet, wydany przez właściwą akredytowaną  
jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wyma-
ganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty  
złożenia wniosku

 

Linia Instalacja Zakres szczegółowy

E1 M
ał

e
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 o dofinansowanie. W przypadku certyfikatu wystawionego w języ-
ku obcym należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe;
Certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438  • 
- Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych  
do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych  
niskiego napięcia lub równoważną, wydany przez właściwą  
akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz posiadać oznakowa-
nie CE. W przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym 
należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe;
Standardowe Warunki Gwarancji producenta modułów  • 
i inwertera.

E2

Po
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y 
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ne

Karta katalogowa pojazdu zawierająca szczegółowe infor-• 
macje techniczne oraz parametry techniczne baterii i wykaz  
akcesoriów;
Świadectwo homologacji pojazdu;• 
Umowa ze sprzedawcą pojazdu określająca okres gwarancji  • 
pojazdu i baterii.

E3
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Karta katalogowa stacji ładowania zawierającą szczegółowe  • 
informacje i parametry techniczne;
Dokumenty niezbędne do użytkowania zgodne z obowiązującymi • 
przepisami prawa

iii. koszty kwalifikowane

Beneficjent pokrywa 10% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych.1. 
Koszty poniesione przed datą ogłoszenia Programu nie wliczają się do kosztów 2. 
kwalifikowanych. 
Inne koszty związane z realizacją zadania jeśli WFOŚiGW uzna 3. 
je za zasadne i niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.  
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Wykaz maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych:4. 

linia instalacja wykaz kosztów kwalifikowanych

E1

Systemy  
fotowoltaiczne dla instalacji o mocy do 40 kW: 5 500 zł/kW• 

Małe elektrownie  
wiatrowe

dla instalacji o mocy do 10 kW: 10 000 zł/kW,• 
dla instalacji o mocy powyżej 10 kW, do 40 kW:  • 
6 000 zł/kW

E2 Pojazdy elektryczne
maksymalny koszt kwalifikowany przeznaczony • 
na zakup pojazdu o napędzie elektrycznym do 
150 000 zł

E3
Stacje ładowania  
pojazdów  
elektrycznych

maksymalny koszt kwalifikowany przeznaczony  • 
na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych do 10 000 zł

Wykaz kosztów kwalifikowanych: 5. 
 

linia instalacja wykaz kosztów kwalifikowanych

E1

Sy
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W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie  
roboty i zakupy związane z budową kompletnej instalacji, m.in.:

zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji, w przy-• 
padku instalacji przyłączonej do sieci - koszt materiałów  
i robót niezbędnych do przyłączenia do sieci elektroenerge- 
tycznej;
liczniki energii elektrycznej;• 
urządzenia monitorujące parametry pracy systemu pracujące  • 
zgodnie z normą PN-EN 61724 Monitorowanie własności  
systemu fotowoltaicznego - Wytyczne pomiaru, wymiany danych  
i analizy (dotyczy instalacji PV);

 
 
 
 
 

linia instalacja wykaz kosztów kwalifikowanych

E1
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 koszt pomiaru wiatru w miejscu posadowienia turbiny  • 
- do 20% łącznych kosztów kwalifikowanych instalacji (dotyczy 
elektrowni wiatrowych);
koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych, audytu • 
zapotrzebowania na energię oraz dokumentacji do uzyskania  
pozwoleń administracyjnych (o ile są wymagane);
roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na • 
budynku mieszkalnym lub obok budynku (np. wzmocnienie  
więźby dachowej, modernizacja instalacji odgromowej, montaż 
urządzeń antyprzepięciowych).

E2

Po
ja
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y  
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ne koszt zakupu pojazdu;• 
koszt zakupu akcesoriów niezbędnych do eksploatacji  • 
(np. kabel do ładowania).

E3

St
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ch koszt zakupu stacji ładowania;• 
koszt zakupu akcesoriów niezbędnych do eksploatacji;• 
koszt dokumentacji i pozwoleń;• 
koszty dodatkowe, np. montaż.• 

iV. załączniki do wniosku o pożyczkę

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:1. 
1) Dokumentację techniczną instalacji / pojazdu;
2) Kosztorys zadania;
3) Lista sprawdzająca LS dla właściwego działania;
4) Uprawnienia wykonawcy – jeśli dotyczy;
5) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie lub oświadczenie o ich nie wymaganiu 

– jeśli dotyczy;
6) Harmonogram finansowo – rzeczowy;  
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7) Tabelę „Efekt rzeczowy i ekologiczny”;
8) Tabelę „Wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego z zakresu ochrony 

atmosfery”;
9) Zbiór Oświadczenie Wnioskodawcy; 
10) Zaświadczenie o statusie podatnika VAT wystawione przez właściwy 

Urząd Skarbowy;
11) Oświadczenie o dochodach i wydatkach poparte: 

a) dla zatrudnionych na umowę o pracę – w szczególności zaświadczenie 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za ostatnie 6 miesięcy oraz miesięcz-
nych obciążeniach, np. pożyczek zakładowych;

b) dla osób posiadających dochody z tytułu emerytury lub renty  
– w szczególności kopia decyzji o przyznaniu świadczenia  
lub dokument potwierdzający jego wysokości;

c) dla osób prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne  
– w szczególności nakaz płatniczy podatku rolnego z wyszczególnioną  
informacją o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego  
w hektarach przeliczeniowych lub inny dokument umożliwiający 
określenie średniego dochodu za ostatnie 6 miesięcy;

d) dla osób prowadzących działalność gospodarczą – dokumenty  
umożliwiające określenie średniego dochodu za ostatnie 6 miesięcy;

e) dla pozostałych Wnioskodawców – inne dokumenty potwierdzające 
uzyskany dochód. 

fundusz przeprowadza indwidualną ocenę zdolności kredytowej każdego  
z wnioskodawców na podstawie dostarczonych dokumentów finansowych. 

12) Zaświadczenie z Banku o posiadanym rachunku wskazanym we wniosku  
oraz obrotach ogółem Wn i Ma z ostatniego roku na koniec każdego  
miesiąca oraz ewentualne zajęcia i zobowiązania kredytowe;

13) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością  
- w szczególności odpis Księgi Wieczystej (jeśli dotyczy);

14) Wszystkie dokumenty składane do Funduszu nie mogą być starsze niż  
3 miesiące w dniu złożenia wniosku.

W przypadku kiedy nie jest wymagane pozwolenie budowlane ani zgłosze-
nie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych, projekt może 
być sporządzony przez osobę nieposiadającą uprawnień budowlanych 
 

  
do projektowania w odpowieniej specjalności instalacyjnej. W przypadku,  
kiedy montaż instalacji wymaga pozwolenia budowlanego oraz w przypadku  
montażu instalacji na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót  
budowlanych, Fundusz wymaga przedłożenia projektu budowlanego  
sporządzonego przez osobę posiadającą takie uprawnienia.

V. dokumenty niezbędne do wypłaty oraz rozliczenia pożyczki

Kompletny wniosek o płatność;1. 
Oryginał faktury wraz z opisem;2. 
Protokół końcowego odbioru a w przypadku pojazdów elektrycznych dowód 3. 
rejestracji pojazdu wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem;
Kosztorys powykonawczy – jeśli dotyczy;4. 
Listę sprawdzającą LS 2 wraz z uprawnieniami wykonawcy;5. 
Dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów (rozpoczęcie  6. 
- zakończenie, max 5 szt.);
Polisę ubezpieczeniową całej instalacji na wartość udzielonej pomocy  7. 
wraz z dowodem jej opłacenia, zawierającą wymagane prze Fundusz ryzyka 
wraz z cesją na rzecz Funduszu;

linia instalacja minimalny zakres ryzyk

E1

Systemy  
fotowoltaiczne zdarzenia losowe, przepięcie, akcja ratownicza, • 

pożar
Małe elektrownie wiatrowe

E2 Pojazdy elektryczne OC, AC• 

E3
Stacje ładowania  
pojazdów  
elektrycznych

zdarzenia losowe, przepięcie, akcja ratownicza, • 
pożar

Dokumenty regulujące kwestie związane z wprowadzeniem energii  8. 
wytworzonej w instalacji do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia  
– jeśli dotyczy.  
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Vi. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  mają zastosowanie  1. 
„Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat  
do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.
Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie Regulaminu rozstrzyga  2. 
Zarząd Funduszu w Olsztynie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie oznacza akceptację postanowień  3. 
niniejszego regulaminu.

reGulamin - linia „woda”

i. zakres ogólny - cel

Celem linii „Woda” jest organicznie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń 1. 
do wód i gleby w tym również budowa systemów małej retencji, 
budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe. Podejmowane  
działania mają wpływać na poprawę stanu wód i gleby na terenie  
województwa warmińsko-mazurskiego.

linia efekt rzeczowy efekt ekologiczny

W1

Liczba przydomowych  • 
oczyszczalni ścieków (szt.)  
z określoną przepustowością (m3/d)
Długość przyłącza wodnego / kana-• 
lizacyjnego (m)

W przypadku przydomowych oczy- • 
szczalni ścieków - ilość ścieków,  
których wprowadzenia do wód i gle-
by udało się uniknąć, określona na  
podstawie ilości zużywanej wody  
stanowiącej podstawę do doboru przy-
domowej oczyszczalni ścieków (m3/d);
W przypadku przyłączy kanalizacji  • 
- ilość ścieków odprowadzanych do sieci  
kanalizacyjnej, określona na podstawie 
ilości zużywanej wody (m3/d);
W przypadku sieci wodociągowej  • 
- poprawa jakości wody pitnej / likwida-
cja deficytów wody.

W2
Liczba wykonanych  • 
systemów do retencji (szt.)  
o określonej pojemności (m3)

Gromadzenie wód deszczowych w celu 
powtórnego ich wykorzystania.

W3 Liczba wybudowanych studni oraz • 
ujęć wody (szt.)

Poprawa jakości wody pitnej / likwidacja 
deficytów wody.
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ii. zakres szczegółowy 

Rodzaje przedsięwzięć:1. 
1) W ramach Linii „Woda” mogą być dofinansowane przedsięwzięcia  

polegające na zakupie i montażu (działanie W1):
a) przydomowych oczyszczalni ścieków  – przepustowość do 7,5 m3/d;
b) przyłączy wodociągowych;
c) przyłączy kanalizacyjnych – nie podlegających refundacji  ze środków 

gminy. 
2) Linia „Woda” współfinansuje przedsięwzięcia polegające na budowie 

systemów do retencji na potrzeby gospodarstwa domowego  
(działanie W2).

3) W ramach linii „Woda” dofinansowane będą działania polegające na  
zakupie materiałów, budowie studni oraz ujęć wody niezbędnych do  
zaspokojenia potrzeb bytowych (działanie W3).

4) Dopuszcza się udzielanie pożyczek równolegle na kilka działań  
w ramach linii „Woda” o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnio-
ne.

5) Dofinansowane mogą być przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte  
po ogłoszeniu Programu i nie zostały zakończone przed dniem  
podpisania umowy.

6) Przez datę rozpoczęcia przedsięwzięcia rozumie się datę zawarcia  
umowy z pierwszym wykonawcą lub datę wystawienia pierwszej  
faktury związanej z realizacją przedsięwzięcia, jeśli jest wcześniejsza.

7) Przez datę zakończenia inwestycji rozumie się datę uzyskania  
wszystkich dokumentów niezbędnych do użytkowania zgodne  
z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania techniczne:2. 

linia w1
W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni • 
ścieków, które położone są:
- na obszarze, na którym nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej;
- na obszarze, na którym przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej, ale  

włączenie nieruchomości do sieci nie będzie możliwe.
Do budowy wykorzystane będą wyłącznie urządzenia nowe posiadające certyfikat • 
zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub deklarację właściwości użytkowych 
(urządzenia muszą posiadać znak CE);
Wykonanie inwestycji zostanie zlecone specjalistycznej firmie lub montaż instalacji  • 
zostanie wykonany we własnym zakresie pod nadzorem osoby uprawnionej  
(posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacji  
wodno-kanalizacyjnych) a producent urządzenia dopuszcza samodzielny montaż  
i udzieli na tak zamontowaną instalację gwarancji;
Efekt ekologiczny ustala się na podstawie:• 
- dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d – dokument gwarancji  

producenta oraz opinia techniczna lub aprobata dla urządzenia;
- dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d – pozwolenie  

wodno-prawne na eksploatację oczyszczalni.
W przypadku budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5m3/d lub  • 
oczyszczalni odprowadzających ścieki do wód dodatkowo dokumentami potwierdza- 
jącymi osiągnięcie efektu ekologicznego jest pozwolenie wodno-prawne na zrzut  
ścieków oraz wyniki badań ścieków oczyszczonych wykonane przez akredytowane  
laboratorium.
W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić:• 
- koszt przygotowania dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji  

inwestycji, na którą wnioskowana jest pożyczka;
- koszt zakupu, budowy, instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków;
- koszt zakupu, budowy, instalacji oraz modernizacji sieci wodociągowych  

i kanalizacyjnych;
- koszt zakupu i montaż materiałów i urządzeń oraz wykonania robót  

budowlano-montażowych celem przyłączenia obiektów do zbiorowych  
systemów kanalizacyjnych i wodociągowych.
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linia w2
Dokumentacja techniczna wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,  • 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej sporządzona przez osobę 
uprawnioną;
Wykaz kosztów kwalifikowanych:• 
- koszt wykonania projektu;
- koszt zakupu i montażu systemu na wody deszczowe;
- inne koszty związane z wykonaniem systemów retencji.

linia w3
Wymagane pozwolenia:• 
- gdy pobór wód nie przekroczy 5 m3 na dobę a studnia jest płytsza  

niż 30 m – pozwolenia nie są wymagane;
- gdy pobór nie przekroczy 5 m3 na dobę, ale studnia jest głębsza niż  

30 m – pozwolenie na budowę studni jest wymagane;
- gdy pobór przekroczy 5 m3 na dobę - pozwolenie wodnoprawne  

będzie wymagane na szczególne korzystanie, czyli pobór wód oraz  
na wykonanie urządzenia wodnego, czyli studni;

- jeśli głębokość studni przeznaczonej na potrzeby zwykłego korzystania  
z wód nie przekracza 30 m, studnia taka nie podlega prawu geologicznemu  
i górniczemu – w przeciwnym razie należy spełnić warunki określone  
w przepisach, m.in. opracować projekt odwiertu studni i zatwierdzić  
go przez wojewodę.

Beneficjent ponosi odpowiedzialność za dostarczenie wymaganych prawem pozwoleń.
Wykonanie robót budowlanych wymaga zgłoszenia do starosty (prezydenta miasta),  • 
w którym trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,  
termin ich rozpoczęcia oraz dołączyć szkice lub rysunki;
Warunki techniczne wykonana studni określają przepisy Rozporządzenia ministra  • 
infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 31-33); m.in. odległość studni powinna  
wynosić 5 m od granicy działki, 7,5 m od osi rowu przydrożnego i 15 m od zbiorników  
do gromadzenia nieczystości;
Wykaz kosztów kwalifikowanych:• 
- koszt przygotowania dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji inwestycji; 
- koszt zakupu i montażu;
- koszt wykonania odwiertów;
- inne koszty związane z wykonaniem ujęcia/studni.

iii. koszty kwalifikowane

Beneficjent pokrywa 10% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych.1. 
Koszty poniesione przed datą ogłoszenia Programu nie wliczają się do  2. 
kosztów kwalifikowanych. 
Inne koszty związane z realizacją zadania jeśli WFOŚiGW uzna  3. 
je za zasadne i niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
Wykaz maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych:4. 

linia instalacja wykaz kosztów kwalifikowanych

W1 Przydomowe  
oczyszczalnie  ścieków

instalacje o przepustowości do 7,5 m3/d  • 
do 15 000 zł.

Przyłącza wodne do 10 000 zł.• 

Przyłącza kanalizacyjne do 20 000 zł• 

W2 Systemy małej retencji do 20 000 zł• 

W3 Studnie i ujęcia wody do 20 000 zł• 

iV. załączniki do wniosku o pożyczkę

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:1. 
1) Dokumentację techniczną;
2) Kosztorys zadania;
3) Lista sprawdzająca LS dla właściwego działania;
4) Uprawnienia wykonawcy – jeśli dotyczy;
5) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie lub oświadczenie o ich nie wyma-

ganiu – jeśli dotyczy;
6) Harmonogram finansowo – rzeczowy;
7) Tabelę „Efekt rzeczowy i ekologiczny”;
8) Tabelę „Wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego z zakresu ochrony 

wód i gleby”;
9) Zbiór Oświadczenie Wnioskodawcy; 
10) Zaświadczenie o statusie podatnika VAT wystawione przez właściwy  

Urząd Skarbowy; 
11) Oświadczenie o dochodach i wydatkach poparte:  
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a) dla zatrudnionych na umowę o pracę – w szczególności zaświadczenie  

o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za ostatnie 6 miesięcy oraz  
miesięcznych obciążeniach, np. pożyczek zakładowych;

b) dla osób posiadających dochody z tytułu emerytury lub renty  
– w szczególności kopia decyzji o przyznaniu świadczenia lub  
dokument potwierdzający jego wysokości;

c) dla osób prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne –  
w szczególności nakaz płatniczy podatku rolnego z wyszczególnioną 
informacją o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hekta-  
rach przeliczeniowych lub inny dokument umożliwiający określenie  
średniego dochodu za ostatnie 6 miesięcy;

d) dla osób prowadzących działalność gospodarczą – dokumenty  
umożliwiające określenie średniego dochodu za ostatnie 6 miesięcy;

e) dla pozostałych Wnioskodawców – inne dokumenty potwierdzające  
uzyskany dochód.

fundusz przeprowadza indywidualną ocenę zdolności kredytowej każdego  
z wnioskodawców na podstawie dostarczonych dokumentów finansowych.

12) Zaświadczenie z Banku o posiadanym rachunku wskazanym we wniosku  
oraz obrotach ogółem Wn i Ma z ostatniego roku na koniec każdego  
miesiąca oraz ewentualne zajęcia i zobowiązania kredytowe;

13) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością  
- w szczególności odpis Księgi Wieczystej;

14) Wszystkie dokumenty składane do Funduszu nie mogą być starsze niż  
3 miesiące w dniu złożenia wniosku.

W przypadku kiedy nie jest wymagane pozwolenie budowlane ani zgłosze-
nie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych, projekt może 
być sporządzony przez osobę nieposiadającą uprawnień budowlanych  
do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej. W przypadku,  
kiedy montaż instalacji wymaga pozwolenia budowlanego oraz w przypadku  
montażu instalacji na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót  
budowlanych, Fundusz wymaga przedłożenia projektu budowlanego  
sporządzonego przez osobę posiadającą takie uprawnienia.

 
 
 

Załączniki dodatkowe:2. 

linia załączniki

W1

Dokumentacja techniczna zawierająca:• 
1. Warunki przyłączenia (w przypadku wniosków o dofinansowanie przyłącza 

kanalizacyjnego lub wodociągowego);
2. Opis techniczny zawierający

1) W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków:
a) ilość przydomowych oczyszczalni ścieków (szt.) z podaną  

przepustowością oczyszczalni ścieków (m3/d);
b) stopień oczyszczenia ścieków wyrażone w mg/l lub %;
c) ilość ścieków, których wprowadzenia do wód lub gleby  

udało się uniknąć, określona na podstawie ilości zużywanej  
wody stanowiącej podstawę do doboru przydomowej  
oczyszczalni ścieków (m3/d);

d) warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia oczyszczalni.
2) W przypadku przyłączy kanalizacyjnych:

a) ilość ścieków, których wprowadzenia do wód lub gleby udało się 
uniknąć, określona na podstawie ilości zużywanej wody (m3/d);

b) długość przyłącza kanalizacyjnego (m).
3) W przypadku przyłączy wodnych:

a) długość przyłącza wodnego (m).
Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót z potwierdzeniem braku sprzeci-• 
wu organu lub oświadczenie o braku konieczności uzyskania pozwolenia lub  
zgłoszenia;
Dokument z urzędu gminy potwierdzający, że w danej lokalizacji nie jest plano-• 
wana budowa sieci kanalizacyjnej lub przyłączenie nie jest możliwe;
Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód  • 
lub gruntu dla przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości  
powyżej 5 m3/d;
Dokumenty potwierdzające zgodność przydomowej oczyszczalni ścieków  • 
z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A1:2009 lub nowszą.
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W2

Dokumentacja techniczna wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo  • 
Budowlane, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej sporzą-
dzona przez osobę uprawnioną, zawierająca m. in.:
1. Opis zawierający m.in. liczbę wykonanych systemów  

retencyjnych (szt.) o danej pojemności (m3);
2. Rysunki, schemat (w zależności od skomplikowania zadania);
3. Oświadczenie Projektanta o wykonaniu projektu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy  
technicznej. (Art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane  
Dz. U z 2017 poz. 1529 z późn. zm.);

4. Decyzję o nadanych uprawnieniach projektowych projektanta;
5. Zaświadczenie o przynależności Projektanta właściwej Izby  

Inżynierów Budownictwa aktualne na dzień wykonania projektu  
oraz składania wniosku.

Pozwolenie na budowę lub Zgłoszenie robót z potwierdzeniem braku sprzeci-• 
wu organu lub oświadczenie o braku konieczności uzyskania pozwolenia lub  
zgłoszenia.

W3

Pozwolenie na budowę lub Zgłoszenie robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu  • 
organu lub oświadczenie o braku konieczności uzyskania pozwolenia lub  
zgłoszenia;
Pozwolenie wodno-prawne – jeśli wymagane.• 

V. dokumenty niezbędne do wypłaty oraz rozliczenia pożyczki

Kompletny wniosek o płatność;1. 
Oryginał faktury wraz z opisem;2. 
Protokół końcowego odbioru;3. 
Kosztorys powykonawczy;4. 
Listę sprawdzającą LS 2 wraz z uprawnieniami wykonawcy;5. 
Dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów (rozpoczęcie 6. 
-zakończenie, max 5 zdj.);
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowo-7. 
ści do 5 m3/d do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od 
rodzaju gminy) (dotyczy linii W1);
Umowa z lokalnym operatorem sieci wodno-kanalizacyjnej na odbiór  8. 
ścieków/dostawę wody (dotyczy linii W1);  
 

Polisę ubezpieczeniową na wartość udzielonej pomocy wraz z dowodem  9. 
jej opłacenia, zawierającą wymagane prze Fundusz ryzyka wraz z cesją na 
rzecz Funduszu:

linia instalacja minimalny zakres ryzyk

W1

Przydomowe  
oczyszczalnie ścieków zdarzenia losowe, przepięcie, akcja ratownicza• 

Przyłącza wodne zdarzenia losowe• 

Przyłącza kanalizacyjne zdarzenia losowe• 

W2 Systemy małej retencji zdarzenia losowe• 

W3 Studnie i ujęci wody zdarzenia losowe, przepięcie• 

Vi. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie  1. 
„Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat  
do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.
Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie Regulaminu rozstrzyga Zarząd  2. 
Funduszu w Olsztynie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie oznacza akceptację postanowień  3. 
niniejszego regulaminu.
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reGulamin - linia „atmosfera”

i. zakres ogólny - cel

Ograniczenie emisji CO2 oraz innych gazów i pyłów poprzez zakup  1. 
i montaż odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej dla osób 
fizycznych.
Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery i innych gazów i pyłów oraz 2. 
zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych  
poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne.
Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na stan powietrza i zdrowie  3. 
mieszkańców, azbestowych pokryć dachowych i innych materiałów  
wykonanych z azbestu poprzez ich unieszkodliwianie.

linia efekt rzeczowy efekt ekologiczny

A1
Liczba zainstalowanych  
źródeł ciepła (szt.)  
o określonej mocy (kW)

Ilość CO2 emisji, której udało się ograniczyć,  
wyznaczona na podstawie wskazań licznika  
energii cieplnej (MWh) lub obliczeń na koniec 
pełnego roku kalendarzowego eksploatacji  
instalacji.

A2
Liczba budynków  
mieszkalnych poddanych termo-
modernizacji (szt.)

Ilość CO2 (Mg) emisji, której udało się  
uniknąć, wyznaczona na podstawie oceny  
energetycznej budynku – ograniczenia zuży-
cia energii.

A3 Ilość usuniętych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest  
(np. w Mg).

ii. zakres szczegółowy
 

Rodzaje przedsięwzięć1. 
1) W ramach Linii „Atmosfera” mogą być dofinansowane przedsięwzięcia  

polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii  
do produkcji energii cieplnej lub/i chłodu na potrzeby istniejących 
bądź będących w budowie domów jednorodzinnych (działanie A1):  
 

a) pompy ciepła  – o zainstalowanej mocy do 100 kW;
b) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy do 100 kW;
c) kotły gazowe – sprawność minimum 102 %;
d) przyłączanie do sieci ciepłowniczej zasilanej kotłownią systemową.

2) Linia „Atmosfera” współfinansuje przedsięwzięcia polegające  
wyłącznie na termomodernizacji budynków mieszkalnych (wymiana 
okien, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplanie dachu, stropu nad  
ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad 
nieogrzewaną piwnicą/garażem oraz wymiana pokrycia dachowego -  
eternitowego) (działanie A2).

3) W ramach linii „Atmosfera” dofinansowane będą działania  
polegające na demontażu, transporcie i zabezpieczeniu pokrycia  
dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest. W zakresie  
działania możliwe jest wykonanie nowego pokrycia dachowego  
w budynkach mieszkalnych (działanie A3).

4) Dopuszcza się udzielanie pożyczek równolegle na kilka działań  
w ramach Linii „Atmosfera” o ile jest to technicznie i ekonomicznie  
uzasadnione.

5) Dofinansowane mogą być przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte  
po ogłoszeniu Programu i nie zostały zakończone przed dniem  
podpisania umowy.

6) Przez datę rozpoczęcia przedsięwzięcia rozumie się datę zawarcia  
umowy z pierwszym wykonawcą lub datę wystawienia pierwszej  
faktury związanej z realizacją przedsięwzięcia, jeśli jest wcześniejsza.

7) Przez datę zakończenia inwestycji rozumie się datę uzyskania  
wszystkich dokumentów niezbędnych do użytkowania zgodne  
z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania techniczne:2. 
linia a1

1. Pożyczka może zostać udzielona na instalacje:
1) W których wszystkie użyte urządzenia będą fabrycznie nowe  

i zamontowane po raz pierwszy, posiadają gwarancję producenta oraz 
posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

2) Co do których wykonawca potwierdzi, że:
a) instalacja została zamontowana zgodnie z obowiązującymi  

przepisami prawa i zaleceniami producenta;  
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b) moc cieplna instalacji ogrzewczej ma być dobrana w sposób  
zapewniający całkowite wykorzystanie ciepła wyprodukowanego  
w instalacji. Obliczenia prowadzące do określenia zapotrzebowania  
budynku na ciepło należy wykonać według normy PN-EN 12831  
„Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projekto- 
wego obciążenia cieplnego” lub równoważnej. Zapotrzebowanie  
na ciepło, dotyczy pomp ciepła, nie może przekroczyć:  
w przypadku budynków nowych – 50 W/m2, w przypadku  
budynków modernizowanych – 80 W/m2 powierzchni ogrzewanej;

c) ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne  
w okresie roku od daty uruchomienia instalacji.

2. Projekt mikroinstalacji może być wykonany przez osobę posiadającą  
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności  
instalacyjnej, o których mowa w rozdz. 2 Art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 
1529 z późn. zm.) wraz z wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa lub uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. 

3. Wymagania techniczne dla wykonawcy (instalatora): Montażu instalacji, 
objętej dofinansowaniem w ramach Programu EWA plus może dokonać 
wykonawca spełniający co najmniej jedno z wymagań:
1) Może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,  

tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w odpowiedniej specjalności instalacyjnej:  w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Rozdziale 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 
r. poz. 1529 z późn. zm.);

2) Jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzają-
cego energię zamontowanego w instalacji lub jego autoryzowanego 
dystrybutora;

3) Posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania  
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku  
dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia  
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania  
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
 

  
instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) – w zakresie  
niezbędnym dla montowanej instalacji;

4) Posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru 
Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju 
urządzeń.

4. Zakres szczegółowy.

zakres szczegółowy – a1
Pompa ciepła

Znamionowa moc instalacji: do 100 kW (określona w punktach pracy A2W35 lub B0W35 • 
lub W10W35 lub E4W35 według wymienionych poniżej odpowiednich norm);
Instalacja centralnego ogrzewania współpracująca z pompą ciepła ma być niskotempe- • 
raturowa (maksymalna temperatura zasilania 55°C dla temperatury pomieszczenia 20°C) 
Tylko powietrze atmosferyczne, tj. powietrze zewnętrzne, może być źródłem energii dla 
powietrznych pomp ciepła;
Pompy ciepła muszą posiadać następujące wartości współczynników efektywności COP:• 

pompa ciepła typu powietrze/woda w punkcie pracy A2W35: COP≥3,1;• 
pompa ciepła typu solanka/woda w punkcie pracy B0W35: COP≥4,3;• 
pompa ciepła typu woda/woda w punkcie pracy W10W35: COP≥5,1;• 
pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, w punkcie pracy • 
E4W35: COP≥4,3;
pompa ciepła typu powietrze/woda przeznaczona wyłącznie do  • 
przygotowanie wody użytkowej (c.w.u.), w punkcie pracy A15/W10-55: COP≥2,9.

Pompy ciepła muszą posiadać certyfikat lub raport z badań potwierdzający wartość • 
współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z norm:

PN-EN 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy  • 
ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia”;
PN-EN 12309 „Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne  • 
i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym  
nieprzekraczającym 70 kW”;
PN-EN 16147 „Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym – Badanie  • 
i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej 
wody użytkowej”;

PN-EN 15879-1 „Badanie i charakterystyki pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie  • 
elektrycznym, z gruntem jako dolnym źródłem ciepła, do ogrzewania i / lub chłodzenia  
pomieszczeń - Część 1: Pompy ciepła grunt-woda”, lub norm równoważnych, wydany
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przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane  
laboratorium badawcze. Za jeden z równoważnych systemów certyfikacji uznaje się  
certyfikat międzynarodowego znaku jakości EHPA Q. Data wystawienia certyfikatu  
lub raportu z badań nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia  
wniosku o dofinansowanie;

Układ musi być tak zaprojektowany, aby sezonowy wskaźnik efektywności  • 
energetycznej SCOP, liczony zgodnie z normą PN-EN 14825 „Klimatyzatory,  
ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym,  
do ogrzewania i chłodzenia” (dla pomp o napędzie elektrycznym) lub  
PN-EN 12309-2 „Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i / lub wypo-
sażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 
70 kW - Część 2: Racjonalne zużycie energii” (dla pomp zasilanych gazem) lub norm  
równoważnych, wynosił:

dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią • 
elektryczną: SCOP≥3,3;
dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną: • 
SCOP≥3,8;
dla pomp ciepła zasilanych ciepłem: SCOP≥1,25.• 

Osiągnięcie wymaganej wartości SCOP musi być potwierdzone obliczeniami lub kompute-
rowymi programami symulacyjnymi.

W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić roboty i zakupy związane z budową • 
kompletnej instalacji, m.in.:

zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji dostosowanej do współpracy  • 
z instalacjami odbiorczymi w budynku;
wykonanie dolnego źródła ciepła wraz z pracami odtworzeniowymi;• 
modernizacja przyłącza energetycznego lub gazowego (o ile zachodzi  • 
taka konieczność);
modernizacja instalacji c.o. i/lub c.w.u.;• 
zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła (w tym zasobniki ciepła);• 
liczniki ciepła i energii elektrycznej lub gazu;• 
koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych, audytu zapotrzebowania  • 
na ciepło oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych  
(o ile są wymagane);
roboty budowlane w obrębie pomieszczenia źródła ciepła.• 

 

Źródła ciepła opalane biomasą

Znamionowa moc instalacji: do 100 kW;• 
Technologia – kotły z automatycznym lub ręcznym zasilaniem w paliwo, dedykowane  • 
wyłącznie do spalania określonego rodzaju biomasy (ma to wynikać z dokumentacji 
kotła);
Kotły muszą posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej (w odniesieniu • 
do ciepła spalania) co najmniej 85% i spełniać wymagania klasy 5 określone w normie 
PN-EN 303-5 lub równoważnej;
W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy  • 
związane z budową kompletnej instalacji, m.in.:

demontaż i likwidacja zastępowanego źródła ciepła;• 
zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji dostosowanej do współpracy  • 
z instalacjami odbiorczymi w budynku;
modernizacja instalacji c.o. i/lub c.w.u.;• 
zakup układów oczyszczania spalin (o ile są wymagane);• 
wykonanie układów podawania paliwa (dotyczy kotłów automatycznych);• 
magazynowanie paliwa (silosy, pomieszczenia przykotłowe);• 
zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła (w tym zasobniki ciepła);• 
licznik ciepła;• 
koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych, audytu  • 
zapotrzebowania na ciepło oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń  
administracyjnych (o ile są wymagane);
roboty budowlane w obrębie pomieszczenia źródła ciepła.• 

kotły gazowe

Kotły muszą posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej (w odniesieniu do • 
ciepła spalania) co najmniej 102%;
Zakres kosztów kwalifikowanych do dofinansowania:• 

demontaż i likwidacja zastępowanego źródła ciepła;• 
zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji dostosowanej  • 
do współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku;
modernizacja instalacji c.o. i/lub c.w.u.;• 
zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła (w tym zasobniki ciepła);• 
wykonanie lub modernizacja przyłącza gazowego na terenie i w obiekcie beneficjenta;• 
wykonanie lub modernizacja przewodów kominowych dostosowanych do kotłów • 
kondensacyjnych;
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inne roboty budowlane w obrębie pomieszczenia źródła ciepła niezbędne dla  • 
prawidłowego funkcjonowania źródła ciepła lub wymagane przepisami, zgodnie  
z dokumentacją projektową.

Przyłączanie do sieci ciepłowniczej

Węzeł cieplny musi wykorzystywać czynnik grzewczy z sieci ciepłowniczej;• 
Węzeł cieplny musi posiadać wysoką nominalną sprawność wymiany energetycznej;• 
W przypadku dostępności ciepła sieciowego, nie dopuszcza się stosowania innego  • 
źródła ciepła;
Zakres kosztów kwalifikowanych do dofinansowania:• 

demontaż i likwidacja zastępowanego źródła ciepła;• 
zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji dostosowanej  • 
do współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku;
modernizacja instalacji c.o. i/lub c.w.u.;• 
wykonanie lub modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej w obiekcie  • 
(w tym również w celu odłączenia budynku od węzła grupowego);
inne roboty budowlane w obrębie pomieszczenia źródła ciepła niezbędne dla  • 
prawidłowego funkcjonowania źródła ciepła lub wymagane przepisami, zgodnie  
z dokumentacją projektową.

linia a2
1. Zakres niezbędnych zamierzeń termomodernizacyjnych musi wynikać  

z wariantu optymalnego wskazanego w audycie energetycznym (ocenie  
energetycznej budynku), wykonanego przez osobę, która spełnia co  
najmniej jedno z następujących wymagań:
1) Posiada czynne uprawnienia budowlane do projektowania lub  

kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: architek-
tonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych, potwierdzone wpisem do Izby  
Architektów Rzeczpospolitej Polskiej lub  Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa;

2) Posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone obecnością na jednej  
z niżej wymienionych list ekspertów:
a) lista audytorów Zrzeszenia Audytorów Energetycznych; 
b) lista autoryzowanych audytorów energetycznych Krajowej Agencji 

Poszanowania Energii SA;
 

 

c) lista weryfikatorów dla programu NFOŚiGW „Dopłaty do kredytów  
na budowę domów energooszczędnych”;

d) lista certyfikowanych ekspertów i audytorów ds. energetyki dla 
programu NFOŚiGW „Inwestycje energooszczędne w małych  
i średnich przedsiębiorstwach”.

2. Wyroby budowlane i urządzenia muszą być fabrycznie nowe,  
dopuszczone do obrotu handlowego oraz posiadać deklaracje  
zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu 
(oznaczenia CE lub B).

3. Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania  
w języku polskim.

4. Następujące wyroby budowlane muszą posiadać gwarancję  
producenta: okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe i pokrycie  
dachowe.

5. W przypadku gdy wymagane są prace innego typu przed  
termomodernizacją: np. osuszanie ścian, wyburzenia, naprawa  
fundamentów, powinny one zostać wykonane przed realizacją  
zadań przewidzianych w programie i nie stanowią kosztów  
kwalifikowanych.

6. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów robót  
towarzyszących – instalacji odgromowej, elektrycznej, obróbek  
blacharskich, remontu i przebudowy kominów i innych elementów  
konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remontu schodów  
i balkonów i innych nie mających wpływu na efektywność  
energetyczną. 

7. Prace z zakresu termomodernizacji obiektów budowlanych muszą być 
prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  
przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) oraz Rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348). Prace  
należy wykonywać w szczególności z uwzględnieniem potrzeb  
i biologii ptaków i nietoperzy, które często wykorzystują do schronienia  
lub gniazdowania elementy budynków (np.: szczeliny miedzy płytami, 
przestrzenie pod parapetami, otwory wentylacyjne, stropodachy). 

8. Ocena energetyczna przed i po realizacji przedsięwzięcia (jeśli jest  
wymagana) jest warunkiem uzyskania dofinansowania i stanowi  
koszt kwalifikowany.  
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9. Audyt energetyczny wymagany jest zawsze przy realizacji przed-
sięwzięcia na podstawie pozwolenia na budowę. W każdym innym  
przypadku dopuszczalna jest karta termomodernizacyjna.

10. Ocena energetyczna budynku:
1) Przed realizacją przedsięwzięcia każdy budynek wymaga  

inwentaryzacji i oceny technicznej stanu istniejącego (Ocena 1),  
Ocena wykonywana jest tylko raz dla danego budynku,  
niezależnie od liczby wniosków o dofinansowanie składanych  
w ramach programu i stanowi wskazanie drogi dojścia  
do wysokiego standardu energetycznego budynku. Nie ma  
obowiązku modernizacji wszystkich elementów wymienionych  
w ocenie. Dopuszcza się też etapową realizację zadań  
w ramach odrębnych wniosków. Na podstawie tej oceny  
Wnioskodawca wybiera elementy, które zostaną zrealizowane  
w ramach planowanego przedsięwzięcia i wskazuje je we wniosku  
o dofinansowanie, z zastrzeżeniem zachowania kolejności  
prac określonej w programie priorytetowym. Ocena 1 jest wykonywana  
przez konsultanta wybranego przez inwestora. Celem sporządzenia 
oceny konsultant wykonuje następujące czynności:
a) sporządza skrócony opisu budynku, jego konstrukcji, przegród,  

instalacji i źródeł ciepła, wraz z odniesieniem do minimalnych  
wymagań technicznych wskazanych w tabelach;

b) analizuje stan fundamentów, izolacji przeciwwilgociowej,  
zagrzybienia, możliwości doklejenia kolejnej warstwy ocieplenia  
(w przypadkach termomodernizacji budynku już ocieplonego);

c) sporządza dokumentację fotograficzną elementów budynku (mak-
simum 12 czytelnych i opisanych zdjęć):

po jednym zdjęciu każdej elewacji, na której będą widoczne • 
wszystkie okna;
po jednym zdjęciu każdej ściany wewnętrznej (jeśli dotyczy);• 
jedno zdjęcie poddasza od środka (jeśli dotyczy);• 
jedno zdjęcie stropu nad piwnicą (jeśli dotyczy);• 
zdjęcie obecnego źródła ciepła (np.: kotła, węzła c.o.).• 

d) oblicza powierzchnię wszystkich przegród zewnętrznych oraz  
stolarki otworowej, zgodnie z poniższymi zasadami:  
 
 
 

Przedmiot sposób obliczania powierzchni przegród  
(bez uwzględnienia ocieplenia):

Ściany 
zewnętrzne

Powierzchnię ścian należy liczyć z wyłączeniem powierzchni otworów  
okiennych, drzwiowych, bramy garażowej, bez glifów. Należy podać  
powierzchnię ściany nieocieplonej która po ociepleniu będzie spełniać  
standard programu. Wymagany załącznik do oceny: szkic każdej z elewacji 
z podaniem wymiarów tej elewacji i otworów okiennych. Preferowana skala  
1:100 bądź 1:50.

Dach / 
stropodach

Powierzchnię dachu należy liczyć jako jego rzeczywistą wielkość. Wyma-
gany załącznik do oceny: szkic (rzut) z podaniem wymiarów zewnętrznych. 
Preferowana skala 1:100 bądź 1:50.

Podłoga na 
gruncie / 
strop nad 
piwnicą

W przypadku podłogi na gruncie: powierzchnia parteru, w przypadku  
stropu nad piwnicą, powierzchnia stropu z wyłączeniem np. klatki  
schodowej, wind itp. Należy podać powierzchnię podłogi/stropu nad  
piwnicą która po ociepleniu będzie spełniać standard programu.  
Wymagany załącznik do oceny: szkic parteru lub piwnicy. Preferowana 
skala 1:100 bądź 1:50.

Okna, drzwi 
zewnętrzne, 
bramy 
garażowe

Powierzchnię liczy się jako powierzchnia otworów zewnętrznych  
w murze. Należy podać powierzchnię tylko tych otworów które  
będą spełniać standard programu.Wymagany załącznik do oceny:  
szkic lub zestawienie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych,  
bramy garażowej z podaniem ilości okien i parametrów zgodnych  
z programem.

Uwaga: ww. dane są niezbędne jedynie do określenia maksymalnych kosztów planowanej 
inwestycji.  

Rozliczenie umowy będzie na podstawie faktycznie wykonanych prac do wysokości maksy-
malnego kosztu planowanej inwestycji.

e) wskazuje konieczny zakresu prac termoizolacyjnych dla elementów  
budynku niespełniających wymagań minimalnych, w celu 
osiągnięcia wymaganego standardu określonego w tabelach  
(m.in. grubość izolacji i sposób jej wykonania);

f) wskazuje zakres wszystkich koniecznych prac wraz z szacowanym 
kosztem i spodziewanymi oszczędnościami energetycznymi  
i finansowymi.  
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2) Ocena energetyczna budynku po realizacji przedsięwzięcia  
(Ocena 2) jest wymagana jeżeli:
a) realizacja dofinansowywanego przedsięwzięcia wymagała sporzą-

dzenia dokumentacji projektowej;
b) w trakcie realizacji przedsięwzięcia wprowadzono zmiany  

mające wpływ na wysokość obliczonego w Ocenie 1 i wskazanego  
we wniosku o dofinansowanie zapotrzebowania budynku na  
energie końcową. Ocenę sporządza konsultant na zlecenie  
Beneficjenta. W ramach Oceny 2 konsultant na podstawie  
otrzymanych od Beneficjenta dokumentów oraz dokonanej wizji  
lokalnej:

porównuje zestawienie prac ze stanem faktycznym, wnioskiem  • 
o dofinansowanie, Oceną 1 i dokumentacją projektową;
potwierdza zgodność dokumentacji projektowej z wymaganiami  • 
określonymi w załączniku „Wymagania techniczne”,  
w szczególności dotyczące jej zakresu i uprawnień projektanta;
potwierdza brak negatywnego wpływu zmian wprowadzonych  • 
w trakcie realizacji przedsięwzięcia na wysokość  
obliczonego w Ocenie 1 i wskazanego we wniosku o dofinanso-
wanie zapotrzebowania budynku na energie końcową.

c) wykonuje dokumentację fotograficznej zmodernizowanych  
elementów budynku (maksimum 12 czytelnych i opisanych zdjęć):

po jednym zdjęciu każdej elewacji, na której będą widoczne • 
wszystkie okna;
po jednym zdjęciu każdej ściany wewnętrznej (jeśli dotyczy);• 
jedno zdjęcie poddasza od środka (jeśli dotyczy);• 
jedno zdjęcie stropu nad piwnicą (jeśli dotyczy);• 
zdjęcie wymienionego źródła ciepła.• 

d) sporządza dokument potwierdzający spełnienie założeń projekto-
wych i wymagań programu.

11. Wymagany standard cieplny – min. WT 2017.  
 
 
 
 
 
 

nazwa elementu wymagany standard techniczny  
dla dofinansowywanych przedsięwzięć

element 1. 
Ocieplenie ścian  
zewnętrznych

U ≤ 0.23 [W/(m2 • K)]

element 2. 
Ocieplenie dachu /  
stropodachu nad  
ogrzewanymi  
pomieszczeniami

U ≤ 0.18 [W/(m2 • K)]

element 3. 
Ocieplenie podłogi  
na gruncie /  
stropu nad nieogrzewaną 
piwnicą

U ≤ 0.30 [W/(m2 • K)] (dopuszcza się zmniejszenie  
wymagań w przypadku braku możliwości technicznych)

element 4. 
Wymiana okien, drzwi ze-
wnętrznych, bramy garażowej

okna:  
U ≤ 1.1[W/(m2 • K)]
drzwi zewnętrzne i/lub drzwi garażowe:  
U ≤ 1.5 [W/(m2 • K)]

przez symbol U należy rozumieć współczynnik przenikania ciepła  
Uc(max) [W/(m2•K)]

12. Zakres szczegółowy:

zakres szczegółowy – a2
termomodernizacja budynków mieszkalnych

Wykorzystywane wyroby budowlane muszą posiadać deklarację zgodności wyrobu  • 
z dokumentem odniesienia lub aprobatą techniczną;
W przypadku stosowania systemów ociepleń (zestaw wyrobów objętych jednym doku-• 
mentem odniesienia) montaż zestawu jest dopuszczalny tylko  kompletnym zestawie;
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Wymiana okien musi obejmować wszystkie okna, które nie spełniają minimalnego  • 
wymagania określonego w Tabeli w pkt. 11 (nie dotyczy okien dachowych);
Stolarka okienna i drzwiowa powinna być montowana z wykorzystaniem poniższych  • 
zasad „ciepłego montażu”, o ile istnieją możliwości techniczne:

osadzenie okien i drzwi w warstwie ocieplenia;• 
uszczelnienie z wykorzystaniem taśmy, folii paroszczelnej od strony  • 
wnętrza domu i paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej.

Zakres kosztów kwalifikowanych do dofinansowania:• 
usunięcie i unieszkodliwienie: starego ocieplenia, tynku, azbestowego  • 
pokrycia dachowego, demontaż zastępowanych okien, drzwi zewnętrznych,  
bram garażowych;
zakup wyrobów budowlanych i wykonanie prac związanych z ociepleniem przegród • 
(ścian, stropów, dachu, podłogi);
zakup wyrobów budowlanych i wykonanie prac związanych z warstwą elewacyjną • 
budynku;
zakup i montaż parapetów zewnętrznych;• 
zakup wyrobów budowlanych i wykonanie prac związanych z pokryciem dachu;• 
zakup i montaż stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bramy garażowej.• 

linia a3
1. Dokumentacja techniczna wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

Budowlane, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
sporządzona przez osobę uprawnioną, zawierająca m. in.:
1) Opis zawierający m.in. planowany efekt ekologiczny polegający  

na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest wyrażony w Mg;
2) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, a w przypadku inge-

rencji w konstrukcję dachu rysunki;
3) Oświadczenie Projektanta o wykonaniu projektu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy  
technicznej (art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane - zamiany  
z dn. 30.04.2004 Dz.U. Nr 391).

4) Decyzja o nadanych uprawnieniach projektowych Projektanta,
5) Zaświadczenie o przynależności Projektanta właściwej Izby Inżynierów  

Budownictwa aktualne na dzień wykonania projektu oraz składania 
wniosku,

6) Pozwolenie na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenie robót/rozbiórki  
z potwierdzeniem braku sprzeciwu organu lub oświadczenie o braku  
 
 

 
poświadczone przez właściwe Starostwo Powiatowe lub inne  
wymagane).

2. Umowa z wykonawcą uprawnionym do demontażu, transportu, 
unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest oraz/lub innych 
 robót będących przedmiotem dofinansowania.

3. W przypadku działań związanych z wymianą pokrycia dachowego  
wraz z ociepleniem dachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami  
stosuje się wymagania techniczne linii A2.

4. Zakres szczegółowy.

zakres szczegółowy – a3
usuwanie i unieszkodliwienie azbestowych pokryć dachowych i innych  
materiałów zawierających azbest

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu powinno zostać wykonane z wymogami  ustawy  • 
Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  
sporządzona przez osobę uprawnioną;
Dopuszcza się usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z budynków gospodarczych;• 
Na karcie przekazania odpadów powinno zostać określone dokładne miejsce  • 
unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające  
pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest)  
oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;
Wykaz kosztów kwalifikowanych:• 

koszt wykonania projektu;• 
koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych;• 
koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego;• 
zakup wyrobów budowlanych i wykonanie prac związanych z ociepleniem dachu; • 
koszt wykonania wzmocnienia/wymiany konstrukcji dachu (jeśli  • 
bezpośrednio wynika to z wprowadzenia dodatkowych warstw  
izolacyjnych).
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iii. koszty kwalifikowane

Beneficjent pokrywa 10% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych.1. 
Koszty poniesione przed datą ogłoszenia Programu nie wliczają  2. 
się do kosztów kwalifikowanych. 
Inne koszty związane z realizacją zadania jeśli WFOŚiGW uzna  3. 
je za zasadne i niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
Wykaz maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych:4. 

linia instalacja wykaz kosztów kwalifikowanych

A1

Pompy ciepła 

dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb • 
c.o. i c.w.u.: 3 000 zł/kW;
dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie • 
dla potrzeb c.w.u.:

z zasobnikami c.w.u. zintegrowanymi lub • 
osobnymi o pojemności czynnej od 150 do 250 
litrów: 5 000 zł;
z zasobnikami c.w.u. zintegrowanymi lub  • 
osobnymi o pojemności czynnej  
> 250 litrów: 8 000 zł;

dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o.  • 
i c.w.u.: 5 500 zł/kW.

Źródła ciepła opalane 
biomasą

kotły o załadunku ręcznym – 1 000 zł/kW;• 
kotły o załadunku automatycznym – 1 600 zł/kW;• 

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż  
zasobnika buforowego wody grzewczej – 
maksymalny koszt kwalifikowany instalacji  
powiększa się o 200 zł/kW.

Kotły gazowe dla kotłów gazowych kondensacyjnych do  • 
15.000 zł

Przyłączanie do sieci  
ciepłowniczej

wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz • 
z węzłem cieplnym do 10 000 zł

 
 
 

A2 Termomodernizacja  
budynków mieszkalnych

Ocieplenie ścian zewnętrznych: 150 zł/m• 2  
przegrody;
Ocieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi • 
pomieszczeniami: 150 zł/m2 przegrody lub 300 
zł/m2 przegrody1;
Ocieplenie podłogi na gruncie/stropu nad  • 
nieogrzewaną piwnicą: 150 zł/m2 przegrody;
Wymian okien, drzwi zewnętrznych, bramy  • 
garażowej: 600 zł/m2 powierzchni stolarki;
Wykonanie audytów energetycznych (przed/po • 
realizacji zadania) do 1000 zł.

A3 Unieszkodliwianie  
azbestu

Jednostkowy koszt kwalifikowany demontażu,  • 
transportu i unieszkodliwiania 1 Mg azbestu  
nie może przekroczyć kwoty 800 zł;
Ocieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi • 
pomieszczeniami: 150 zł/m2 przegrody lub 300 
zł/m2 przegrody1.

1jeżeli zakres prac obejmuje dodatkowo wymianę konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, 
co bezpośrednio wynika z wprowadzonych warstw izolacyjnych.

iV. załączniki do wniosku o pożyczkę

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:1. 
1) Dokumentację techniczną;
2) Kosztorys zadania;
3) Lista sprawdzająca LS dla właściwego działania;
4) Uprawnienia wykonawcy – jeśli dotyczy;
5) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie lub oświadczenie o ich nie  

wymaganiu – jeśli dotyczy;
6) Harmonogram finansowo – rzeczowy;
7) Tabelę „Efekt rzeczowy i ekologiczny”; 
8) Tabelę „Wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego z zakresu ochrony 

atmosfery”;
9) Zbiór Oświadczenie Wnioskodawcy;   
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10) Zaświadczenie o statusie podatnika VAT wystawione przez właściwy 
Urząd Skarbowy;

11) Oświadczenie o dochodach i wydatkach poparte: 
a) dla zatrudnionych na umowę o pracę – w szczególności  

zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za ostatnie  
6 miesięcy oraz miesięcznych obciążeniach, np. pożyczek  
zakładowych;

b) dla osób posiadających dochody z tytułu emerytury lub renty  
– w szczególności kopia decyzji o przyznaniu świadczenia lub  
dokument potwierdzający jego wysokości;

c) dla osób prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne  
– w szczególności nakaz płatniczy podatku rolnego  
z wyszczególnioną informacja o wielkości gospodarstwa  
rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych lub inny 
dokument umożliwiający określenie średniego dochodu  
za ostatnie 6 miesięcy;

d) dla osób prowadzących działalność gospodarczą – dokumenty  
umożliwiające określenie średniego dochodu za ostatnie 6 miesięcy;

e) dla pozostałych wnioskodawców – inne dokumenty potwierdzające 
uzyskany dochód.

fundusz przeprowadza indywidualną ocenę zdolności kredytowej  
każdego z wnioskodawców na podstawie dostarczonych dokumentów  
finansowych.
12) Zaświadczenie z Banku o posiadanym rachunku wskazanym we  

wniosku oraz obrotach ogółem Wn i Ma z ostatniego roku na koniec  
każdego miesiąca oraz ewentualne zajęcia i zobowiązania kredytowe;

13) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością  
– w szczególności odpis Księgi Wieczystej;

14) Wszystkie dokumenty składane do Funduszu nie mogą być starsze niż  
3 miesiące w dniu złożenia wniosku.

W przypadku kiedy nie jest wymagane pozwolenie budowlane ani zgłoszenie  
zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych, projekt może być  
sporządzony przez osobę nieposiadającą uprawnień budowlanych do projektowania  
w odpowiedniej specjalności instalacyjnej. W przypadku, kiedy montaż instalacji  
wymaga pozwolenia budowlanego oraz w przypadku montażu instalacji na  
podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, Fundusz wymaga  
przedłożenia projektu budowlanego sporządzonego przez osobę posiadającą takie  
uprawnienia.  
 

Załączniki dodatkowe:2. 
1) Linia A1: kopia posiadanej dokumentacji projektowej oraz wszystkich  

wymaganych prawem decyzji, pozwoleń lub zgłoszeń.
2) Linia A2:

a) audyt energetyczny obiektu, z informacja o wielkości redukcji  
zapotrzebowania na energię i unikniętej emisji CO2;

b) dokumentacja techniczna wykonana zgodnie z wymogami ustawy  
Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami i zasadami  
wiedzy technicznej sporządzona przez osobę uprawnioną, zawierająca 
m. in.:

informacje o powierzchni obiektu, rok budowy, liczba  • 
mieszkańców i dotychczas eksploatowanej w obiekcie instalacji;
zakres robót niezbędnych do realizacji zadania;• 
oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie  • 
z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy  
technicznej  (art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane  
Dz.U. 2004 Nr 391); 
dokument potwierdzający uprawnienia projektanta do  • 
projektowania;
zaświadczenie o przynależności Projektanta do właściwej • 
Izby Inżynierów Budownictwa aktualne na dzień wykonania  
projektu oraz składania wniosku;
dokumentacja fotograficzna stanu sprzed realizacji inwestycji; • 
karta termomodernizacyjna.• 

V. dokumenty niezbędne do wypłaty oraz rozliczenia pożyczki

Kompletny wniosek o płatność; 1. 
Oryginał faktury wraz z opisem;2. 
Protokół końcowego odbioru;3. 
Kosztorys powykonawczy;4. 
Listę sprawdzającą LS 2 wraz z uprawnieniami wykonawcy;5. 
Dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów (rozpoczęcie  6. 
- zakończenie, max 5 szt.);
Ocena energetyczna budynku (dotyczy linii A2);7. 
Karta przekazania odpadów:8. 
a) karta przekazania odpadów azbestowych (dotyczy linii A3);  
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b) karta przekazania pozostałych odpadów lub faktura (dotyczy A2).
Polisę ubezpieczeniową na wartość udzielonej pomocy wraz z dowodem  9. 
jej opłacenia, zawierającą wymagane prze Fundusz ryzyka wraz z cesją na 
rzecz Funduszu:

linia instalacja minimalny zakres ryzyk

A1

Pompy ciepła 

zdarzenia losowe, przepięcie, akcja  • 
ratownicza, pożar

Źródła ciepła opalane biomasą

Kotły gazowe

Przyłączanie do sieci  
ciepłowniczej

A2 Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych

zdarzenia losowe, akcja ratownicza,  • 
pożar

A3 Unieszkodliwianie azbestu zdarzenia losowe, akcja ratownicza,  • 
pożar

Vi. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają  1. 
zastosowanie „Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania  
dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Olsztynie”.
Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie Regulaminu rozstrzyga  2. 
Zarząd Funduszu w Olsztynie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie oznacza akceptację postanowień  3. 
niniejszego regulaminu.

 
 
 
 
 
 

inwestuj w siebie i ochronę środowiska.
mamy 25 lat doświadczenia na finansowym rynku
ochrony środowiska.  
jeżeli potrzebujesz:

oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, suszarni na osady ściekowe,  • 
sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, rekultywacji jeziora, planu  
ochrony wód itp.,
usunąć odpady niebezpieczne, w tym zawierające azbest, chcesz zrealizować • 
projekt zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, wykorzystać 
odpady do celów energetycznych, zrekultywować teren,
poprawić efektywność energetyczną swojego budynku poprzez: montaż  • 
nowej stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian, wymianę pieca  
grzewczego, czy też montaż instalacji wykorzystującej odnawialne źródła 
energii.

oferujemy:
pożyczkę na dogodnych warunkach, bez ukrytych kosztów,• 
preferencyjne i stałe oprocentowanie do 2% w skali roku,• 
pomoc merytoryczną specjalistów,• 
ewentualną możliwość umorzenia części pożyczki.• 

Wszystkie informacje dotyczące możliwości sfinansowania Twojej inwestycji  
otrzymasz w punkcie informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  

Punkt informacyjny, ul. św. Barbary 9; 10-026 Olsztyn
tel. 89 522 02 27

www.wfosigw.olsztyn.pl
info@wfosigw.olsztyn.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty  
w rozumieniu ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
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reGulamin ProGramu PoŻyczkoweGo
zielona klasa

edu-02

Cel konkursu.1. 
Celem konkursu jest wsparcie rozwoju bazy edukacji ekologicznej 
wraz z aktywizacją współpracy środowisk mających codzienny kontakt  
z naturą w szczególności organizacji pozarządowych prowadzącym  
edukację ekologiczną dedykowaną  lokalnym społecznościom wiejskim. 
Zakres konkursu.2. 
Zakres konkursu obejmuje wsparcie budowy, modernizacji, adaptacji,  
obiektów służących edukacji ekologicznej położonych na obszarach  
wiejskich. 
Koszty kwalifikowane obejmują: prace budowlane, instalacyjne, stolarkę  
drzwiową i okienną, roboty termomodernizacyjne, prace malarskie  
i wykończeniowe, wykonanie oświetlenia, zakup mebli i wyposażenia  
do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wykonanie tablic poglądowych,  
zagospodarowanie terenu.
Nie będą finansowane koszty: związane z funkcjami biurowymi  
i miejscami sypialnymi w finansowanych obiektach, garaże, magazyny,  
urządzenia łowieckie,  grodzenia, bramy, furtki.
Alokacja środków:3. 
500 000 zł
Wnioskodawcy.4. 
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną na terenie  
województwa warmińsko-mazurskiego oraz koła łowieckie dzierżawiące  
obwody łowieckie na terenie województwa.
Warunki uczestnictwa.5. 
Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie standardowego  
wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu wraz z wymaganymi  
załącznikami. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej  
Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl  
Wnioski należy składać w siedzibie Funduszu. Nabór wniosków  
będzie prowadzony do wyczerpania zaplanowanej kwoty.
Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,  
nie więcej niż  100 000 zł na jeden projekt. Pożyczka może być 
 

  
udzielona na okres 10 lat. Projekt zakłada możliwość umorzenia do  
30% wartości udzielonej pożyczki po spełnieniu warunków wynikających  
z zawartej umowy, w tym osiągnięcia deklarowanych efektów ekologicznych.
Zabezpieczenie udzielonej pożyczki stanowi hipoteka nieruchomości będącej 
własnością wnioskodawcy.
Wymagane dokumenty.6. 

Harmonogram finansowo rzeczowy zadania,• 
Oświadczenie w sprawie wyboru wykonawcy zadania,• 
Aktualny wypis z odpowiedniego rejestru,• 
Statut Wnioskodawcy,• 
Prawo dysponowania nieruchomością,• 
Zaświadczenie o posiadanym rachunku bankowym, zawierające   • 
nr rachunku bankowego oraz nazwę banku,
Oświadczenie o nie posiadaniu zadłużeń z tytułu opłat za korzystanie ze • 
środowiska (ważne 3 m-ce liczone od daty wystawienia),
Deklarowane efekty ekologiczne:• 
a) ilość miejsc edukacyjnych powstałych w wyniku podjętych działań,
b) deklarowana aktywność edukacyjna- minimum 12 zdarzeń rocznie  

w okresie trwania umowy pożyczki.   
Postanowienia końcowe.7. 
W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy Zasad 
udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocen-
towania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Osoba do kontaktu8. 
Justyna Raczyńska tel 89 522 02 16, 
j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl  
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reGulamin ProGramu dotacyjneGo 
ochrona powierzchni ziemi – usuwanie azbestu 

oz-01

Cel konkursu.1. 
Celem konkursu jest unieszkodliwienie odpadów i wyrobów zawierających  
azbest występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Typy projektów:2. 
a) demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów  

zawierających azbest,
b) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca  

unieszkodliwienia,
c) unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego  

na składowisku.
Alokacja środków:3. 
Środki udostępnione przez WFOŚiGW w Olsztynie – 700 000 zł.
Beneficjenci konkursu.4. 
Jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację  
wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadające  
opracowany i przyjęty uchwałą rady jednostki samorządu terytorialnego  
program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie  
wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są:
a) jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, 

rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie  
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe,  
będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki  
sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi  
osobami prawnymi, 

b) spółki prawa cywilnego i handlowego.
Warunki dofinansowania:5. 
W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji:
a) do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych 

przez WFOŚiGW w Olsztynie, nieprzekraczające 300 zł za 1 tonę  
unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, w przypadku  
Beneficjentów wymienionych w pkt. 4a,  
 

b) do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych 
przez WFOŚiGW w Olsztynie, nieprzekraczające 300 zł za 1 tonę  
unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, w przypadku  
Beneficjentów wymienionych w pkt. 4b, nie więcej niż 200 000 zł na  
jednego Beneficjenta w danym roku kalendarzowym.

Ocena wniosków.6. 
6.1. Ocena formalna. 

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

2) Wnioski są oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu.
3) Fundusz przeprowadza ocenę formalną Wniosku, zgodnie z następu-

jącymi kryteriami formalnymi:
a) Wniosek został złożony w Systemie Wniosków i zawiera  

wymagane dokumenty potrzebne do przeprowadzenia oceny  
formalnej, tj.:

harmonogram finansowo-rzeczowy zadania, • 
aktualne zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywią-• 
zywaniu się z należnych opłat za korzystanie ze środowiska  
(ważne 3 m-ce od daty wystawienia),
oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT.• 

b) Dodatkowo Wnioskodawca dołączy w Systemie Wniosków   
uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu  
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  
Gminy” oraz wnioski mieszkańców wraz z wypisem z ewidencji  
gruntów budynków i mapą z zaznaczoną nieruchomością.

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

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

6) 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.  
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7) 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.

8) 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 liczba pkt.

zgodność z listą  
Przedsięwzięć Priorytetowych 5

Zgodność z celami ustawy –  
Prawo ochrony środowiska 3

Liczba planowanego unieszkodliwienia 
odpadów zawierających azbest

powyżej 50 ton 8

30-50 ton 6-7

20-30 ton 4-5

10-20 ton 2-3

do 10 ton 1

Lokalizacja zadania na obszarach  
prawnie chronionych 0-3

maksymalna liczba punktów 19

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej jest otrzymanie  
nie mniej niż 50% określonej maksymalnej liczby punktów

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

Termin naboru wniosków o dofinansowanie.7. 
1) Wnioski należy składać w terminie do dnia 30.03.2018 r. (piątek)  

do godziny 15.30.   

 

2) Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia  
naboru lub unieważnienia konkursu z przyczyn od niego  
niezależnych.

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

4) Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą  
rozpatrywane.

Postanowienia końcowe.8. 
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 2018.

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

Osoba do kontaktu.9. 
Ewa Kowerzanow-Luto tel. 89 522 02 11, 
e-mail: e.kowerzanow_luto@wfosigw.olsztyn.pl
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reGulamin ProGramu dotacyjneGo
ochrona powietrza – mała termomodernizacja

oa-01

Cel konkursu.1. 
Celem konkursu jest upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu efektywno-
ści energetycznej i wykorzystania OZE.
Typy projektów:2. 
a) wymiana, budowa lub modernizacja systemów grzewczych z wykorzysta-

niem odnawialnych źródeł energii:
zakup i instalacja nowoczesnych kotłów c.o. opalanych biomasą,• 
zakup i montaż kolektorów słonecznych,• 
zakup i montaż pomp ciepła,• 
zakup i montaż instalacji odzysku ciepła z instalacji wentylacyjnych.• 

b) ocieplenie przegród budowlanych (ściany, strop, poddasze, dach, podłoga) 
w ramach kompleksowej termomodernizacji,

c) wymiana okien i drzwi zewnętrznych.
Alokacja środków:3. 
300 000 zł.
Beneficjenci konkursu.4. 
a) organizacje pozarządowe,
b) kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki 

wyznaniowe.
Warunki dofinansowania.5. 
W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji  
do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 20 000 zł na 1 projekt  
i 1 beneficjenta.
Ocena wniosków.6. 
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 następu-
jącymi kryteriami formalnymi: 

a) Wniosek został złożony w Systemie Wniosków i zawiera  
wymagane dokumenty potrzebne do przeprowadzenia oceny  
 

 
formalnej, tj.:

harmonogram finansowo-rzeczowy zadania, • 
aktualne zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywią- • 
zywaniu się z należnych opłat za korzystanie ze środowiska 
(ważne 3 m-ce od daty wystawienia),
oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT.• 

b) Dodatkowo Wnioskodawca w części techniczno-ekologicznej 
Wniosku przedstawi dane umożliwiające przeprowadzenie oceny 
merytorycznej.

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

4) Wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej  
z uwagi na: błędy formalne, niepodlegające uzupełnieniu lub  
poprawie, niedostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczo-
nym 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 Syste-
mie 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.  
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Parametr
liczba pkt.

tak NIE

Zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych 1 0

Zgodność z celami ustawy – Prawo ochrony środowiska 1 0

Zgodność z obowiązującymi Zasadami WFOŚiGW 1 0

Lokalizacja zadania na obszarze NATURA 2000 1 0

Zadanie realizowane w ramach:

a) Energetycznego wykorzystania Odnawialnych Źródeł 
Energii

b) Produkcji energii w kogeneracji z wykorzystaniem 
Odnawialnych Źródeł Energii

c) Termomodernizacji i pozostałych zadań

0-3

0-3

0-2

0

0

0

maksymalna liczba punktów 12 0

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej jest otrzymanie  
nie mniej niż 5 punktów.

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

Termin naboru wniosków o dofinansowanie.7. 
1) Wnioski należy składać w terminie do dnia 16.03.2018 r. (piątek) do 

 godziny 15.00.
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.
Postanowienia końcowe.8. 
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.  
 

2) Dokumentacja (w szczególności Wnioski) służy wyłącznie do użytku  
służbowego Funduszu oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadze-
nia kontroli.

Osoba do kontaktu.9. 
Anna Granacka tel. 89 522 02 12, 
e-mail: a.granacka@wfosigw.olsztyn.pl 
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reGulamin ProGramu dotacyjneGo
ochrona przyrody – Bioróżnorodność

oP-01

Cel konkursu.1. 
Celem konkursu jest dofinansowanie działań z zakresu ochrony przyrody 
zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej oraz walorów krajo-
brazowych Warmii i Mazur.
Typy projektów:2. 
a) ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory,
b) sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych 

przez starostwa powiatowe.
Alokacja środków:3. 
200 000 zł.
Beneficjenci konkursu:4. 
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
b) organizacje pozarządowe,
c) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Warunki dofinansowania.5. 
W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji  
do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na 1 projekt  
i 1 beneficjenta.
Ocena wniosków.6. 

 6.1. Ocena formalna.
1) Celem oceny formalnej jest potwierdzenie kompletności oraz zgodno-

ści Wniosku z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
2) Wnioski są oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu.
3) Fundusz przeprowadza ocenę formalną Wniosku, zgodnie z następu-

jącymi kryteriami formalnymi:
a) Wniosek został złożony w Systemie Wniosków i zawiera wyma-

gane dokumenty potrzebne do przeprowadzenia oceny formalnej, 
tj.:

harmonogram finansowo-rzeczowy zadania,  • 
aktualne zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywią- • 
zywaniu się z należnych opłat za korzystanie ze środowiska,
oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT. • 
 

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

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

6) 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.

7) 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.

8) 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 liczba pkt.

Zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych 5

Lokalizacja zadania na obszarach prawnie chronionych 5

Projekty dotyczące zagrożonych obszarów lub gatunków 5

maksymalna liczba punktów 15

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej jest otrzymanie  
nie mniej niż 50% określonej maksymalnej liczby punktów

2) Na podstawie wyników oceny merytorycznej tworzona jest lista  
rankingowa projektów, którą zatwierdza Zarząd Funduszu.  
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Termin naboru wniosków o dofinansowanie.7. 
1) Wnioski należy składać w terminie do dnia 30.03.2018 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.8. 
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 2018

2) Dokumentacja (w szczególności Wnioski) służy wyłącznie do użytku  
służbowego Funduszu oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadze-
nia kontroli.

Osoba do kontaktu.9. 
Agnieszka Wojciukiewicz tel. 89 522 02 76, 
e-mail: a.wojciukiewicz@wfosigw.olsztyn.pl

 
 
 
 

reGulamin ProGramu dotacyjneGo
ochrona przyrody - dofinansowanie funkcjonowania 

ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących

oP-02

Cel konkursu.1. 
Celem konkursu jest dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji  
zwierząt prowadzonych przez podmioty na podstawie pozwolenia wydanego 
przez właściwy organ.
Typy projektów.2. 
Zapewnienie bieżącego funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt (m.in. 
zakup pokarmu, obsługa weterynaryjna, środki czystości, lekarstwa, zaplecze 
dla zwierząt, woliery dla ptaków, itp.).
Alokacja środków:3. 
100 000 zł.
Beneficjenci konkursu:4. 
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
b) organizacje pozarządowe,
c) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Warunki dofinansowania.5. 
W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji  
do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 20 000 zł na 1 projekt  
i 1 beneficjenta.
Ocena wniosków.6. 
6.1.  Ocena formalna.

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

2) Wnioski są oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu.
3) Fundusz przeprowadza ocenę formalną Wniosku, zgodnie  

z następującymi kryteriami formalnymi:
a) Wniosek został złożony w Systemie Wniosków i zawiera  

wymagane dokumenty potrzebne do przeprowadzenia oceny  
formalnej, tj.: 

harmonogram finansowo-rzeczowy zadania, • 
aktualne zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywią- • 
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zywaniu się z należnych opłat za korzystanie ze środowiska,
oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT.• 

b) Dodatkowo Wnioskodawca dołączy w formie załącznika do Wnio-
sku, dane umożliwiające przeprowadzenie oceny merytorycznej.

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

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

6) 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.

7) 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.

8) 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 liczba pkt.

Zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych 5

Ocena funkcjonowania ośrodka rehabilitacji zwierząt  
(za rok poprzedni): 0-10

a) efektywność pracy ośrodka
b) działalność edukacyjno-dydaktyczna uświadamiająca  

konieczność ochrony zwierząt dziko żyjących prowadząca 
do zmniejszenia ich ilości w ośrodkach rehabilitacji

0-5
0-5

Parametr liczba pkt.

maksymalna liczba punktów 15

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej jest otrzymanie  
nie mniej niż 50% określonej maksymalnej liczby punktów.

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

Termin naboru wniosków o dofinansowanie.7. 
1) Wnioski należy składać w terminie do dnia 30.03.2018 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.8. 
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 2018.

2) Dokumentacja (w szczególności Wnioski) służy wyłącznie do użytku służ-
bowego Funduszu oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia 
kontroli.

Osoba do kontaktu9. 
Agnieszka Wojciukiewicz tel. 89 522 02 76, 
e-mail: a.wojciukiewicz@wfosigw.olsztyn.pl
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reGulamin ProGramu dotacyjneGo

ochrona przyrody – likwidacja barszczu sosnowskiego

oP-03

Cel konkursu.1. 
Celem konkursu jest likwidacja barszczu Sosnowskiego jako rośliny niebez-
piecznej dla zdrowia i życia człowieka występującej na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego.
Typy projektów:2. 
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:3. 
200 000 zł.
Beneficjenci konkursu:4. 
a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Warunki dofinansowania:5. 
a) 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. 
 6.1. Ocena formalna.

1) Celem oceny formalnej jest potwierdzenie kompletności oraz zgodno-
ści Wniosku z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

2) Fundusz przeprowadza ocenę formalną Wniosku, zgodnie z następu-
jącymi kryteriami formalnymi:
a) Wniosek został złożony w Systemie Wniosków i zawiera  

wymagane dokumenty potrzebne do przeprowadzenia oceny  
formalnej, tj.:

harmonogram finansowo-rzeczowy zadania, • 
aktualne zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywią-• 
zywaniu się z należnych opłat za korzystanie ze środowiska, 
 

oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT,• 
inwentaryzację występowania barszczu Sosnowskiego na tere-• 
nie 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.

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. 
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Parametr liczba pkt.

zgodność z listą Przedsięwzięć Priorytetowych 5

Zgodność z celami ustawy – Prawo ochrony środowiska 3

Lokalizacja zadania na obszarach prawnie chronionych 0-3

maksymalna liczba punktów 11

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej jest otrzymanie  
nie mniej niż 50% określonej maksymalnej liczby punktów

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

Termin naboru wniosków o dofinansowanie.7. 
1) Wnioski należy składać w terminie do dnia 28.02.2018 r. (środa)  

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.8. 
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 2018. 

2) Dokumentacja (w szczególności Wnioski) służy wyłącznie do użytku służbo-
wego Funduszu oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

Osoba do kontaktu9. 
Agnieszka Wojciukiewicz tel. 89 522 02 76, 
e-mail: a.wojciukiewicz@wfosigw.olsztyn.pl

reGulamin ProGramu dotacyjneGo
adaptacja do zmian klimatu - Podnoszenie potencjału  

technicznego służb ratowniczych

PPoŻ-01

Cel konkursu.1. 
Celem konkursu jest podnoszenie potencjału służb ratowniczych poprzez  
wspieranie zakupów specjalistycznego wyposażenia ratowniczego ujętego  
w poniższych typach projektów.
Typy projektów.2. 
Wyposażenie lub/i uzbrojenie w specjalistyczny pakiet osobisty służb 
ratowniczych tj. ubrania specjalne strażackie lub / i ratownicze, buty  
specjalne, rękawice specjalne, hełmy strażackie lub/i ratownicze, latarki,  
kominiarki strażackie, sygnalizatory bezruchu, aparaty powietrzne, rzutki  
ratownicze, boje SP ratownicze, zestawy „ABC do nurkowania” oraz kolce do 
ratownictwa lodowego 
Alokacja środków:3. 
300 000 zł.
Beneficjenci konkursu:4. 
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
b) jednostki OSP,
c) organizacje pozarządowe.
Warunki dofinansowania.5. 
W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji  
do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000 zł na 1 projekt  
i 1 beneficjenta.
Ocena wniosków.6. 
6.1.  Ocena formalna

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

2) Wnioski są oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu.
3) Fundusz przeprowadza ocenę formalną Wniosku, zgodnie  

z następującymi kryteriami formalnymi: 
a) Wniosek został złożony w Systemie Wniosków i zawiera  

wymagane dokumenty potrzebne do przeprowadzenia oceny  
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formalnej, tj.:

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.• 

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

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

6) 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.

7) 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.

8) 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 liczba pkt.

Zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych 5

Procentowy udział środków WFOŚiGW w Olsztynie 1-4

a) poniżej 50%
b) 50-69%

4
2

Parametr liczba pkt.

c) 70-80% 1

maksymalna liczba punktów 9

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej jest otrzymanie  
nie mniej niż 50% określonej maksymalnej liczby punktów.

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

Termin naboru wniosków o dofinansowanie.7. 
1) Wnioski należy składać w terminie do dnia 30.04.2018 r. (poniedziałek)  

do godziny 16.00.
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.
Postanowienia końcowe.8. 
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 2018.

2) Dokumentacja (w szczególności Wnioski) służy wyłącznie do użytku 
służbowego Funduszu oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadze-
nia kontroli.

Osoba do kontaktu.9. 
Agnieszka Wojciukiewicz tel. 89 522 02 76, 
e-mail: a.wojciukiewicz@wfosigw.olsztyn.pl
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reGulamin ProGramu dotacyjneGo
edukacja ekologiczna

edu-01 

Cel konkursu.1. 
Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji  
ekologicznej, mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekolo-
gicznej i kształtowanie postaw ekologicznych dzieci i młodzieży. 
Typy projektów:2. 
a) materiały dydaktyczne, m.in. gry edukacyjne, komiksy, książki, karty, gry 

komputerowe,
b) filmy edukacyjne.
Alokacja środków:3. 
200 000 zł.
Beneficjenci konkursu:4. 
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
b) organizacje pozarządowe.
Warunki dofinansowania.5. 
W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji  
do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 20 000 zł na 1 projekt  
i 1 beneficjenta.
Ocena wniosków.6. 
6.1.  Ocena formalna.

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

2) Wnioski są oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu.
3) Fundusz przeprowadza ocenę formalną Wniosku, zgodnie  

z następującymi kryteriami formalnymi:
a) Wniosek został złożony w Systemie Wniosków i zawiera  

wymagane dokumenty potrzebne do przeprowadzenia oceny  
formalnej, tj.:

harmonogram finansowo-rzeczowy zadania,  • 
aktualne zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązy-• 
waniu się z należnych opłat za korzystanie ze środowiska,
oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT, • 
 

do projektów dotyczących produkcji pomocy dydaktycznych  • 
należy dołączyć założenia projektu pomocy dydaktycznej  
oraz opinię jednego recenzenta na temat założeń pomocy  
dydaktycznej,
do projektów dotyczących produkcji filmów edukacyjnych zarys  • 
(konspekt) scenariusza oraz opinię jednego recenzenta na  
temat założeń dydaktycznych filmów.

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

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

6) 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.

7) W przypadku wystąpienia okoliczności, gdy Wnioskodawca  
nie dostarczy uzupełnienia w terminie wskazanym przez Regula-
min 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.

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

Termin naboru wniosków o dofinansowanie.7. 
1) Nabór w konkursie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia  

do 29.06.2018 r. 
2) Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru  

lub unieważnienia konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
3) Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – 

liczy się data wysłania Wniosku w Systemie.
4) Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
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Postanowienia końcowe.8. 
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 Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  
na rok 2018.

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

Osoba do kontaktu.9. 
Justyna Raczyńska tel. 89 522 02 16,
e-mail: j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl 

Ogólne kryteria merytoryczne wyboru przedsięwzięć w tej kategorii znajdują się  
na www.wfosigw.olsztyn.pl

 
 
 
 
 
 
 
 

reGulamin ProGramu dotacyjneGo
edukacja ekologiczna – organizacja konkursów, 

seminariów, spotkań ekologicznych

edu-03

Cel konkursu.1. 
Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji  
ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego. 
Typy projektów:2. 
a) organizacja konkursów, olimpiad,
b) organizacja warsztatów, konferencji, spotkań, seminariów.
Alokacja środków:3. 
300 000 zł.
Beneficjenci konkursu:4. 
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
b) organizacje pozarządowe,
c) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Warunki dofinansowania.5. 
W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji  
do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000 zł na 1 projekt  
i 1 beneficjenta.
Ocena wniosków.6. 
6.1. Ocena formalna.

1) Celem oceny formalnej jest potwierdzenie kompletności oraz zgodno-
ści Wniosku z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

2) Wnioski są oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu.
3) Fundusz przeprowadza ocenę formalną Wniosku, zgodnie z następują-

cymi kryteriami formalnymi:
a) Wniosek został złożony w Systemie Wniosków i zawiera  

wymagane dokumenty potrzebne do przeprowadzenia  
oceny formalnej, tj.:

harmonogram finansowo-rzeczowy zadania, • 
aktualne zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązy-• 
waniu się z należnych opłat za korzystanie ze środowiska,
oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT.• 

4) Dodatkowo Wnioskodawca w części techniczno-ekologicznej  
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Wniosku przedstawi dane umożliwiające przeprowadzenie oceny  
merytorycznej.

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

6) 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.

7) 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.

8) 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.

9) 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 liczba pkt.

zgodność z listą Przedsięwzięć Priorytetowych 5

zasięg oddziaływania przedsięwzięcia

Ponadregionalny 6

Regionalny (powiat) 4

Lokalny (gmina) 2

liczba uczestników

powyżej 100 6

50 – 100 4

poniżej 50 2

maksymalna liczba punktów 17

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej jest otrzymanie  
nie mniej niż 50% określonej maksymalnej liczby punktów

Termin naboru wniosków o dofinansowanie7. 
1) Nabór w konkursie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia  

do 29.06.2018 r. 
2) Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru 

lub unieważnienia konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
3) Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – 

liczy się data wysłania Wniosku w Systemie.
4) Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Postanowienia końcowe8. 
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 2018.

2) Dokumentacja (w szczególności Wnioski) służy wyłącznie do użytku  
służbowego Funduszu oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadze-
nia kontroli.

Osoba do kontaktu9. 
Justyna Raczyńska tel. 89 522 02 16, 
e-mail: j.raczynska@fundusz.olsztyn.pl
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reGulamin ProGramu dotacyjneGo
mikroGranty – wieś

edu-04

Cel konkursu.1. 
Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań o zasięgu lokalnym  
z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska  
naturalnego. Program obejmuje organizację konkursów, olimpiad, warsztatów, 
kampanii, akcji, wykładów i spotkań o tematyce ekologicznej.
Typy projektów.2. 
Organizacja konkursów, olimpiad, warsztatów, kampanii, akcji, zielonych lekcji, 
wykładów i spotkań o tematyce ekologicznej – działania o zasięgu lokalnym.
Alokacja środków:3. 
100 000 zł.
Beneficjenci konkursu:4. 
Organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, parafie.
Warunki dofinansowania.5. 
W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 
80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 000 zł.
Ocena wniosków.6. 
Wnioskodawca dołączy do wniosku:
1) harmonogram finansowo-rzeczowy zadania,
2) oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT,
3) oświadczenie w sprawie wyboru wykonawcy/dostawcy,
4) dokumenty statutowe, 
5) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru sądowego, 
6) dokumenty potwierdzające powołanie wybór osób upoważnionych do 

podpisania umowy 
7) oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym, zawierające wyszcze-

gólniony nr rachunku bankowego oraz nazwę banku,
8) oświadczenie o nieposiadaniu zadłużeń z tytułu opłat za korzystanie ze 

środowiska.
6.1.  Ocena formalna.

1) Celem oceny formalnej jest potwierdzenie kompletności oraz zgodno-
ści Wniosku z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.  
2) Wnioski są oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu. 
 

3) Wniosek złożony w elektronicznym Systemie Wniosków, zawierający 
komplet wymaganych dokumentów.

4) Pozytywna ocena formalna pozwala na przeprowadzenie oceny  
merytorycznej,  a następnie na przedstawienie wniosku na posie-
dzeniu Zarządu  Funduszu, który podejmuje decyzję o ewentualnym  
dofinansowaniu realizacji zadania. 

5) Wnioskodawca może aplikować do konkursu nie częściej niż raz na 
pół roku, liczone od dnia złożenia ostatniego wniosku. 

Termin naboru wniosków o dofinansowanie.7. 
1) Nabór w konkursie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia  

do 31.12.2018 r. 
2) Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia  

naboru lub unieważnienia konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
3) Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków –  

liczy się data wysłania Wniosku w Systemie.
4) Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Postanowienia końcowe.8. 
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 2018.

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

Osoba do kontaktu.9. 
Justyna Raczyńska tel. 89 522 02 16, 
e-mail: j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl 

Ogólne kryteria merytoryczne wyboru przedsięwzięć w tej kategorii znajdują się  
na www.wfosigw.olsztyn.pl
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wzÓr wniosku
o niezaleGaniu w oPŁatach za korzystanie ze środowiska

..............………..……….. dnia, ………………….…
(miejscowość)

WNIOSEK

Na podstawie art. 217 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku  
z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia  
o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska, w związku z wystąpieniem 
do..................................................………………………………………………….………..……………1) 

o udzielenie………………….……………………………………………………………………………...…..........2) 

na……………………………………………………………………………………...……….…………..……………………
……………………………………………………..………….……………………..….…................................….3) 

Do wniosku załączam oświadczenie o zakresie korzystania ze środowiska  
oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) załączam / nie załączam4) oryginał dowodu 
zapłaty opłaty skarbowej 5) w wysokości 17,00 zł wniesionej na konto Urzędu 
Miasta Olsztyn. 

..........………......……………………….…………
(Podpis i pieczątka wnioskodawcy)

osoba do kontaktu, telefon:
………………………………………………....
odbiór osobisty         wysyłka pocztą  

Objaśnienia:
1) nazwa jednostki udzielającej wsparcia finansowego
2) rodzaj wsparcia finansowego
3) nazwa projektu/zadania realizowanego przez wnioskodawcę
4) niewłaściwe skreślić
5) Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej, załącznik część II, pkt 21, kolumna 

IV, ppkt. 12  od obowiązku jej uiszczania  zwolnione są zaświadczenia niezbędne 
do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej

6 )Zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej od obowiązku jej uiszczania  
zwolnione są między innymi:

Jednostki budżetowe;1. 
Jednostki samorządu terytorialnego;2. 
Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają 3. 
wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświad-
czenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością  
pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 
 publicznego i o wolontariacie;
Osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizycz-4. 
ne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody 
wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem 
Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej zwią-
zanych z ochroną przyrody.
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Nazwa:...…………………………..….......
…………………………………….............
Adres:……………………………..........
……………………………………….............
REGON:……………………………...........
Telefon:.……………………………….......

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn



wzÓr oświadczenia
o zakresie korzystania ze środowiska

..............………..……….. dnia, ………………….…
(miejscowość)

……………………………............
         (Pieczątka) 
Tel. …………………………….....
REGON……………………........
Data rozpoczęcia działalności: ………..……………...

oświadczenie
do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie 

ze środowiska
Oświadczam ***, że w latach ii półrocze 2010 – rok 2015 podmiot: .....................
....................................................................................................……………….…..………

                                                                                                                        
…………………………………………

                                                                                                                        
…………………………………………

(pieczątka)

i. Posiadał / nie posiadał ** następujące jednostki organizacyjne / oddziały  
(wymienić wszystkie):

nazwa, adres……………………………………………………………………............……………………….. 1. 
………………………………………………………………................…………REGON..…....…..………..…
nazwa, adres…………………………………………………………………………………………….............. 2. 
.............…………………………………………………………..........……… REGON..…...…..………..…

      

ii. korzystał ze środowiska w następujący sposób:
 

1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

środki transportu lub spalinowe maszyny robocze  …………….. TAK NIE

kotłownie lub piece   ……………………………......................................... TAK NIE

(wydajność cieplna ………................................................... kWt ) TAK NIE

przeładunek benzyn ……....................………………………………………… TAK NIE

lakierowanie lub malowanie ………………………………………................ TAK NIE

spawanie ……………………………………………………………......................... TAK NIE

inne procesy technologiczne, w wyniku których wprowadzane  
są do powietrza gazy lub pyły …………...................................………
(procesy: .........................……………………………………………………………
……………………………………………...... . . . . . . . .…………..………………)

TAK NIE

hodowla zwierząt   …………………………………………………......................
(łącznie obiekty do chowu i hodowli przeznaczone na: 
............................szt. .....................………….………….............……*,
............................szt. .....................………….………….............……*,
......................................................................................*.

TAK NIE

2. składowanie odpadów

własne składowisko odpadów ……….................…………………………… TAK NIE

magazynowanie odpadów bez decyzji określającej sposób  
i miejsce magazynowania …………………………............……............... TAK NIE

3. Pobór wody

własne ujęcie wody podziemnej lub powierzchniowej …………
(pobór wody ……….........… m3/d, głębokość studni …............…… m) TAK NIE

4. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

własna oczyszczalnia ścieków …………………………………................ TAK NIE

(ilość odprowadzanych ścieków ………............................ m3/d) TAK NIE

odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi .… TAK NIE
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odprowadzanie wód zasolonych ………………………………….............. TAK NIE

odprowadzanie wód chłodniczych ……………………………….............. TAK NIE

odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni  
zanieczyszczonych o twardej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte 
systemy kanalizacyjne, w tym z:

centrów miast ……………………………………………....................……….. TAK

terenów przemysłowych i składowych ………….............……………… TAK

baz transportowych ……………….............…….......………………………… TAK

dróg i parkingów ….....................………………………………………………. TAK

5. opłata produktowa

wprowadzanie na rynek krajowy produktów w opakowaniach 
................................................................................................. TAK

wprowadzanie na rynek krajowy produktów:
oleje smarowe otrzymywane z ropy naftowej, preparaty  
z ciężkich frakcji, preparaty smarowe, dodatki, środki zapobie-
gające zamarzaniu, opony.

TAK NIE

wprowadzanie na rynek krajowy baterii i akumulatorów  
przenośnych………………………………………………….............................. TAK NIE

Jednocześnie oświadczam, że podmiot..................................
........................................................………………………………… jest:

(pieczątka/nazwa)

osobą fizyczną prowadzącą działalność rolniczą  ……………….... TAK

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą  ……….... TAK

osobą prawną  ……………………………………………………………................ TAK

inną jednostką (wpisać dokładnie jaką)………………………………………. 
………………………………………….………………………………………..……............ TAK

 
* wpisać odpowiednio: ogiery, klacze, wałachy, małe konie, źrebaki powyżej 2 lat, 
źrebaki od 1 do 2 lat, źrebaki do 1 roku, źrebięta do ½ roku, buhaje, krowy, jałówki 
cielne, jałówki powyżej 1 roku, jałówki od ½ do 1 roku, cielęta do ½ roku, kozy, 
 

 
jelenie, daniele, knury, maciory, warchlaki 2-4 miesięczne, prosięta do 2 miesięcy,  
tuczniki, tryki powyżej 1 i ½ roku, owce powyżej 1 i ½ roku, jagnięta do 3 i 1/2 mie-
siąca, jarlaki tryczki, jarlaki maciory, lisy, jenoty, norki, tchórze, nutrie, szynszyle,  
kury, kaczki, gęsi, indyki, strusie, perlice, przepiórki, gołębie, psy, króliki, inne  
zwierzęta (z wyłączeniem ryb). 
** niewłaściwe skreślić
*** kodeks karny:
art. 233 § 1 –  Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności  do lat 3.
§ 3 – Nie podlega karze, kto nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpo-
wiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością  
karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
kodeks postępowania administracyjnego:  
art. 83 § 1 – Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka,  
z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz 
jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną   
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 2 – Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedz mogłaby 
narazić jego lub jego bliskich wymienionych w § 1 na odpowiedzialność karną, 
hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową  albo spowodować naruszenie obo-
wiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.

..........................           ......................................... .........................................
                   

 
 
 
 

 
 
 

(podpis osoby
wypełniającej)

(data) (podpis osoby 
upoważnionej do
reprezentowania 

podmiotu)
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loGotyP + syGnet

Logotyp to tekstowe przedstawienie nazwy firmy. Jest częścią znaku obok  
sygnetu, czyli symbolu graficznego. Obydwa elementy składają się na logo. Logo 
zawsze występuje w jednej ze wskazanych wersji w kolorze „BLUE” i stanowi  
jednolitą całość. Istnieją 4 warianty logo - ze skrótem oraz z pełną nazwą,  
w poziomie oraz pionie. Poziomy znak w wersji ze skrótem „WFOŚiGW” należy 
uznawać jako podstawowy - do zastosowania na większości materiałów drukowa-
nych oraz stronach, bannerach itp. Pozostałe trzy pełnią funkcję dodatkowe.

kolory

tyPoGrafia

Aby zachować spójność oraz jednolitość identyfikacji należy stosować wska-
zane kroje liternicze: bezszeryfowy oraz szeryfowy. Podstawowym fontem 
akapitowym jest Roboto Condensed występujący w sześciu krojach (w tym  
kursywa). Fontem uzupełniającym jest Playfair Display posiadający także  
sześć krojów w podobnej konfuguracji (z kursywą). Zestaw ten gwarantuje czy-
telny i spójny przekaz materiału teksowego o odpowiednio wyeksponowanych 
treściach za pomocą fontu uzupełniającego.

PrzykŁad wykorzystania czcionki
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PrzykŁad wykorzystania loGo
taBlica / nalePka

sPis treści
 

Wstęp str. 1

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK WFOŚiGW w Olsztynie str. 2

ZASADY udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do  
oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków WFOŚiGW w Olsztynie na 2018 rok

str. 11

PROGRAM PRIORYTETOWY EWA PLUS str. 21

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O DOFINANSOWANIE EWA PLUS str. 29

REGULAMIN - LINIA „ENERGIA” str. 41

REGULAMIN - LINIA „WODA” str. 51

REGULAMIN - LINIA „ATMOSFERA” str. 60

REGULAMIN PROGRAMU POŻYCZKOWEGO 
Zielona Klasa str. 80

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO
Ochrona powierzchni ziemi - Usuwanie azbestu str. 82

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO
Ochrona powietrza - Mała termomodernizacja str. 86

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO
Ochrona przyrody - Bioróżnorodność str. 90

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO
Ochrona przyrody - Dofinansowanie funkcjonowania 
ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących str. 93

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO
Ochrona przyrody - Likwidacja barszczu Sosnowskiego str. 96

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO
Adaptacja do zmian klimatu - Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych str. 99

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO
Edukacja ekologiczna str. 102

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO
Edukacja ekologiczna - Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych str. 105

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO
Mikrogranty - Wieś str. 108

WZÓR WNIOSKU O NIEZALEGANIU W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA str. 110

WZÓR OŚWIADCZENIA O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA str. 112

IDENTYFIKACJA WIZUALNA WFOŚiGW w Olsztynie str. 116
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Punkt informacyjny wfośiGw w olsztynie

ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, 
tel. 89 522 02 27, mail: info@wfosigw.olsztyn.pl

PoŻyczki

ewa plus
tel. 89 522 02 05, 89 522 02 27, kom. 502 359 647, 609 460 627 
p.budzynski@wfosigw.olsztyn.pl, p.koniecko@wfosigw.olsztyn.pl,  
l.janiszewska@wfosigw.olsztyn.pl
zielona klasa (edu-02)
tel. 89 522 02 16, j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl
Pozostałe
tel. 89 522 02 27, info@wfosigw.olsztyn.pl

dotacje

ochrona powierzchni ziemi - usuwanie azbestu (oz-01)
tel. 89 522 02 11, e.kowerzanow_luto@wfosigw.olsztyn.pl
ochrona powietrza - mała termomodernizacja (oa-01)
tel. 89 522 02 12, a.granacka@wfosigw.olsztyn.pl
ochrona przyrody - Bioróżnorodność (oP-01)
tel. 89 522 02 76, mail: a.wojciukiewicz@wfosigw.olsztyn.pl
ochrona przyrody - dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko 
żyjących (oP-02)
tel. 89 522 02 76, mail: a.wojciukiewicz@wfosigw.olsztyn.pl
ochrona przyrody - likwidacja barszczu sosnowskiego (oP-03)
tel.  89 522 02 76, mail: a.wojciukiewicz@wfosigw.olsztyn.pl
adaptacja do zmian klimatu - Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych 
(PPoŻ-01)
tel. 89 522 02 76, mail: a.wojciukiewicz@wfosigw.olsztyn.pl
edukacja ekologiczna (edu-01)
tel. 89 522 02 16, j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl
edukacja ekologiczna - organizacja konkursów, seminariów, spotkań  
ekologicznych (edu-03)
tel. 89 522 02 16, j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl
mikrogranty - wieś (edu-04)
tel. 89 522 02 16, j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl
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