Finansowanie działań służących ochronie środowiska oraz wspierających zrównoważony rozwój m.in.:


ochrona atmosfery - (np. termomodernizacja budynków, wykorzystanie OZE, budowa/modernizacja kotłowni, budowa/modernizacja sieci ciepłowniczej, zakup
pojazdów elektrycznych, modernizacja oświetlenia na energooszczędne, zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz pojazdów komunalnych);



gospodarka wodno – ściekowa - (np. budowa/modernizacja: sieci kanalizacji sanitarnej; wodociągowej, oczyszczalni ścieków, SUW, przepompowni ścieków, budowa
zakładowych oczyszczalni, zakup sprzętu i środków transportu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnych);



gospodarka odpadami - (np. budowa PSZOK, rozbudowa RIPOK, rekultywacja składowisk, zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, samochody
specjalistyczne do transportu/przeładunku odpadów);



ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - (np. rewitalizacja obszarów przyrodniczych, rekultywacja jezior, budowa/modernizacja infrastruktury służącej edukacji
ekologicznej);



adaptacja do zmian klimatu - (np. wspieranie potencjału służb ratowniczych, działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększenie retencji
w ekosystemach, budowa i rewitalizacja zbiorników retencyjnych).

Beneficjenci:


jednostki posiadające osobowość prawną



jednostki samorządu terytorialnego oraz utworzone przez nie jednostki organizacyjne



osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą



wspólnoty mieszkaniowe

Punkt informacyjny WFOŚiGW w Olsztynie
ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn
Tel.: 89 522 02 /01/05/79/78/, www.wfosigw.olsztyn.pl, info@wfosigw.olsztyn.pl

Ogólne warunki udzielenia pożyczki:
 Pożyczka do 90% kosztów kwalifikowanych (udzielana jako refundacja kosztów), 10% wkład własny
 Okres finansowania: 5 lat, w uzasadnionych przypadkach możliwość wydłużenia do 15 lat
 Karencja: do 6 miesięcy dla pożyczek powyżej 500.000 zł
 Brak dodatkowych opłat związanych z uruchomieniem pożyczki
 Możliwość finansowania wkładu własnego przy realizacji zadań, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych
 Możliwość uzyskania pisemnej promesy
Pożyczka preferencyjna - oprocentowanie: 1,5 WIBOR 12 M nie mniej niż 2 %
Pożyczka komercyjna - oprocentowanie komercyjne dla podmiotów, które nie mogą ubiegać się o pomoc publiczną, ustalane w oparciu o rating Wnioskodawcy zgodnie
z procedurą WFOŚiGW
Pożyczka pomostowa


Oprocentowanie ustalane w oparciu o rating Wnioskodawcy zgodnie z procedurą WFOŚiGW



Zapewnienie ciągłości finansowania zadań realizowanych z funduszy unijnych



Możliwość opłacenia faktur lub równoważnych dokumentów finansowych wystawionych w związku z realizacją zadań dofinansowanych z funduszy unijnych



Elastyczny okres finansowania w zależności od warunków finasowania zadania ze środków unijnych

Warunki przyznania i przekazania pożyczki:
 złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w elektronicznym systemie wniosków,
 posiadanie zdolności finansowej przez Wnioskodawcę do spłaty pożyczki,
 skuteczne ustanowienie przez Pożyczkobiorcę wymaganych zabezpieczeń spłaty pożyczki (min. 150% kwoty pożyczki),
 przedłożenie wniosku o płatność według wzoru wskazanego przez Pożyczkodawcę wraz z dokumentami finansowymi potwierdzającymi powstałe koszty.

