
Ogłoszenie 
o naborze wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb 
ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych - tzw. Mały Strażak 2023 
 
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że                             

od dnia 13.02.2023 r.  

rusza nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu 

województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb 

ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych”. 

 

Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 

jednak nie więcej niż 25 000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 
Beneficjentami konkursu są Ochotnicze Straże Pożarne – beneficjent końcowy.  
 
Jednostka OSP może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. 
 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w systemie wniosków w terminie do dnia                       

24.02.2023 r. (piątek) do godziny 15.00  

  

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2 550 000 zł, w tym: 

NFOŚiGW – 2 500 000 zł 

WFOŚiGW –     50 000 zł 
 

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

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) Wnioski, które nie będą zawierały wymaganych danych do przeprowadzenia oceny merytorycznej 
we wskazanym kryterium, otrzymają za to kryterium 0 punktów. 

5) Wnioskodawca jest informowany o podjętej decyzji po przeprowadzonej ocenie, zatwierdzonej przez Zarząd 
Funduszu. 

6) Informacja przekazywana jest w formie elektronicznej. 



7) Decyzja o udzieleniu pomocy finansowej traci swoją ważność jeśli Wnioskodawca w wyznaczonym 
terminie, nie przedłoży kompletu dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia umowy zgodnie 
z obowiązującymi Zasadami Funduszu. 

8) Wnioskodawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest do wykonania tablicy z trwałego 
materiału (PCV) z logo WFOŚiGW w Olsztynie oraz NFOŚiGW i umieszczenia jej w widocznym miejscu na 
zewnątrz budynku OSP. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać u koordynatora Projektu: 

 Agnieszka Wojciukiewicz tel. (089) 522-02-76,  

e-mail: a.wojciukiewicz@fundusz.olsztyn.pl  

Załączniki:  
1. Program Priorytetowy 
2. Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
3. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania 
służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych 
 
 

Uwaga! Prosimy o każdorazowe pobieranie załączników ze strony WF lub z systemu 

wniosków, ponieważ dokumenty mogą ulec zmianie. 

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz załącznikami. 
 


