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Wstêp
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie mo¿e finansowaæ
nastêpuj¹ce zadania z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, okrelone w art. 400a
ust. 1 pkt 1-9a i 11-42 ustawy Prawo ochrony rodowiska:
1.

opracowywanie planów s³u¿¹cych gospodarowaniu wodami, planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym,
planów przeciwdzia³ania skutkom suszy oraz tworzenie i utrzymanie katastru wodnego;

2.

przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ wód;

3.

wspomaganie os³ony hydrologicznej i meteorologicznej spo³eczeñstwa oraz gospodarki, a tak¿e
rozpoznawanie, kszta³towanie i ochronê zasobów wodnych kraju;

4.

wspomaganie realizacji zadañ w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych
w celu ich racjonalnego wykorzystania przez spo³eczeñstwo i gospodarkê;

5.

wspomaganie realizacji zadañ modernizacyjnych i inwestycyjnych, s³u¿¹cych ochronie rodowiska
i gospodarce wodnej, w tym dotycz¹cych instalacji lub urz¹dzeñ ochrony przeciwpowodziowej i obiektów
ma³ej retencji wodnej;

6.

dzia³ania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w przypadkach, o których
mowa w art. 23-25 rozporz¹dzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz
wspomaganie realizacji zadañ przeciwdzia³aj¹cych nielegalnemu przemieszczaniu odpadów;

7.

koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach;

8.

przedsiêwziêcia zwi¹zane z gospodark¹ odpadami;

9.

wykonywanie badañ i pomiarów zwi¹zanych z odpadami przez organy Inspekcji Ochrony rodowiska
oraz badañ laboratoryjnych w zakresie zawartoci metali ciê¿kich w bateriach lub akumulatorach przez
Inspekcjê Handlow¹;

10.

finansowanie w ca³oci lub w czêci wpisów w sprawach prowadzonych przez G³ównego Inspektora
Ochrony rodowiska przed s¹dami administracyjnymi;

11.

przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ powierzchni ziemi, z wy³¹czeniem remediacji polegaj¹cych na
samooczyszczaniu;

12.

przedsiêwziêcia zwi¹zane z niepolegaj¹c¹ na samooczyszczaniu remediacj¹ historycznego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi, je¿eli obowi¹zanym do przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony
rodowiska lub w³adaj¹ca powierzchni¹ ziemi jednostka samorz¹du terytorialnego;

13.

badania i upowszechnianie ich wyników oraz postêp techniczny w zakresie ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej;

14.

rozwój przemys³u produkcji rodków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, s³u¿¹cych ochronie
rodowiska i gospodarce wodnej;

15.

rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i orodków przetwarzania informacji, s³u¿¹cych badaniu
stanu rodowiska;
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16.

system kontroli wnoszenia przewidzianych ustaw¹ op³at za korzystanie ze rodowiska, w szczególnoci
tworzenie baz danych podmiotów korzystaj¹cych ze rodowiska obowi¹zanych do ponoszenia op³at;

17.

wspomaganie realizacji zadañ pañstwowego monitoringu rodowiska, innych systemów kontrolnych
i pomiarowych oraz badañ stanu rodowiska, a tak¿e systemów pomiarowych zu¿ycia wody i ciep³a;

18.

wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych zwi¹zanych z dostêpem do informacji
o rodowisku;

19.

dzia³ania polegaj¹ce na zapobieganiu i likwidowaniu powa¿nych awarii oraz szkód górniczych, a tak¿e
ich skutków;

20.

prowadzenie obserwacji terenów zagro¿onych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których
wystêpuj¹ te ruchy;

21.

przeciwdzia³anie klêskom ¿ywio³owym i likwidowanie ich skutków dla rodowiska;

22.

zapobieganie skutkom zanieczyszczenia rodowiska lub usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie
mo¿na ustaliæ podmiotu za nie odpowiedzialnego;

23.

przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ powietrza;

24.

wspomaganie wykorzystania lokalnych róde³ energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej
przyjaznych dla rodowiska noników energii;

25.

wspomaganie ekologicznych form transportu;

26.

dzia³ania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezporednio oddzia³uj¹ce na stan gleby, powietrza i wód,
w szczególnoci prowadzenie gospodarstw rolnych produkuj¹cych metodami ekologicznymi po³o¿onych
na obszarach podlegaj¹cych ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;

27.

opracowywanie audytów krajobrazowych;

28.

dzia³ania zwi¹zane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, bêd¹cych przedmiotem
ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

29.

opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegaj¹cych ochronie na podstawie przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego;

30.

przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ i przywracaniem chronionych gatunków rolin lub zwierz¹t;

31.

przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ przyrody, w tym urz¹dzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewieñ,
zakrzewieñ oraz parków;

31.

zadania zwi¹zane ze zwiêkszaniem lesistoci kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacj¹
tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;

33.

profilaktykê zdrowotn¹ dzieci zamieszka³ych na obszarach, na których wystêpuj¹ przekroczenia
standardów jakoci rodowiska;

34.

edukacjê ekologiczn¹ oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych i zasady zrównowa¿onego rozwoju;

35.

przygotowywanie i obs³ugê konferencji krajowych i miêdzynarodowych z zakresu ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej;

36.

dzia³ania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych dostêpnych technikach
oraz dzia³ania zwi¹zane z rejestracj¹ i analiz¹ wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego
i wydanych pozwoleñ zintegrowanych, o których mowa w art. 206 i 212;

37.

opracowywanie i wdra¿anie nowych technik i technologii w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki
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wodnej, w szczególnoci dotycz¹cych ograniczania emisji i zu¿ycia wody, a tak¿e efektywnego
wykorzystywania paliw;
38.

wydatki na nabywanie, utrzymanie, obs³ugê i zabezpieczenie specjalistycznego sprzêtu i urz¹dzeñ
technicznych, s³u¿¹cych wykonywaniu dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej;

39.

wojewódzkie programy ochrony rodowiska, programy ochrony powietrza, plany dzia³añ krótkoterminowych,
programy ochrony przed ha³asem, programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki
odpadami, plany gospodarowania wodami oraz krajowy program oczyszczania cieków komunalnych,
a tak¿e wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych programów i planów;

40.

wspó³finansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i dzia³añ realizowanych z udzia³em
rodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej niepodlegaj¹cych zwrotowi;

41.

przygotowywanie dokumentacji przedsiêwziêæ z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, które
maj¹ byæ wspó³finansowane ze rodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej niepodlegaj¹cych zwrotowi;

42.

wspó³finansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i dzia³añ realizowanych z udzia³em
rodków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach wspó³pracy z organizacjami miêdzynarodowymi oraz
wspó³pracy dwustronnej;

43.

wspó³finansowanie przedsiêwziêæ z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej realizowanych
na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777);

44.

przedsiêwziêcia zwi¹zane z wdra¿aniem i funkcjonowaniem systemu ekozarz¹dzania i audytu (EMAS);

45.

nne zadania s³u¿¹ce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikaj¹ce z zasady zrównowa¿onego
rozwoju i zgodne z polityk¹ ochrony rodowiska.

Wojewódzki Fundusz udziela pomocy finansowej tak¿e na zadania okrelone przepisami ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pón. zm.) z zakresu ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej, dla podmiotów okrelonych w art. 9 ust. 7a tej ustawy (organizatorów k¹pielisk), na
zadania zwi¹zane z wykonywaniem obowi¹zków na³o¿onych na te podmioty przepisami ustawy Prawo wodne
zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2010 r. Nr 44,
poz. 253).
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rozdzia³ I.

Zasady ogólne
§ 1.

1.

4

Pomoc finansowa Funduszu odbywa siê przez:
1.

udzielanie oprocentowanych po¿yczek, w tym po¿yczek przeznaczonych na zachowanie p³ynnoci
finansowej przedsiêwziêæ wspó³finansowanych ze rodków europejskich;

2.

udzielanie dotacji, w tym:
a) dop³aty do oprocentowania kredytów bankowych,
b) dokonywanie czêciowych sp³at kapita³u kredytów bankowych,
c) dop³aty do rat lub innych op³at ustalanych w umowach leasingu;

3.

nagrody za dzia³alnoæ na rzecz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, niezwi¹zan¹
z wykonywaniem obowi¹zków pracowników administracji rz¹dowej i samorz¹dowej;

4.

udzielanie porêczeñ:
a) sp³aty kredytów lub po¿yczek,
b) sp³aty odsetek od kredytów lub po¿yczek,
c) zwrotu przyznanych rodków
 pod warunkiem przeznaczenia tych kredytów, po¿yczek lub rodków na cele z zakresu ochrony
rodowiska lub gospodarki wodnej oraz ustanowienia zabezpieczeñ na rzecz Funduszu na wypadek
roszczeñ wynikaj¹cych z tytu³u wykonania obowi¹zków porêczycieli;

5.

dofinansowanie zadañ z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez
pañstwowe jednostki bud¿etowe;

6.

oraz w innych formach przewidzianych przepisami Prawa ochrony rodowiska.

2.

Na realizacjê zadania temu samemu podmiotowi, o którym mowa w Podrozdziale V.I Zasad  pn.
Szczegó³owe warunki otrzymania dotacji na niektóre zadania przez jednostki samorz¹du terytorialnego
oraz inne podmioty mo¿e byæ udzielona ze rodków Funduszu dotacja wraz z po¿yczk¹, bez mo¿liwoci
umorzenia po¿yczki. Po z³o¿eniu KIZ-u (karty informacyjnej zadania)/wniosku o dotacjê z po¿yczk¹,
podmiot mo¿e zrezygnowaæ albo tylko z dotacji albo z po¿yczki i dotacji jednoczenie. Suma udzielonej
pomocy finansowej nie mo¿e przekroczyæ 100% netto kosztów kwalifikowanych zadania. Warunkiem
otrzymania dotacji jest wczeniejsza wyp³ata po¿yczki.

3.

Fundusz mo¿e wprowadziæ nowe instrumenty finansowe, zgodne z przepisami prawa krajowego oraz
Unii Europejskiej, w szczególnoci mo¿e uczestniczyæ jako porednik finansowy we wdra¿aniu
instrumentów finansowych na rzecz projektów z zakresu rozwoju obszarów miejskich lub na rzecz
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w dziedzinie efektywnoci energetycznej oraz odnawialnych róde³
energii (OZE) w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, posiadaj¹c
odpowiedni¹ zdolnoæ instytucjonaln¹.
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§ 2.
1.

Fundusz udziela pomocy finansowej na realizacjê przedsiêwziêæ i zadañ zgodnie z niniejszymi Zasadami ,
list¹ przedsiêwziêæ priorytetowych, kryteriami i procedurami wyboru przedsiêwziêæ finansowanych ze
rodków Funduszu oraz w zale¿noci od mo¿liwoci finansowych Funduszu.

2.

Fundusz jest dysponentem rodków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z pón. zm.).

3.

Pomoc finansowa ze rodków Funduszu udzielana jest zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pón. zm.).

4.

Pomoc finansowa ze rodków Funduszu w formach przewidzianych w § 1 Zasad  oraz umorzenia
czêci po¿yczek udzielane s¹ z uwzglêdnieniem przepisów Unii Europejskiej i przepisów krajowych
dotycz¹cych udzielania pomocy publicznej, w tym z zachowaniem procedury okrelonej w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1808 z pón. zm.).

5.

Podmioty podlegaj¹ce przepisom ustawy Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z pón. zm.) zobowi¹zane s¹ wydatkowaæ udzielon¹ pomoc finansow¹ z Funduszu z zastosowaniem
przepisów tej ustawy z uwzglêdnieniem wymogów Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych zawartych
w Krajowym Planie Dzia³añ w zakresie zrównowa¿onych zamówieñ publicznych na lata 2013  2016,
dotycz¹cych tzw. zielonych zamówieñ.

6.

Podmioty niepodlegaj¹ce ustawie Prawo zamówieñ publicznych zobowi¹zane s¹ do wyboru dostawców
lub wykonawców w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, z zachowaniem zasad konkurencyjnoci,
jawnoci, celowoci i zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nak³adów z uwzglêdnieniem
wymogów Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych zawartych w Krajowym Planie Dzia³añ w zakresie
zrównowa¿onych zamówieñ publicznych na lata 2013  2016, dotycz¹cych tzw. zielonych zamówieñ.

podrozdzia³ I.I

Konkursy i porozumienia
§ 3.

1.

Na realizacjê wybranych zadañ i programów Fundusz mo¿e og³aszaæ konkursy, które przeprowadza
siê na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarz¹d i zatwierdzonych przez Radê Nadzorcz¹.
Regulaminy podawane s¹ do publicznej wiadomoci na stronach internetowych Funduszu.

2.

Fundusz mo¿e zawieraæ z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, bankami
lub innymi podmiotami umowy lub porozumienia o wspólnym finansowaniu przedsiêwziêæ s³u¿¹cych
ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, przy czym warunki wspólnego finansowania, które nie zosta³y
uregulowane w niniejszych Zasadach , podlegaj¹ ka¿dorazowo podaniu do wiadomoci Rady Nadzorczej.

3.

Pomoc finansowa ze rodków Funduszu na przedsiêwziêcia realizowane ze rodków europejskich
odbywa siê z uwzglêdnieniem wymogów i zasad zawartych w odpowiednich programach i mechanizmach
finansowych.

4.

Zadania finansowane ze rodków europejskich maj¹ pierwszeñstwo w przyznawaniu rodków przez
Fundusz przed innymi zadaniami. Przy ocenie nie stosuje siê wskaników jednostkowych kosztów
osi¹gniêcia efektu ekologicznego oraz wskaników ekonomicznych.
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5.

Fundusz w ramach posiadanych rodków rozpatruje wnioski dotycz¹ce zadañ ujêtych w projektach,
które uzyska³y potwierdzenie dofinansowania ze rodków europejskich poza terminami okrelonymi
przez Zarz¹d wynikaj¹cymi z § 6 ust. 1 Zasad .

6.

Fundusz mo¿e udostêpniaæ rodki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów
bankowych, po¿yczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsiêwziêcia z zakresu zadañ
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a tak¿e dop³aty do oprocentowania lub
czêciowe sp³aty kapita³u udzielanych na ten cel kredytów bankowych, lub dop³at, o których mowa
w art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e Prawa ochrony rodowiska (tj. do rat lub innych op³at ustalonych
w umowach leasingu). Udostêpnienie rodków finansowych nastêpuje na podstawie umów z bankami
wybranymi na podstawie ustalonej przez Zarz¹d Funduszu Procedury wyboru banków, którym
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostêpnia rodki finansowe.

podrozdzia³ I.II

Zakres
podmiotowy i przedmiotowy
dofinansowania
§ 4.

6

1.

O pomoc finansow¹ ze rodków Funduszu mog¹ ubiegaæ siê podmioty realizuj¹ce przedsiêwziêcia
i zadania z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, które wymienione zosta³y we Wstêpie
do Zasad  i które s¹ w³acicielami/wspó³w³acicielami lub u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomoci,
budynków, obiektów i urz¹dzeñ, z którymi zwi¹zana jest dana inwestycja. W przypadku ubiegania siê
o po¿yczkê przez wiêcej ni¿ jednego wnioskodawcê, wymóg powy¿szy dotyczy jednego
z wnioskodawców.
W przypadkach szczególnych Fundusz mo¿e udzieliæ pomocy finansowej podmiotom lub inwestorom
posiadaj¹cym inny tytu³ prawny, pod warunkiem, ¿e:
a) udzielona pomoc finansowa nie bêdzie korzystniejsza ni¿ ta, któr¹ otrzyma³by
w³aciciel/wspó³w³aciciel lub u¿ytkownik wieczysty,
b) i umowa zawarta pomiêdzy tym podmiotem a w³acicielem/wspó³w³acicielami lub u¿ytkownikiem
wieczystym lub podmiotem legitymuj¹cym siê innym tytu³em prawnym do nieruchomoci,
budynków, obiektów lub urz¹dzeñ, jest umow¹ zawart¹ na czas nieokrelony albo na czas
okrelony, nie krótszy ni¿ 10 lat (dziesiêæ lat).
W przypadku prowadzenia inwestycji/przedsiêwziêcia na wspó³w³asnoci wymagana jest pisemna zgoda
na realizacjê zadania udzielona przez wszystkich wspó³w³acicieli.

2.

W zakresie okrelonym w niniejszych Zasadach  o pomoc finansow¹ mog¹ ubiegaæ siê w szczególnoci:
1.
jednostki samorz¹du terytorialnego,
2.
pañstwowe jednostki bud¿etowe oraz instytucje gospodarki bud¿etowej,
3.
szpitale i inne podmioty lecznicze, hospicja,
4.
domy opieki spo³ecznej,
5.
pañstwowe i samorz¹dowe instytucje kultury,
6.
instytuty badawcze oraz uczelnie publiczne,
7.
kocielne osoby prawne,
8.
spó³dzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i pozosta³e osoby prawne,
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9.
10.
11.
12.
3.

osoby fizyczne i spó³ki cywilne,
spó³ki prawa handlowego,
spó³ki wodne,
inne pañstwowe lub samorz¹dowe osoby prawne utworzone na podstawie odrêbnych ustaw
w celu wykonywania zadañ publicznych.

Udzielenie pomocy finansowej jest uzale¿nione od:
1.

wywi¹zywania siê Wnioskodawcy ze zobowi¹zañ wobec Funduszu wynikaj¹cych
z wczeniej zawartych umów oraz z obowi¹zku uiszczania op³at za korzystanie ze rodowiska
i kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony rodowiska. Je¿eli Wnioskodawc¹ jest zwi¹zek
miêdzygminny lub stowarzyszenie, to zasada ta dotyczy wszystkich gmin/cz³onków stowarzyszenia
wchodz¹cych w jego sk³ad;

2.

udokumentowania zbilansowania finansowania kosztów zadania.

4.

W przypadku zadañ zwi¹zanych z modernizacj¹ kot³owni (pomp ciep³a, wêz³ów cieplnych) Fundusz
udziela pomocy finansowej na zadania, w których moc budowanych kot³owni wynosi minimum 40 kW.
Dla kolektorów s³onecznych lub ogniw fotowoltaicznych montowanych samodzielnie (bez kot³owni)
minimalna moc wynosi 10 kW. Fundusz udziela pomocy finansowej na ród³a ciep³a w obiektach, je¿eli
pochodz¹ one z odnawialnych róde³ energii.

5.

Fundusz udziela pomocy finansowej na zakup sprzêtu przeznaczonego dla OSP oraz samochodów
posiadaj¹cych wymagan¹ homologacjê przeznaczonych dla OSP. OSP powinna byæ wpisana do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Ganiczego lub ujêta w Planie rozszerzenia sieci KRSG ustalonym przez Ma³opolskiego
Wojewódzkiego Komendanta Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

6.

W przypadku zadañ zwi¹zanych z budow¹ i przebudow¹ oczyszczalni cieków, Fundusz udziela pomocy
finansowej w przypadku oczyszczalni o przepustowoci powy¿ej 10m3/dobê.

7.

W przypadku zadañ zwi¹zanych z termomodernizacj¹ Fundusz udziela pomocy finansowej na docieplenie
przegród budowlanych o powierzchni powy¿ej 600 m2.

8.

Fundusz finansuje budowê wodoci¹gów tylko wraz z budow¹ kanalizacji lub w przypadku gdy teren
objêty budow¹ wodoci¹gu zosta³ ju¿ skanalizowany.
§ 5.

Fundusz nie udziela pomocy finansowej na nastêpuj¹ce zadania:
1.

na wykonanie czêci sk³adowej nowo realizowanego zadania inwestycyjnego lub jego ca³oci, je¿eli ich
wykonanie wynika z wymogów ochrony rodowiska i prawa budowlanego,

2.

na wymianê stolarki okiennej i drzwiowej, je¿eli nie jest to element kompleksowego projektu
termomodernizacyjnego,

3.

na termomodernizacjê budynków przy zastosowaniu pow³ok termoceramicznych,

4.

na zadania polegaj¹ce na modernizacji kot³owni nieprzynosz¹ce efektu ekologicznego,

5.

na zadania dotycz¹ce kosztów wydawania oraz prenumeraty czasopism,

6.

na zadania polegaj¹ce na wymianie punktów wietlnych bez systemu sterowania i oszczêdnoci energii,

7.

w przypadku zadañ inwestycyjnych: na sporz¹dzenie dokumentacji projektowej, na nadzór inwestorski,
na rozruch instalacji.
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Zagadnienia
proceduralne

podrozdzia³ I.III

§ 6.
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1.

Terminy rozpatrywania wniosków o pomoc finansow¹ w danym roku kalendarzowym ustala Zarz¹d
najpóniej do dnia 31 grudnia roku poprzedniego. Wyznaczenie dodatkowego terminu rozpatrywania
wniosków jest mo¿liwe, o ile Fundusz dysponuje wystarczaj¹cymi rodkami na ten cel.

2.

Wniosek o pomoc finansow¹ nale¿y z³o¿yæ na formularzu obwi¹zuj¹cym w Funduszu.

3.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla zadañ wyszczególnionych
w Procedurach i kryteriach wyboru przedsiêwziêæ finansowanych ze rodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, za wyj¹tkiem wniosku o po¿yczkê p³atnicz¹,
musi byæ poprzedzony KIZ-em.

4.

W przypadku wyra¿enia woli finansowania zadania przez Zarz¹d na podstawie KIZ-u, okres z³o¿enia
wniosku wynosi maksymalnie 6 miesiêcy.

5.

W uzasadnionych przypadkach, Fundusz przed rozpatrzeniem wniosku o udzielenie pomocy finansowej,
mo¿e za¿¹daæ od Wnioskodawcy opinii lub ekspertyz sporz¹dzonych na jego koszt przez ekspertów
wybranych w uzgodnieniu z Funduszem, a dotycz¹cych celowoci lub efektywnoci technicznoekonomicznej wnioskowanego o udzielenie pomocy przedsiêwziêcia, jak równie¿ samodzielnie zleciæ
ich wykonanie.

6.

Ocena wniosku odbywa siê z zachowaniem trybu i warunków wynikaj¹cych z postanowieñ zawartych
w niniejszych Zasadach , listy przedsiêwziêæ priorytetowych oraz Procedur i kryteriów wyboru
przedsiêwziêæ finansowanych ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie.

7.

W przypadku niekompletnoci wniosku, Fundusz wzywa do jego uzupe³nienia wyznaczaj¹c Wnioskodawcy
w tym celu termin nie d³u¿szy ni¿ 14 dni. Nieuzupe³nienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje
jego odrzuceniem.

8.

Wnioskodawca zobowi¹zany jest dostarczyæ do Funduszu wszystkie dokumenty wymagane do zawarcia:
a)
umowy po¿yczki - w terminie 8 miesiêcy od daty podjêcia przez Fundusz decyzji
o przyznaniu pomocy finansowej;
b)
umowy dotacji - w terminie wyznaczonym przez Fundusz, a umo¿liwiaj¹cym zawarcie umowy
oraz rozliczenie dotacji przed up³ywem roku kalendarzowego, w którym zosta³a przyznana;
c)
umowy porêczenia - w terminie 6 miesiêcy od daty podjêcia przez Fundusz decyzji
o przyznaniu pomocy finansowej.

9.

W przypadku gdy z dokumentów przedstawionych do zawarcia umowy wynikaj¹ mniejsze parametry
techniczno-ekologiczne ni¿ przedstawione we wniosku o dofinansowanie, Zarz¹d mo¿e poddaæ wniosek
ponownej ocenie, bior¹c pod uwagê pozycjê wniosku w rankingu wniosków o dofinansowanie sporz¹dzonym
zgodnie z Procedurami i kryteriami wyboru przedsiêwziêæ finansowanych ze rodków WFOiGW
w Krakowie, i w miarê posiadanych rodków podj¹æ decyzjê o przyznaniu dofinansowania na zmienionych
warunkach lub odrzuceniu wniosku. Fundusz informuje beneficjenta na pimie o decyzji Zarz¹du.

10.

Po up³ywie terminów, o których mowa w ust. 8, Wnioskodawca nie mo¿e skutecznie domagaæ siê
udzielenia pomocy finansowej.
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11.

KIZ lub wniosek z³o¿ony po dniu wyznaczonym przez Zarz¹d jako ostatni termin naboru wniosków
przypadaj¹cy w danym roku kalendarzowym zgodnie z § 6 ust. 1 Zasad  mo¿e byæ rozpatrzony przez
Zarz¹d w nastêpnym roku kalendarzowym na warunkach okrelonych w Zasadach  obowi¹zuj¹cych
w dniu rozpatrywania KIZ-u lub wniosku.

12.

Strony umowy o dofinansowanie mog¹ uzgodniæ nowe warunki umowy w wypadku zaistnienia okolicznoci
zmieniaj¹cych warunki realizacji zadania, na które nie mia³y wp³ywu mimo zachowania nale¿ytej
starannoci, a tak¿e w innych uzasadnionych przypadkach. Wniosek o uzgodnienie nowych warunków
umowy wraz z uzasadnieniem powinien wp³yn¹æ do Funduszu przed up³ywem umownych terminów
realizacji przyjêtych zobowi¹zañ.
§ 7.

1.

Udzielenie pomocy finansowej ze rodków Funduszu, której wartoæ jednostkowa nie przekracza 0,5%
przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim nastêpuje na podstawie uchwa³y Zarz¹du,
a powy¿ej tej wartoci wniosek Zarz¹du o udzielenie po¿yczki lub dotacji wymaga zatwierdzenia uchwa³¹
przez Radê Nadzorcz¹.

2.

Podjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z udzieleniem pomocy finansowej.
Zobowi¹zanie do udzielenia pomocy finansowej nastêpuje z dniem podpisania umowy pomiêdzy
Wnioskodawc¹ a Funduszem.
§ 8.

1.

rodki finansowe z przyznanej pomocy finansowej przekazywane s¹ wy³¹cznie na realizacjê dyspozycji
p³atniczych wystawionych ka¿dorazowo na Beneficjenta. W uzasadnionych przypadkach rodki finansowe
mog¹ byæ przekazywane na jednostki wskazane przez Beneficjenta (tj. na podstawie faktur/rachunków
wystawionych na te jednostki). Beneficjent przedk³ada do Funduszu orygina³y faktur/rachunków
z dwoma potwierdzonymi za zgodnoæ z orygina³em kserokopiami dotycz¹cymi wydatków, które zosta³y
poniesione przez niego na realizacjê zadania objêtego pomoc¹ finansow¹. Dokumenty ksiêgowe musz¹
byæ zatwierdzone do zap³aty przez osoby upowa¿nione oraz odpowiadaæ wymogom formalnym
wynikaj¹cym z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych, okrelaj¹cych warunki jakim musz¹
odpowiadaæ dowody ksiêgowe.

2.

Fundusz nie finansuje kwot zabezpieczeñ wynikaj¹cych z zawartych umów pomiêdzy Beneficjentem
a wykonawc¹ lub dostawc¹.

3.

Fundusz nie udziela pomocy finansowej na zadania zrealizowane przed dat¹ podjêcia decyzji o ich
finansowaniu.

4.

Dopuszcza siê, na podstawie uchwa³y Zarz¹du, rozliczanie faktur lub rachunków wystawionych przed
dat¹ podjêcia uchwa³y o przyznaniu pomocy finansowej, jednak nie póniej ni¿ do 60 dni przed podjêciem
uchwa³y, o ile jest to niezbêdne do zrealizowania zadania.
§ 9.

1.

Pomoc finansowa wymaga z³o¿enia przez Wnioskodawcê owiadczenia, ¿e wybór wykonawcy zamówienia,
którego przedmiotem s¹ us³ugi, dostawy lub roboty budowlane, zosta³ lub zostanie dokonany przy
zastosowaniu procedur okrelonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pón. zm.).
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2.

Warunek okrelony w ust. 1 nie dotyczy udzielania zamówieñ publicznych niepodlegaj¹cych obowi¹zkowi
stosowania ustawy Prawo zamówieñ publicznych. W takim przypadku ubiegaj¹cy siê o pomoc finansow¹
sk³ada owiadczenie, w którym wskazuje podstawê zwolnienia oraz owiadcza, ¿e dokona³ wyboru
wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.

Fundusz zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli realizacji zadania.

4.

Beneficjent zobowi¹zany jest do umieszczenia informacji, ¿e zadanie zosta³o dofinansowane ze rodków
Funduszu. Forma informacji okrelona zostanie w umowie.

Limity
dofinansowania

podrozdzia³ I.IV

§ 10.
1.

Maksymalna kwota po¿yczki na jedno zadanie nie mo¿e przekroczyæ 40.000.000,00 z³. Maksymalna
kwota zad³u¿enia w Funduszu z tytu³u po¿yczek dla jednego Beneficjenta nie mo¿e przekroczyæ
60.000.000,00 z³. Ograniczenie kwotowe nie dotyczy jst.

2.

W przypadku dotacji maksymalna kwota na jedno zadanie wynosi 1.000.000,00 z³. £¹czna kwota dotacji
dla jednego Beneficjenta nie mo¿e przekroczyæ 3.000.000,00 z³ w danym roku kalendarzowym.

3.

Dla zadañ z zakresu edukacji ekologicznej, w tym dla organizacji konferencji, suma przyznanych dotacji
dla jednego Beneficjenta nie mo¿e przekroczyæ 100.000,00 z³ w danym roku kalendarzowym. Nie dotyczy
to zadañ wy³onionych w ramach konkursów i programów realizowanych przez Fundusz.
Udzia³ rodków w³asnych Beneficjenta w dotowanym zadaniu powinien wynosiæ minimum 10% kosztów
kwalifikowanych zadania.
Maksymalne porêczenie nie mo¿e przekroczyæ 1.000.000,00 z³ i 50% kwoty kredytu lub po¿yczki, odsetek
od kredytu lub po¿yczki, lub zwrotu przyznanych rodków, za które Fundusz udziela porêczenia.

4.
5.
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rozdzia³ II.

Zasady udzielania
po¿yczek
§ 11.

1.

O po¿yczkê ze rodków Funduszu mog¹ ubiegaæ siê Wnioskodawcy realizuj¹cy przedsiêwziêcia i zadania
w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, które wymienione zosta³y we Wstêpie do Zasad .

2.

Po¿yczki udzielane ze rodków Funduszu mog¹ dotyczyæ finansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
netto, je¿eli nie przekraczaj¹ one wskaników stosowanych przez Fundusz, za wyj¹tkiem zadañ
finansowanych ze rodków europejskich, gdzie nie stosuje siê wskaników.
§ 12.

1.

Dla po¿yczek przyznawanych z mo¿liwoci¹ umorzenia, Fundusz stosuje oprocentowanie:
a)
w przypadku po¿yczek w wysokoci do 5.000.000,00 z³ - wed³ug zmiennej stopy procentowej
okrelonej w umowie, ustalanej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli og³aszanej przez NBP,
w wysokoci 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej ni¿ 3,6 % rocznie;
b)
w przypadku po¿yczek w wysokoci powy¿ej 5.000.000,00 z³ do 10.000.000,00 z³ - wed³ug
zmiennej stopy procentowej okrelonej w umowie, ustalanej w odniesieniu do stopy redyskonta
weksli og³aszanej przez NBP, w wysokoci 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej ni¿
3,00 % rocznie (z uwzglêdnieniem § 12 ust. 2 Zasad );
c)
w przypadku po¿yczek w wysokoci powy¿ej 10.000.000,00 z³ - wed³ug zmiennej stopy procentowej
okrelonej w umowie, ustalanej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli og³aszanej przez NBP,
w wysokoci 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej ni¿ 2,50 % rocznie (z uwzglêdnieniem
§ 12 ust. 2 Zasad ).

2.

Dla po¿yczek p³atniczych (bez mo¿liwoci umorzenia) oraz dla po¿yczek udzielanych na realizacjê zadania
temu samemu podmiotowi wraz z dotacj¹ zgodnie z § 1 ust. 2 Zasad  (bez mo¿liwoci umorzenia)
Fundusz stosuje oprocentowanie wed³ug zmiennej stopy procentowej okrelonej w umowie, ustalanej
w odniesieniu do stopy redyskonta weksli og³aszanej przez NBP, w wysokoci 0,6 stopy redyskonta
weksli, lecz nie mniej ni¿ 3,6 % rocznie.

3.

Dla pozosta³ych po¿yczek przyznawanych bez mo¿liwoci umorzenia, które mog¹ byæ zawarte wy³¹cznie
na okres minimum 3 (trzech) lat, Fundusz stosuje oprocentowanie wed³ug zmiennej stopy procentowej
okrelonej w umowie, ustalanej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli og³aszanej przez
NBP, w wysokoci 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej ni¿ 2,50 % rocznie (z uwzglêdnieniem
§ 12 ust. 2 Zasad ).

4.

Na wniosek po¿yczkobiorcy Fundusz mo¿e udzieliæ po¿yczki oprocentowanej w wysokoci niepowoduj¹cej
wyst¹pienia pomocy publicznej z uwzglêdnieniem § 12 ust. 1-3 Zasad . Próg oprocentowania
powoduj¹cego wyst¹pienie pomocy publicznej ustala siê na podstawie zmiennej stopy dyskontowej
publikowanej przez Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Procedury ustalania wysokoci mar¿y
do wyliczenia stopy referencyjnej przy udzielaniu po¿yczek przez WFOiGW w Krakowie bêd¹cy podmiotem
udzielaj¹cym pomocy publicznej przyjêtej przez Zarz¹d.

5.

Odsetki od przekazanych rodków p³atne s¹ od nastêpnego miesi¹ca po otrzymaniu pierwszej transzy
po¿yczki.
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§ 13.
1.

Sp³ata po¿yczki wraz z odsetkami nastêpuje zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

2.

Okres karencji w sp³acie po¿yczki nie mo¿e przekroczyæ 2 (dwóch) lat, lecz nie wiêcej ni¿
12 miesiêcy od daty zakoñczenia zadania.

3.

Okres sp³aty po¿yczki, której wartoæ wynosi 1.000.000,00 z³ lub wiêcej nie mo¿e przekroczyæ 12 lat
(³¹cznie z okresem karencji), za okres sp³aty po¿yczki, której wartoæ wynosi poni¿ej 1.000.000,00 z³
nie mo¿e przekroczyæ 10 lat (³¹cznie z okresem karencji).

4.

W uzasadnionych przypadkach dotycz¹cych zadañ wspó³finansowanych ze rodków europejskich, Zarz¹d
mo¿e wyd³u¿yæ okres sp³aty po¿yczki do lat 15.
§ 14.

1.

Fundusz bada zdolnoæ Beneficjentów do sp³aty po¿yczki, a w przypadku jednostek samorz¹du
terytorialnego wymaga opinii o mo¿liwoci sp³aty po¿yczki wydanej przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.

2.

Zawarcie umowy uzale¿nione jest od akceptacji przez Fundusz proponowanego zabezpieczenia sp³aty
po¿yczki.
§ 15.
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1.

Fundusz na zabezpieczenie sp³aty po¿yczki wraz z odsetkami wymaga ustanowienia podwójnego
zabezpieczenia, przy czym podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracj¹
wekslow¹. Zarz¹d mo¿e podj¹æ decyzjê, ¿e podstawowym zabezpieczeniem sp³aty po¿yczki wraz
z odsetkami bêdzie poddanie siê egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4-6
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postêpowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822
z pón. zm.). Fundusz mo¿e zdecydowaæ, i¿ w przypadku jednostek samorz¹du terytorialnego oraz
spó³ek handlowych ze 100% udzia³em Skarbu Pañstwa mo¿e byæ ustanowione jedno zabezpieczenie.

2.

Pozosta³e formy zabezpieczenia to miêdzy innymi:
1.
gwarancja bankowa,
2.
porêczenie,
3.
zastaw na papierach wartociowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Pañstwa,
4.
zastaw rejestrowy i zastaw na rzeczach ruchomych,
5.
hipoteka na nieruchomoci,
6.
przelew (cesja) wierzytelnoci,
7.
blokada rodków pieniê¿nych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych,
8.
kaucja pieniê¿na,
9.
poddanie siê egzekucji w formie aktu notarialnego,
10. inne dopuszczone prawem i uzgodnione z Funduszem formy zabezpieczenia wierzytelnoci.

3.

W zale¿noci od sytuacji finansowej Beneficjenta, Fundusz ¿¹da okrelonego zabezpieczenia.

4.

Hipoteka jako zabezpieczenie ca³oci po¿yczki winna byæ ustanowiona na nieruchomociach o wartoci
odpowiadaj¹cej co najmniej 150% kwoty po¿yczki za wyj¹tkiem jednostek samorz¹du terytorialnego
i spó³ek, których w³acicielem wiêkszociowym jest jednostka samorz¹du terytorialnego, gdzie
zabezpieczenie ma wynosiæ nie mniej ni¿ 130% kwoty po¿yczki. Przed ustanowieniem zabezpieczenia
w formie hipoteki musi zostaæ sporz¹dzony operat szacunkowy (wycena) przez osobê bêd¹c¹ rzeczoznawc¹
maj¹tkowym.
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5.

Koszty zwi¹zane z zawarciem lub zmian¹ umowy po¿yczki, w tym z ustanowieniem
i zwolnieniem zabezpieczenia umowy po¿yczki, pokrywa Beneficjent.
§ 16.

1.

W przypadku porêczenia sp³aty po¿yczki udzielonego przez podmiot gospodarczy, wymagane jest
posiadanie przez porêczyciela zdolnoci do sp³aty po¿yczki zaci¹gniêtej przez Beneficjenta wraz
z odsetkami i w terminach przewidzianych w umowie po¿yczki.

2.

W przypadku utraty zdolnoci sp³aty po¿yczki przez porêczyciela, Beneficjent zobowi¹zany jest niezw³ocznie
przedstawiæ propozycjê nowego zabezpieczenia sp³aty po¿yczki.
§ 17.

Umowa po¿yczki okrela w szczególnoci:
1.

kwotê po¿yczki oraz wysokoæ i warunki oprocentowania,

2.

termin rozpoczêcia i zakoñczenia dofinansowanego zadania, planowany efekt rzeczowy i ekologiczny
oraz sposób i termin udokumentowania osi¹gniêcia efektu rzeczowego i ekologicznego,

3.

termin wyp³aty po¿yczki lub poszczególnych transz,

4.

sposób udokumentowania poniesionych wydatków i kosztów oraz sposób i termin rozliczenia zadania,

5.

termin zwrotu po¿yczki wraz z oprocentowaniem,

6.

zakres uprawnieñ Funduszu zwi¹zanych z kontrol¹ wykorzystania udzielonej po¿yczki i zabezpieczeniem
jej zwrotu,

7.

szczególne obowi¹zki Beneficjenta wynikaj¹ce z Zasad ,

8.

okolicznoci uzasadniaj¹ce wypowiedzenie umowy,

9.

konsekwencje rozwi¹zania umowy oraz konsekwencje niewykonania przez Beneficjenta obowi¹zków
umownych i niedotrzymania okrelonych umow¹ terminów,

10.

zastrze¿enie mo¿liwoci wstrzymania przez Fundusz wyp³aty kolejnej transzy po¿yczki, je¿eli kondycja
finansowa Beneficjenta wykazuje, ¿e sp³ata po¿yczki staje siê w¹tpliwa a fakt ten nie by³ znany
Funduszowi w chwili zawarcia umowy,

11.

obowi¹zek zachowania trwa³oci projektu.
§ 18.

1.

Fundusz zastrzega sobie prawo:
1.

przekwalifikowania po¿yczki na oprocentowan¹ w wysokoci równej zmiennej stopie odsetek
ustawowych, w przypadku:
a) wykorzystania po¿yczki niezgodnie z przeznaczeniem, okrelonym w za³¹czonym harmonogramie
rzeczowo  finansowym,
b) nie przyst¹pienia lub odst¹pienia przez Beneficjenta lub osobê, dzia³aj¹c¹ w jego imieniu od
realizacji zadania lub jego czêci, na które zosta³a udzielona po¿yczka,
c) nie osi¹gniêcia za³o¿onego efektu ekologicznego, okrelonego w umowie,
d) niedotrzymania terminów, okrelonych w umowie,
e) innych okolicznoci przewidzianych w umowie po¿yczki;
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2.

wypowiedzenia czêci lub ca³oci po¿yczki w przypadku:
a) utraty przez Beneficjenta zdolnoci do sp³aty po¿yczki,
b) nieterminowej sp³aty rat kapita³owych po¿yczki i odsetek,
c) wykorzystania po¿yczki niezgodnie z przeznaczeniem, okrelonym w harmonogramie rzeczowo
 finansowym,
d) stwierdzenia, ¿e dokumenty, na podstawie których zawarto umowê po¿yczki zawieraj¹
nieprawdziwe dane,
e) obni¿enia siê realnej wartoci z³o¿onego zabezpieczenia,
f) niespe³nienia warunków udzielenia po¿yczki lub niewywi¹zania siê przez Beneficjenta ze
zobowi¹zañ, zawartych w umowie,
g) wydzier¿awienia, likwidacji, sprzeda¿y maj¹tku trwa³ego, sfinansowanego z udzia³em rodków
Funduszu w ci¹gu 5 (piêciu) lat, nie wczeniej ni¿ przed ca³kowit¹ sp³at¹ po¿yczki,
h) podzia³u, likwidacji lub og³oszenia upad³oci Beneficjenta,
i) innych okolicznoci przewidzianych w umowie po¿yczki.

2.

W uzasadnionych przypadkach, Zarz¹d mo¿e zezwoliæ na wydzier¿awienie lub inn¹ formê przekazania
maj¹tku sfinansowanego ze rodków Funduszu.

3.

Fundusz wstrzymuje finansowanie w przypadku, gdy Beneficjent przestanie wywi¹zywaæ siê z warunków
umowy, wskazuj¹c jednoczenie ostateczny termin dla uregulowania zaleg³ych p³atnoci lub likwidacji
innych nieprawid³owoci. Je¿eli Beneficjent nie zastosuje siê w ustalonym terminie do wezwania
Funduszu, Fundusz stosuje sankcje wynikaj¹ce z umowy po¿yczki i przepisów prawa, a¿ do wypowiedzenia
umowy w³¹cznie.

4.

Termin wypowiedzenia umowy po¿yczki wynosi 14 dni. W razie wypowiedzenia umowy po¿yczki, ca³a
niesp³acona kwota staje siê natychmiast wymagalna, wraz z odsetkami.

rozdzia³ III.

Zasady umarzania
po¿yczek
§ 19.
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1.

Beneficjent mo¿e z³o¿yæ wniosek o umorzenie czêci po¿yczki po sp³acie minimum 50% po¿yczonego
kapita³u.

2.

Na wniosek Beneficjenta, Fundusz mo¿e umorzyæ czêæ po¿yczki do wysokoci:
1.
40% kwoty wykorzystanej po¿yczki na zadania zwi¹zane z ochron¹ wód, ochron¹ powietrza w przypadku zmiany rodzaju paliwa i na zadania dotycz¹ce zastosowania odnawialnych róde³
energii, z wyj¹tkiem zadañ dotycz¹cych inwestycji z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych lub
kolektorów s³onecznych,
2.
20% kwoty wykorzystanej po¿yczki w przypadku realizacji zadañ dotycz¹cych inwestycji
z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na w³asny u¿ytek,
3.
30% kwoty wykorzystanej po¿yczki w przypadku realizacji pozosta³ych zadañ inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych,
- pod ³¹cznie spe³nionymi warunkami: terminowego wykonania zadañ i osi¹gniêcia planowanych
efektów.
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4.

Umorzeniu nie podlegaj¹ po¿yczki w przypadku:
1.

du¿ej efektywnoci ekonomicznej przedsiêwziêcia podlegaj¹cej ocenie zgodnie z Procedurami
i kryteriami wyboru przedsiêwziêæ finansowanych ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielanych z uwagi na efekt ekologiczny, tj.
przynosz¹cych oszczêdnoæ energii lub ograniczaj¹cych emisjê;

2.

po¿yczek na finansowanie zadañ zwi¹zanych z remontem urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie rodowiska
i gospodarki wodnej;

3.

po¿yczek na finansowanie zadañ dotycz¹cych inwestycji z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych
w przypadku gdy produkcja energii przekracza o 10% roczne zapotrzebowanie;

4.

po¿yczek na finansowanie wymiany lub zakupu linii produkcyjnej (technologicznej), przynosz¹cych
korzyæ finansow¹ podlegaj¹c¹ ocenie zgodnie z Procedurami i kryteriami wyboru przedsiêwziêæ
finansowanych ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, udzielanych z uwagi na efekt ekologiczny, tj. przynosz¹cych oszczêdnoæ energii lub
ograniczaj¹cych emisjê;

5.

po¿yczek przeznaczonych na zachowanie p³ynnoci finansowej przedsiêwziêæ wspó³finansowanych
ze rodków europejskich (po¿yczki p³atnicze);

6.

po¿yczek oprocentowanych na warunkach okrelonych w § 12 ust. 4 Zasad ;

7.

po¿yczek udzielanych na realizacjê zadania temu samemu podmiotowi wraz z dotacj¹, zgodnie
z § 1 ust. 2 Zasad ;

8.

po¿yczek oprocentowanych na warunkach okrelonych w § 12 ust. 3 Zasad .

Umorzeniu nie podlegaj¹ po¿yczki, których okres sp³aty okrelony w umowie nie przekracza:
1.

2 (dwóch) lat w przypadku umów zawartych do dnia 31 grudnia 2016 r.;

2.

3 (trzech) lat w przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2017 r.
§ 20.

1.

Dla jednostek samorz¹du terytorialnego maksymalne umorzenie nie mo¿e przekroczyæ kwoty
1.000.000,00 z³.

2.

Dla pozosta³ych Beneficjentów maksymalne umorzenie nie mo¿e przekroczyæ kwoty 500.000,00 z³.

3.

Maksymalne umorzenie, o którym mowa w § 19 Zasad  ulega obni¿eniu w zale¿noci od udzia³u
dotacji pochodz¹cej z innych róde³, gdy dotacja w ca³kowitym koszcie zadania wynosi:
1.

10%

dotacja < 20% - obni¿a siê umorzenie o 5%,

2.

20%

dotacja < 40% - obni¿a siê umorzenie o 10%,

3.

40%

dotacja < 60% - obni¿a siê umorzenie o 15%,

4.

60%

dotacja < 75% - obni¿a siê umorzenie o 20%,

5.

dotacja

75% - umorzenie nie przys³uguje.

4.

Umorzeniu nie podlegaj¹ odsetki od umarzanej po¿yczki. Podlegaj¹ one sp³acie w pe³nej wysokoci
ustalonej umow¹ w terminie okrelonym uchwa³¹ o umorzeniu.

5.

Przy okrelaniu wielkoci umorzenia po¿yczki zostanie uwzglêdniona terminowoæ sp³at rat kapita³owych
po¿yczki i odsetek oraz wielkoæ uzyskanych odsetek (min.10% kapita³u):
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a)

b)

6.

je¿eli ³¹czne opónienie w sp³acie rat kapita³owych lub odsetek w okresie sp³aty po¿yczki
przekroczy³o 30 (trzydzieci) dni, to za ka¿de nastêpne rozpoczête 10 (dziesiêæ) dni opónienia
w sp³acie rat kapita³owych lub odsetek dodatkowo obni¿a siê umorzenie po¿yczki o 1 punkt
procentowy;
je¿eli odsetki na dzieñ rozpatrywania wniosku o umorzenie stanowi¹ mniej ni¿ 10% po¿yczonego
kapita³u, to umorzenie bêdzie obni¿ane o 2,50% za ka¿dy brakuj¹cy procent w przypadku jednostek
samorz¹du terytorialnego, a 3,00% dla pozosta³ych Beneficjentów.

Nieterminowe dostarczenie do Funduszu protoko³u odbioru koñcowego zadania lub dokumentów
potwierdzaj¹cych osi¹gniêcie efektu ekologicznego przez Beneficjenta skutkuje zmniejszeniem przyznanego
umorzenia po¿yczki o 2 punkty procentowe.
§ 21.

W przypadku gdy Rada Nadzorcza zatwierdzi³a wniosek Zarz¹du o przyznanie po¿yczki, Rada Nadzorcza jest
organem w³aciwym do zatwierdzenia wniosku Zarz¹du o jej umorzenie.

Zasady udzielania dotacji
przeznaczonych na czêciow¹
sp³atê kapita³u kredytów bankowych,
dop³at do oprocentowania
kredytów bankowych
oraz dop³aty do rat lub innych
op³at ustalonych w umowach leasingu

rozdzia³ IV.

§ 22.
1.

Dla Beneficjentów realizuj¹cych zadania w zakresie:
1.

budowy oraz modernizacji oczyszczalni cieków o przepustowoci poni¿ej 10 m3/dobê,

2.
termomodernizacji  docieplana powierzchnia wraz z oknami do 600 m2
- udzielana jest dotacja do 80% sp³aty odsetek od po¿yczek w bankach wybranych przez Fundusz, dla
których oprocentowanie nie przekracza WIBOR 3M plus 2 p.p., w miarê posiadanych rodków i na
podstawie decyzji Zarz¹du.
2.
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Dla Beneficjentów realizuj¹cych zadania w zakresie:
1.

budowy przy³¹cza do sieci kanalizacji sanitarnej,

2.

budowy przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej,

3.

zakupu i instalacji rekuperatorów z odzyskiem ciep³a w celu zminimalizowania zu¿ycia energii,

4.

wymiany kot³ów grzewczych wêglowych na kot³y gazowe i olejowe lub pompy ciep³a o mocy do
40 kW lub pod³¹czenia do sieci ciep³owniczej (w tym geotermalnej),

5.

zakupu i instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów s³onecznych o mocy do 10 kW,
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6.

usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych,

7.
zakupu i instalacji pomp ciep³a o mocy do 40 kW
- udzielana jest dotacja do 50% sp³aty kapita³u kredytów bankowych w bankach wybranych przez
Fundusz, w miarê posiadanych rodków i na podstawie decyzji Zarz¹du.
3.

Dla Wnioskodawców-Korzystaj¹cych na podstawie umów leasingu, których przedmiotem jest leasing
rodków trwa³ych lub wartoci niematerialnych i prawnych podlegaj¹cych amortyzacji i s³u¿¹cych
realizacji celów z zakresu ochrony rodowiska lub gospodarki wodnej, udzielana jest dotacja do 5% do
raty lub innej op³aty ustalonej w umowie leasingu zawartej z bankiem wybranym przez Fundusz, przez
okres nieprzekraczaj¹cy 3 (trzech) lat.

4.

Szczegó³owe warunki dofinansowania okrelane s¹ w umowie zawartej z bankiem wybranym na
podstawie ustalonej przez Zarz¹d Funduszu Procedury wyboru banków, którym Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostêpnia rodki finansowe, przy czym
postanowienia umowy winny byæ zgodne z niniejszymi Zasadami .

rozdzia³ V.

Zasady
udzielania dotacji
§ 23.

1.

2.

Umowa dotacji okrela w szczególnoci:
1.

kwotê udzielonej pomocy finansowej i jej udzia³ procentowy w ca³oci zadania,

2.

termin rozpoczêcia i zakoñczenia finansowanego zadania oraz planowany efekt rzeczowy
i ekologiczny - przy uwzglêdnieniu wymogów wynikaj¹cych z art. 132 i art. 150 w zw. z art. 127
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870
z pón. zm.) oraz sposób i termin udokumentowania osi¹gniêcia efektu rzeczowego i ekologicznego,

3.

termin wyp³aty pomocy finansowej lub poszczególnych jej rat,

4.

uprawnienia Funduszu w zakresie kontroli wykorzystania udzielonej pomocy finansowej oraz
sposób zabezpieczenia jej ewentualnego zwrotu,

5.

sposób udokumentowania poniesionych wydatków i kosztów oraz rozliczenie,

6.

szczególne obowi¹zki Beneficjenta wynikaj¹ce z niniejszych Zasad ,

7.

okolicznoci uzasadniaj¹ce wypowiedzenie umowy,

8.

konsekwencje rozwi¹zania umowy oraz niewykonania przez Beneficjenta obowi¹zków umownych,

9.

obowi¹zek zachowania trwa³oci projektu.

Wszelkie koszty i op³aty zwi¹zane z zawarciem i realizacj¹ umowy ponosi Beneficjent.
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§ 24.
W przypadku Beneficjenta, bêd¹cego p³atnikiem podatku od towarów i us³ug, który nie odlicza podatku od
towarów i us³ug, Fundusz finansuje koszt kwalifikowany zadania brutto, za w pozosta³ych przypadkach 
koszt kwalifikowany netto zadania. Beneficjent zobowi¹zany jest z³o¿yæ pisemne owiadczenie, czy jest
p³atnikiem podatku od towarów i us³ug oraz czy odlicza podatek od towarów i us³ug.
§ 25.
Fundusz mo¿e wypowiedzieæ umowê dotacji w wypadku, gdy:
1.

Beneficjent odst¹pi³ od realizacji celu, na który zosta³a udzielona pomoc finansowa,

2.

dotacja lub jej czêæ zosta³a wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem okrelonym w umowie,

3.

nie zosta³ osi¹gniêty planowany efekt ekologiczny lub rzeczowy okrelony w umowie dotacji,

4.

Beneficjent nie dotrzymuje innych warunków zastrze¿onych w umowie.
§ 26.
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1.

W wypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta warunków okrelonych w umowie dotacji, Fundusz
mo¿e wstrzymaæ dalsze finansowanie, a tak¿e za¿¹daæ jego zwrotu wraz ustawowymi odsetkami.

2.

Strony mog¹ uzgodniæ nowe warunki umowy w wypadku zaistnienia okolicznoci zmieniaj¹cych warunki
realizacji zadania, na które nie mia³y wp³ywu mimo zachowania nale¿ytej starannoci, a tak¿e w innych
uzasadnionych wypadkach.
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Szczegó³owe warunki
otrzymania dotacji
na wybrane zadania przez jednostki
samorz¹du terytorialnego
oraz inne podmioty

podrozdzia³ V.I

§ 27.
O dotacjê ze rodków Funduszu mog¹ ubiegaæ siê ni¿ej wymienieni Wnioskodawcy, realizuj¹cy przedsiêwziêcia
i zadania:
1.

Jednostki samorz¹du terytorialnego
Dotacja udzielana jest na:
a)
likwidacjê niskiej emisji rozumianej jako wymiana kot³ów, palenisk wêglowych na gazowe, olejowe,
pompy ciep³a, pod³¹czenie do sieci ciep³owniczej (w tym geotermalnej) lub wymiana ogrzewania
na elektryczne w budynkach u¿ytecznoci publicznej  m.in. w obiektach sportowych, stra¿nicach
OSP, placówkach wiadcz¹cych ca³odobow¹ lub dzienn¹ pomoc osobom, które z powodu wieku,
choroby lub niepe³nosprawnoci, nie mog¹ samodzielnie funkcjonowaæ w codziennym ¿yciu  do
30% kosztów kwalifikowanych,
b)
budowê lub rozbudowê punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)  do 20%
kosztów kwalifikowanych,
c)
dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z profilaktyk¹ zdrowotn¹ dzieci na obszarach szczególnej ochrony rodowiska,
na których wystêpuj¹ przekroczenia norm zanieczyszczeñ  do 20 % kosztów kwalifikowanych,
d)
zadania zwi¹zane z utrzymaniem form ochrony przyrody oraz na zadrzewianie, zakrzewianie
i urz¹dzanie terenów zielonych  do 30% kosztów kwalifikowanych,
e)
zadania nieinwestycyjne - do 30% kosztów kwalifikowanych, w tym na edukacjê ekologiczn¹
 do 40% kosztów kwalifikowanych,
f)
zadania nieinwestycyjne zwi¹zane z ochron¹ rodowiska wynikaj¹ce z dzia³alnoci statutowej
jednostek samorz¹dowych szczebla wojewódzkiego  do 70% kosztów kwalifikowanych; zadania
realizowane przez jednostki samorz¹dowe szczebla wojewódzkiego dotycz¹ce programu ochrony
przed ha³asem  100% kosztów kwalifikowanych; zadania inwestycyjne zwi¹zane z ochron¹
rodowiska wynikaj¹ce z dzia³alnoci statutowej jednostek samorz¹dowych szczebla wojewódzkiego
 do 40% kosztów kwalifikowanych.

2.

Szpitale oraz podmioty lecznicze, których za³o¿ycielem lub wiêkszociowym udzia³owcem jest
jednostka samorz¹du terytorialnego
Dotacja udzielana jest na zadania zwi¹zane z likwidacj¹ niskiej emisji, budowê odnawialnych róde³
energii, termomodernizacjê, zadania zwi¹zane z oszczêdnoci¹ energii (za wyj¹tkiem wymiany lub
modernizacji owietlenia), zadania zwi¹zane z gospodark¹ wodno-ciekow¹ oraz na zadrzewianie,
zakrzewianie i urz¹dzanie terenów zielonych  do 30% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku szpitali
i podmiotów leczniczych, których za³o¿ycielem lub wiêkszociowym udzia³owcem jest Województwo
Ma³opolskie  do 60% kosztów kwalifikowanych.

3.

Hospicja
Dotacja udzielana jest na zadania zwi¹zane z likwidacj¹ niskiej emisji, budowê odnawialnych róde³
energii, termomodernizacjê, zadania zwi¹zane z oszczêdnoci¹ energii (za wyj¹tkiem wymiany lub
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modernizacji owietlenia) oraz na zadrzewianie, zakrzewianie i urz¹dzanie terenów zielonych  do 60%
kosztów kwalifikowanych.
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4.

Instytucje kultury (pañstwowe i samorz¹dowe)
Dotacja udzielana jest na:
a)
zadania zwi¹zane z likwidacj¹ niskiej emisji, budowê odnawialnych róde³ energii, termomodernizacjê,
na zadrzewianie, zakrzewianie i urz¹dzanie terenów zielonych - do 30% kosztów kwalifikowanych;
b)
edukacjê ekologiczn¹ - do 40% kosztów kwalifikowanych.

5.

Kocielne osoby prawne
Dotacja udzielana jest na:
a)
zadania zwi¹zane z likwidacj¹ niskiej emisji, termomodernizacj¹ i ochron¹ wód oraz budow¹
odnawialnych róde³ energii na cele niekomercyjne w obiektach sakralnych lub w obiektach
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ charytatywn¹, na zadrzewianie, zakrzewianie i urz¹dzanie terenów
zielonych  do 30% kosztów kwalifikowanych;
b)
zadania z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych: dotacja udzielana jest wy³¹cznie w przypadku
zastosowania paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na w³asny u¿ytek - do
20% kosztów kwalifikowanych;
c)
edukacjê ekologiczn¹ - do 40% kosztów kwalifikowanych.

6.

Stowarzyszenia sportowe, kluby sportowe i sportowe spó³ki akcyjne
Dotacja udzielana jest na zadania zwi¹zane z likwidacj¹ niskiej emisji i ochrony wód w obiektach
sportowych, zadrzewianie i urz¹dzanie terenów zielonych oraz na budowê instalacji dotycz¹cych
odnawialnych róde³ energii  do 30% kosztów kwalifikowanych.

7.

Instytuty badawcze i uczelnie publiczne
Dotacja udzielana jest na:
a)
zadania zwi¹zane z likwidacj¹ niskiej emisji, budowê odnawialnych róde³ energii, termomodernizacjê,
zadania zwi¹zane z oszczêdnoci¹ energii oraz na zadania zwi¹zane z zadrzewianiem, zakrzewianiem,
urz¹dzaniem terenów zielonych i ochron¹ bioró¿norodnoci - do 30% kosztów kwalifikowanych;
b)
zadania z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych: dotacja udzielana jest wy³¹cznie w przypadku
zastosowania paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na w³asny u¿ytek - do
20% kosztów kwalifikowanych;
c)
edukacjê ekologiczn¹ - do 40% kosztów kwalifikowanych.

8.

Izby Rolnicze
Dotacja udzielana jest na pomoc finansow¹ w rekultywacji zdegradowanych gleb na terenach objêtych
powodzi¹, na których wyst¹pi³o zakwaszenie gleby  do 40% kosztów kwalifikowanych.

9.

Podmioty dysponuj¹ce publikatorami (ksi¹¿ka, prasa, radio, telewizja), tj. te które s¹
w³acicielami lub posiadaj¹ zawarte umowy z w³acicielami tych publikatorów
Dotacja udzielana jest na publikacje propaguj¹ce dzia³ania proekologiczne lub s³u¿¹ce edukacji
ekologicznej w sposób niekomercyjny  do 40% kosztów kwalifikowanych za wyj¹tkiem kosztów zadañ
okrelonych w § 5 pkt 5 Zasad .

10.

Organizacje spo³eczne (stowarzyszenia), fundacje oraz inne osoby prawne, których celem
statutowym jest ochrona rodowiska, za wyj¹tkiem trybu konkursowego
Dotacja udzielana jest na realizowane w sposób niekomercyjny:
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a)
b)

11.

zadania z zakresu edukacji ekologicznej - do 40% kosztów kwalifikowanych;
przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ przyrody, w tym utrzymanie terenów zieleni, zadrzewieñ,
zakrzewieñ oraz parków - do 30% kosztów kwalifikowanych.

Parki Narodowe
Dotacja udzielana jest na realizowane w sposób niekomercyjny:
a)
zadania z zakresu edukacji ekologicznej - do 40% kosztów kwalifikowanych;
b)
przeciwdzia³anie klêskom ¿ywio³owym i likwidowanie ich skutków dla rodowiska- do 30% kosztów
kwalifikowanych;
c)
przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ przyrody - do 30% kosztów kwalifikowanych;
d)
zadania zwi¹zane z likwidacj¹ niskiej emisji, budow¹ odnawialnych róde³ energii, termomodernizacjê
i ochronê wód - do 30% kosztów kwalifikowanych;
e)
infrastruktury technicznej pozwalaj¹cej na ograniczenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód,
s³u¿¹cej utrzymaniu czystoci i porz¹dku na terenie parków - do 30% kosztów kwalifikowanych;
f)
opracowanie i wydanie materia³ów (drukowanych i w wersji elektronicznej na nonikach cyfrowych)
przeznaczonych na potrzeby edukacji przyrodniczej dzieci i m³odzie¿y w wieku przedszkolnym lub
szkolnym - do 30% kosztów kwalifikowanych.

Szczegó³owe warunki
otrzymania pomocy finansowej
na wybrane zadania
dla pañstwowych jednostek bud¿etowych

podrozdzia³ V.II

§ 28.
Na podstawie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 226 poz. 1479), celem uregulowania zasad przekazywania rodków
pañstwowym jednostkom bud¿etowych za porednictwem rezerwy celowej bud¿etu pañstwa na zadania
z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej ze rodków Wojewódzkiego Funduszu, wprowadza siê do
stosowania jednolite zasady postêpowania.
§ 29.
Wnioski o dofinansowanie zadañ
1.

Kierownicy pjb sk³adaj¹ wstêpne wnioski o przekazanie rodków w terminie do dnia
31 marca ka¿dego roku, poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, w którym rozpoczyna siê finansowanie zadañ.

2.

Wnioski o przekazanie rodków sk³adane s¹ na formularzach obowi¹zuj¹cych w Funduszu wed³ug
wzorów zatwierdzonych przez Zarz¹d.

3.

Zakres oceny formalnej i merytorycznej okrelaj¹ Procedury i kryteria wyboru przedsiêwziêæ finansowanych
ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zasady finansowania zadañ ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

21

§ 30.
Tworzenie listy zadañ zakwalifikowanych do dofinansowania
1.

Ocena merytoryczna dokonywana jest w formie karty oceny wniosku, której wzór stanowi za³¹cznik
do Procedur i kryteriów wyboru przedsiêwziêæ finansowanych ze rodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2.

Zarz¹d w terminie do dnia 25 maja ka¿dego roku zatwierdza projekty list zadañ zakwalifikowanych
do dofinansowania (w roku nastêpnym), oddzielnie dla ka¿dego dysponenta czêci bud¿etowej.

3.

Do dnia 31 maja ka¿dego roku, poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, którego dotycz¹ z³o¿one wnioski
o dofinansowanie zadañ, przekazuje siê w³aciwym dysponentom czêci bud¿etowych projekty list zadañ
zakwalifikowanych do dofinansowania wraz z informacjami o kwotach dostêpnych rodków przyznanych
tym dysponentom, obejmuj¹cych równie¿ zobowi¹zania z umów zawartych w okresach poprzednich.

4.

Do dnia 30 czerwca ka¿dego roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, w którym rozpoczyna siê dofinansowanie
zadañ, dysponenci czêci bud¿etowych dokonuj¹ weryfikacji przed³o¿onych list i przekazuj¹ do Funduszu
uzgodnione listy zadañ zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostêpnych rodków.

5.

W przypadku dokonania uzgodnieñ, o których mowa w ust. 2 w kwotach innych ni¿ okrelone we
wnioskach wstêpnych z³o¿onych przez pjb, Zarz¹d wystêpuje do tych jednostek o z³o¿enie ponownie
lub korekty wniosku o przekazanie rodków, odpowiadaj¹cego dokonanym uzgodnieniom.

6.

Na podstawie z³o¿onych wniosków w trybie okrelonym w ust. 3 dokonuje siê oceny merytorycznej
wniosku i sporz¹dza kartê oceny.

7.

Fundusz przygotowuje ostateczn¹ listê zadañ zakwalifikowanych do dofinansowania na podstawie
uzgodnionych list, oraz wniosków, o których mowa w § 29 ust. 1 lub § 30 ust. 6 Zasad  i kieruje
j¹ do zatwierdzenia przez Zarz¹d.

8.

Po podjêciu uchwa³y o zatwierdzeniu listy przez Zarz¹d, Fundusz przygotowuje zbiorcz¹ informacjê
o kwotach rodków planowanych na dofinansowanie zadañ znajduj¹cych siê na listach i przekazuje
j¹ ministrowi w³aciwemu ds. rodowiska w terminie wynikaj¹cym z harmonogramu prac nad projektem
ustawy bud¿etowej, celem utworzenia rezerwy celowej, o której mowa w art. 410c ust. 2 Prawa ochrony
rodowiska.

9.

Zarz¹d prezentuje listê na posiedzeniu Rady Nadzorczej celem zapoznania.

10.

Harmonogram prac nad projektem ustawy bud¿etowej mo¿e wp³ywaæ na zmianê terminów okrelonych
powy¿ej, o czym Fundusz informuje na swojej stronie internetowej.
§ 31.
Umowy o realizacjê zadañ znajduj¹cych siê na listach zadañ
zakwalifikowanych do dofinansowania
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1.

Po zatwierdzeniu ostatecznej listy zadañ zakwalifikowanych do dofinansowania oraz po uchwaleniu
przez Radê Nadzorcz¹ planu dzia³alnoci na rok nastêpny zostaj¹ podjête uchwa³y o dofinansowaniu.

2.

Umowê sporz¹dza siê po z³o¿eniu harmonogramów rzeczowo-finansowych podpisanych przez kierownika
pjb.
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§ 32.
Realizacja umowy
1.

Pjb sk³ada do Funduszu cztery egzemplarze wniosku o uruchomienie rodków z rezerwy celowej, którego
wzór stanowi za³¹cznik do Procedury i kryteriów wyboru przedsiêwziêæ finansowanych ze rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2.

Ostatni wniosek, o którym mowa w ust. 1, pjb musi z³o¿yæ w terminie do 45 dni kalendarzowych
(a w uzasadnionych przypadkach do 30 dni kalendarzowych) przed up³ywem terminów, o których mowa
w art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870
z pón. zm.).

3.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 weryfikowany jest przez Fundusz w terminie 7 dni roboczych.

4.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku sporz¹dzana jest dyspozycja przelewu rodków na rachunek
dochodów bud¿etowych.

5.

Pozytywnie zweryfikowany wniosek podlega zaakceptowaniu przez Zarz¹d.

6.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania wniosku, Zarz¹d przekazuje jeden egzemplarz
w³aciwemu dysponentowi czêci bud¿etowej.

7.

rodki finansowe przekazuje siê na rachunek bie¿¹cy dochodów bud¿etowych ministra w³aciwego ds.
rodowiska w wysokoci wynikaj¹cej z zaakceptowanego wniosku o uruchomienie rodków z rezerwy
celowej oraz z dyspozycji, o której mowa w ust. 4 - w terminie 5 dni od dnia ich akceptacji.

8.

Fundusz informuje w³aciwego ministra ds. finansów publicznych i ministra w³aciwego ds. rodowiska
o przekazaniu rodków na dochody bud¿etu pañstwa, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania
rodków, wskazuj¹c zadania realizowane przez pjb, w celu ich dofinansowania. Wzór informacji stanowi
za³¹cznik do Procedury i kryteriów wyboru przedsiêwziêæ finansowanych ze rodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie".

9.

Po zakoñczeniu realizacji zadania, pjb sk³ada w Funduszu dokumenty potwierdzaj¹ce jego wykonanie
zgodnie z warunkami umowy.

10.

Fundusz sprawdza dokumenty pod wzglêdem formalnym oraz pod wzglêdem zgodnoci z harmonogramem
rzeczowo-finansowym i innymi warunkami umowy celem stwierdzenia wykonania umowy zgodnie
z zakresem rzeczowym i finansowym.
§ 33.
Zmiana listy zadañ zakwalifikowanych do dofinansowania

1.

Listy, o których mowa w § 30 ust. 2 i 3, mog¹ byæ zmieniane do 60 dni kalendarzowych przed up³ywem
terminów, o których mowa w art. 154 ustawy o finansach publicznych, w ramach kwot ujêtych
w rocznym planie finansowym Funduszu na dany rok bud¿etowy.

2.

Zmiany list zadañ zakwalifikowanych do dofinansowania s¹ uzgadniane przez Fundusz z w³aciwymi
dysponentami czêci bud¿etowych.
§ 34.
Szczegó³owe warunki dofinansowania wybranych zadañ

1.

Wspomaganie realizacji zadañ pañstwowego monitoringu rodowiska, innych systemów kontrolnych
i pomiarowych oraz badañ stanu rodowiska, a tak¿e systemów pomiarowych zu¿ycia wody i ciep³a 
do 80% kosztów kwalifikowanych.
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2.

Realizacja przedsiêwziêæ zwi¹zanych z ochron¹ i przywracaniem chronionych gatunków rolin lub
zwierz¹t  do 80% kosztów kwalifikowanych.

3.

Opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegaj¹cych ochronie na podstawie przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z pón. zm.) oraz prowadzenie
monitoringu przyrodniczego  do 80% kosztów kwalifikowanych.

4.

Realizacja pozosta³ych zadañ zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska  do 60% kosztów kwalifikowanych.
§ 35.

Do spraw nieuregulowanych w § 28-34 Zasad  odpowiednie zastosowanie znajduj¹ Zasady finansowania
zadañ ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
z wy³¹czeniem § 4 ust. 4 zd. 1-2 i ust. 7 Zasad  oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

rozdzia³ VI.

Zasady
udzielania porêczeñ
§ 36.

1.

O porêczenie ze rodków Funduszu mog¹ ubiegaæ siê Wnioskodawcy realizuj¹cy przedsiêwziêcia i zadania
w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, które wymienione zosta³y we Wstêpie do Zasad ,
pod warunkiem przeznaczenia porêczanych kredytów, po¿yczek lub rodków na cele z zakresu ochrony
rodowiska lub gospodarki wodnej oraz ustanowienia zabezpieczeñ na rzecz Funduszu na wypadek
roszczeñ wynikaj¹cych z tytu³u wykonania obowi¹zków porêczyciela.

2.

Porêczenia udzielane ze rodków Funduszu mog¹ dotyczyæ finansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
netto, je¿eli nie przekraczaj¹ one wskaników stosowanych przez Fundusz, za wyj¹tkiem zadañ
finansowanych ze rodków europejskich, gdzie nie stosuje siê wskaników.

3.

Dopuszczalna wysokoæ porêczeñ za zobowi¹zania podmiotu lub grupy podmiotów nie mo¿e przekroczyæ
0,6% wartoci funduszu w³asnego Funduszu.

4.

Dopuszczalna ³¹czna wysokoæ udzielanych porêczeñ nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 2% wartoci funduszu
w³asnego Funduszu.
§ 37.
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1.

Porêczenia udzielane s¹ na okres nie przekraczaj¹cy 3 (trzech) lat.

2.

Porêczenia udzielane s¹ do kwoty 50% zobowi¹zania d³u¿nika porêczenia wynikaj¹cego z umowy sp³aty
kredytu, po¿yczki lub udostêpnienia rodków.

3.

Porêczenie mo¿e byæ odwo³ane przez Fundusz w przypadku gdy kondycja finansowa Beneficjenta
wykazuje, ¿e sp³ata po¿yczki staje siê w¹tpliwa, a fakt ten nie by³ znany Funduszowi w chwili zawarcia
umowy, a tak¿e w przypadku obni¿enia siê realnej wartoci lub upadku zabezpieczenia porêczenia.

4.

Fundusz pobiera op³atê prowizyjn¹ od porêczeñ w wysokoci 3% wartoci udzielonego porêczenia do
kwoty 500.000,00 z³ plus 2% wartoci udzielonego porêczenia od kwoty przewy¿szaj¹cej 500.000,00 z³.
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§ 38.
1.

Fundusz bada zdolnoæ Beneficjentów do sp³aty porêczanego kredytu lub po¿yczki, a w przypadku
jednostek samorz¹du terytorialnego mo¿e wymagaæ opinii o mo¿liwoci sp³aty wydanej przez Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹.

2.

Zawarcie umowy porêczenia uzale¿nione jest od akceptacji przez Fundusz proponowanego zabezpieczenia
porêczenia.

3.

W zakresie zabezpieczenia porêczenia udzielanego przez Fundusz, stosuje siê odpowiednio § 15
i § 16 Zasad .
§ 39.

Umowa porêczenia okrela w szczególnoci:
1.

kwotê porêczenia oraz wysokoæ i termin p³atnoci op³aty prowizyjnej,

2.

termin udzielenia porêczenia,

3.

umowê kredytu, po¿yczki lub udostêpnienia rodków, za któr¹ udzielane jest porêczenie,

4.

sposób udokumentowania i zakres uprawnieñ Funduszu zwi¹zanych z kontrol¹ wykorzystania
kredytu, po¿yczki lub udostêpnionych rodków, za które Fundusz udzieli³ porêczenia, na cele
z zakresu ochrony rodowiska lub gospodarki wodnej,

5.

szczególne obowi¹zki Beneficjenta wynikaj¹ce z Zasad ,

6.

okolicznoci uzasadniaj¹ce odwo³anie porêczenia i wypowiedzenie umowy, w tym w przypadku
gdy kondycja finansowa Beneficjenta wykazuje, ¿e sp³ata kredytu, po¿yczki lub zwrot udostêpnionych
rodków, staj¹ siê w¹tpliwe, a fakt ten nie by³ znany Funduszowi w chwili zawarcia umowy,
a tak¿e w przypadku obni¿enia siê realnej wartoci lub upadku zabezpieczenia,

7.

konsekwencje rozwi¹zania umowy oraz konsekwencje niewykonania przez Beneficjenta obowi¹zków
umownych i niedotrzymania okrelonych umow¹ terminów.
§ 40.

1.

Fundusz zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy porêczenia/jego odwo³ania w ca³oci lub
w czêci, w przypadku:
a)
utraty przez Beneficjenta zdolnoci do sp³aty kredytu, po¿yczki lub zwrotu udostêpnionych rodków,
za które Fundusz porêcza, a fakt ten nie by³ znany Funduszowi w chwili zawarcia umowy,
b)
obni¿enia siê realnej wartoci lub upadku z³o¿onego zabezpieczenia,
c)
wykorzystania porêczenia lub rodków z porêczanego kredytu, po¿yczki lub udostêpnionych rodków
niezgodnie z przeznaczeniem,
d)
stwierdzenia, ¿e dokumenty, na podstawie których zawarto umowê porêczenia zawieraj¹ nieprawdziwe
dane,
e)
niespe³nienia warunków udzielenia porêczenia lub niewywi¹zania siê przez Beneficjenta ze
zobowi¹zañ zawartych w umowie,
f)
wydzier¿awienia, likwidacji, sprzeda¿y maj¹tku trwa³ego, sfinansowanego z udzia³em rodków,
za które porêcza Fundusz w ci¹gu 5 (piêciu) lat,
g)
podzia³u, likwidacji lub og³oszenia upad³oci Beneficjenta,
h)
innych okolicznoci przewidzianych w umowie porêczenia.

2.

W uzasadnionych przypadkach, Zarz¹d mo¿e zezwoliæ na wydzier¿awienie lub inn¹ formê przekazania
maj¹tku sfinansowanego ze rodków, za które Fundusz udziela porêczenia.
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rozdzia³ VII.

Przepisy
koñcowe i przejciowe
§ 41.

1.

Niniejsze Zasady  ulegaj¹ zmianie w trybie obowi¹zuj¹cym dla ich ustalenia.

2.

Do umorzeñ po¿yczek stosuje siê Zasady  obowi¹zuj¹ce na dzieñ z³o¿enia wniosku o umorzenie.

3.

§ 12 ust. 1 i ust. 3-4 Zasad  znajduje zastosowanie do umów po¿yczek zawartych po dniu 1 stycznia
2017 r.; do pozosta³ych umów stosuje siê dotychczasowe oprocentowanie zgodne z Zasadami 
ustalonymi uchwa³¹ Nr 196-2015 Rady Nadzorczej WFOiGW w Krakowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

4.

§ 19 ust. 2 pkt 1 Zasad  znajduje zastosowanie do umów po¿yczek na zadania zwi¹zane z ochron¹
wód zawartych po dniu 1 stycznia 2017 r.; do pozosta³ych umów po¿yczek stosuje siê warunki umorzenia
zgodne z Zasadami  ustalonymi uchwa³¹ Nr 196-2015 Rady Nadzorczej WFOiGW w Krakowie z dnia
18 grudnia 2015 r.

5.

§ 20 ust. 1 i 2 Zasad  znajduje zastosowanie do umów po¿yczek zawartych po dniu 1 stycznia
2017 r.; do pozosta³ych umów po¿yczek stosuje siê warunki umorzenia zgodne z Zasadami  ustalonymi
uchwa³¹ Nr 196-2015 Rady Nadzorczej WFOiGW w Krakowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

6.

§ 34 Zasad  znajduje zastosowanie do umów dofinansowania zawartych na podstawie list zadañ
zakwalifikowanych do dofinansowania sporz¹dzonych od roku 2017 (tj. realizowanych pocz¹wszy od
2018 roku). Do zadañ umieszczonych na listach sporz¹dzonych w latach wczeniejszych znajduj¹
zastosowanie warunki dofinansowania zgodne z Zasadami  ustalonymi uchwa³¹ Nr 196-2015 Rady
Nadzorczej WFOiGW w Krakowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

rozdzia³ VIII.

S³ownik pojêæ

Pojêcia u¿yte w niniejszych dokumencie oznaczaj¹:
BENEFICJENT  podmiot, który zawar³ umowê z Funduszem na realizacjê zadania z zakresu ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej.
CA£KOWITY KOSZT ZADANIA  suma wszystkich kosztów ponoszonych do momentu zakoñczenia zadania,
wyra¿ona w wartociach brutto.
EFEKT EKOLOGICZNY  korzyci dla rodowiska wynikaj¹ce z realizacji danego zadania.
EFEKT RZECZOWY - produkt uzyskiwany w wyniku realizacji zadania.
FUNDUSZ  Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
JEDNOSTKOWE KOSZTY OSI¥GNIÊCIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO - iloraz nak³adów i efektów ekologicznych.
JST  jednostki samorz¹du terytorialnego.
KIZ  Karta Informacyjna Zadania.
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KOMPLEKSOWY PROJEKT TERMOMODERNIZACYJNY  docieplenie cian i stropów wraz z wymian¹ kot³owni
lub docieplenie cian i stropów je¿eli istnieje ju¿ kot³ownia zmodernizowana.
KOSZTY KWALIFIKOWANE  czêæ kosztów zadania, które s¹ uznawane przez Fundusz i brane pod uwagê
przy udzielaniu pomocy finansowej, a które zosta³y okrelone dla poszczególnych zadañ w Procedurach
i kryteriach wyboru przedsiêwziêæ finansowanych ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
KOSZTY KWALIFIKOWANE NETTO - koszty kwalifikowane bez podatku VAT.
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE - koszty zwi¹zane z realizacj¹ zadania, nie stanowi¹ce kosztu kwalifikowanego,
a które stanowi¹ koszty w³asne Beneficjenta.
KRYTERIA  ustalone przez Radê Nadzorcz¹ warunki, którymi kieruje siê Fundusz przy wyborze i ocenie
przedsiêwziêæ, na które udzielana jest pomoc finansowa.
LISTA PRZEDSIÊWZIÊÆ PRIORYTETOWYCH  lista przedsiêwziêæ priorytetowych na dany rok zatwierdzana
przez Radê Nadzorcz¹, sporz¹dzona na podstawie propozycji zadañ do realizacji zg³oszonych przez potencjalnych
Beneficjentów i poddanych analizie zgodnoci z Zasadami , ze Wspóln¹ Strategi¹ Dzia³ania Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej.
OBIEKT U¯YTECZNOCI PUBLICZNEJ - nale¿y przez to rozumieæ budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoci, kultury, kultu religijnego, owiaty, szkolnictwa wy¿szego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spo³ecznej lub socjalnej, obs³ugi bankowej, us³ug, w tym us³ug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji, a tak¿e budynek biurowy lub socjalny, w tym m.in. obiekty sportowe, stra¿nice OSP,
placówki wiadcz¹ce ca³odobow¹ lub dzienn¹ pomoc osobom, które z powodu wieku, choroby lub
niepe³nosprawnoci, nie mog¹ samodzielnie funkcjonowaæ w codziennym ¿yciu.
OSP  Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.
POMOC FINANSOWA  finansowanie ze rodków Funduszu dzia³alnoci z zakresu ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej w formie m.in. oprocentowanych po¿yczek, dotacji, w tym: dop³at do oprocentowania
kredytów bankowych, czêciowych sp³at kapita³u kredytów bankowych, dop³at do rat lub innych op³at
ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z pón. zm.) i art. 17a pkt 1 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z pón. zm.),
porêczeñ okrelonych w art. 411 ust. 5 Prawa ochrony rodowiska, nagród za dzia³alnoæ na rzecz ochrony
rodowiska i gospodarki wodnej niezwi¹zan¹ z wykonywaniem obowi¹zków pracowników administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej oraz finansowania przedsiêwziêæ i zadañ w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki
realizowanych przez pañstwowe jednostki bud¿etowe.
PJB  pañstwowe jednostki bud¿etowe.
PO¯YCZKA P£ATNICZA  po¿yczka przeznaczona na zachowanie p³ynnoci finansowej przedsiêwziêcia
wspó³finansowanego ze rodków europejskich.
PROCEDURY  sposób postêpowania ustalony dla potrzeb zwi¹zanych z dokonywaniem oceny i wyboru zadañ,
na które udzielana jest pomoc finansowa w Funduszu.
PRZEDSIÊWZIÊCIE KOMERCYJNE  przedsiêwziêcie podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹
o charakterze zarobkowym, prowadzone w sposób zorganizowany i ci¹g³y, bez wzglêdu na formê organizacyjnoprawn¹.
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RADA NADZORCZA  Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.
STOPA DYSKONTOWA  wyra¿ona w procentach zmiana wartoci pieni¹dza w czasie, czyli sprowadzenie
przysz³ego kapita³u do wartoci kapita³u bie¿¹cego.
STOPA REDYSKONTA WEKSLI (s.r.w.)  cena, po jakiej bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym
ustalana przez Radê Polityki Pieniê¿nej i og³aszana w Dzienniku Urzêdowym Narodowego Banku Polskiego.
RODKI W£ASNE  rodki finansowe, które Beneficjent deklaruje jako w³asny udzia³ w realizacji zadania.
UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ  udzielenie odpowiednio: po¿yczki, dotacji, umorzenia, dop³aty do
kapita³u lub oprocentowania kredytów bankowych, porêczenia, nagrody za dzia³alnoæ na rzecz ochrony
rodowiska lub inn¹ formê prawnie przewidzianego zwrotnego lub bezzwrotnego przekazania rodków przez
Fundusz beneficjentom.
USTAWA  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672
z pón. zm.).
UMOWA LEASINGU - umowa w rozumieniu przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z pón. zm.) i art. 17a pkt 1 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z pón. zm.).
WNIOSKODAWCA  podmiot sk³adaj¹cy do Funduszu wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizacjê
okrelonego we wniosku zadania z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, wykazanego w Ustawie.
ZADANIE INWESTYCYJNE  zadanie, w ramach którego rodki s¹ przeznaczane na nak³ady inwestycyjne
zwi¹zane z wytworzeniem, nabyciem lub ulepszeniem rodków trwa³ych.
ZADANIE NIEINWESTYCYJNE  zadanie nie zwi¹zane z nabyciem, wytworzeniem lub ulepszeniem rodka
trwa³ego (np.: zadania z zakresu edukacji ekologicznej).
ZARZ¥D  Zarz¹d Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
ZASADY  ustalone przez Radê Nadzorcz¹ Zasady finansowania zadañ ze rodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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