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PROGRAM PRIORYTETOWY 

 
 

Tytuł programu:  

SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez  partnerów 
zewnętrznych – REGION 

1. Cel programu  

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za pośrednictwem 
partnerów zewnętrznych. 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu jest mierzony za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn. nazwą: 

Liczba jednostek otrzymujących wsparcie (szt.) 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi do 16 szt. 

 
3. Budżet 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 730 000 tys. zł. 

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2023, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2021 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym1. 
2. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio 

w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 

3. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW 
i umieszczają na swojej stronie internetowej. 

6. Koszty kwalifikowane  

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r., w którym to poniesione 
koszty mogą być uznane za kwalifikowane. 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania 

                                                 
1 W przypadku udostępnienia środków dla WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek  

w celu wdrożenia pilotażowego, o którym mowa w pkt 7.1.2 złożenie wniosku o udostępnienie środków nastąpi na 

podstawie Porozumienia w sprawie wdrażania systemu dofinansowania zadań termomodernizacyjnych i w zakresie 

rozwoju odnawialnych źródeł energii zawartego z WFOŚiGW w Poznaniu Porozumienia z dnia 27 stycznia 2020 r. 
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7.1 Formy dofinansowania 

1)  Pożyczka. 

2) Udostępnienie środków dla WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek na 
dofinansowanie realizacji przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zadań 
związanych z zakupem, montażem i uruchomieniem kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej 
o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW, służących na potrzeby części wspólnych wskazanych  
budynków i dostosowanej do współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku,  
w ramach wdrażania  pilotażowego systemu wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie województwa wielkopolskiego. 

7.2  Intensywność dofinansowania  

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) Warunki udzielania przez NFOŚiGW dofinansowania w formie pożyczek poszczególnym 
WFOŚiGW: 

a) oprocentowanie zmienne na poziomie WIBOR 3M – 100 punktów bazowych, lecz nie mniej niż:  

- 1,0% - dla WFOŚiGW, w których stan funduszu na dzień 31.12.2018 r. wynosił nie więcej niż  
250  mln zł; 

- 1,5% - dla WFOŚiGW, w których stan funduszu na dzień 31.12.2018 r. wynosił powyżej 
250 mln zł i nie więcej niż 500 mln zł; 

- 2,0% - dla WFOŚiGW, w których stan funduszu na dzień 31.12.2018 r. wynosił powyżej 
500 mln zł i nie więcej niż 750 mln zł; 

- 2,5% - dla WFOŚiGW, w których stan funduszu na dzień 31.12.2018 r. wynosił powyżej  
750 mln zł; 

- 2,5% - na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków PO IiŚ 2014-2020, 
z wyłączeniem projektów finansowanych w ramach I osi priorytetowej 1.2 i 1.3.2 POIiŚ 
2014 – 2020; 

przy czym ustalenie oprocentowania następuje w cyklu kwartalnym, na podstawie wysokości 
stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału. 

- Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza 
spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono 
pierwszą transzę środków; 

b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat. Okres 
finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty 
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; 

c) okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki liczona jest od wypłaty ostatniej 
transzy pożyczki, lecz nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia;  

d) wypłata transz pożyczki następuje w formie refundacji; 

e) pożyczka nie podlega umorzeniu; 

f) forma zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy: weksel 
własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu”; 

2) Warunki udzielania dofinansowania z pożyczek, wskazanych w pkt 7.1.1), przez WFOŚiGW 

beneficjentom końcowym określają poszczególne WFOŚiGW. 

3) Udzielenie dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym następuje 
z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. 
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4) Warunki udostępnienia środków finansowych NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Poznaniu  

z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek zgodnie z pkt 7.1.2): 

-  udostępnienie środków nastąpi na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z NFOŚiGW; 

- udostępnienie środków następuje w formie refundacji, której warunki określone zostaną  

w umowie udostępnienia środków; 

- WFOŚiGW zwraca udostępnione przez NFOŚiGW środki finansowe na bieżąco, w miarę 

dokonywania spłat kapitału i odsetek pożyczki przez beneficjentów końcowych, na warunkach  

określonych w umowie udostępnienia środków; 

- pożyczki dla beneficjentów końcowych udzielane będą przez WFOŚiGW z uwzględnieniem 

postanowień umowy udostępnienia środków.    

5) Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW, o których mowa w pkt 4), udzielanego 

przez WFOŚiGW w Poznaniu  beneficjentom końcowym 

1.  Warunki udzielania pożyczek beneficjentom końcowym, w tym warunki ich częściowego 

umorzenia, określa WFOŚiGW w Poznaniu w umowie z beneficjentem końcowym, 

uwzględniając postanowienia zawartej z NFOŚiGW umowy udostępnienia środków,  

z zachowaniem poniższych zasad: 

a) oprocentowanie pożyczki zmienne WIBOR – 12M, lecz nie mniej niż 2%, przy czym ustalenie 

oprocentowania następuje w cyklu rocznym, na podstawie wysokości stawki WIBOR 12M z 

ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku. 

b) odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 

Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale,  

w którym wypłacono pierwszą transzę środków, 

c) okres finansowania: nie dłuższy niż 10 lat. Okres finansowania jest liczony od daty 

planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty 

kapitałowej, 

d) okres karencji: karencja w spłacie liczona jest od wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie 

może być dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,  

e) pożyczka udzielona ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW,  może zostać częściowo 
umorzona w wysokości 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł 
(słownie: jeden milion złotych) pod warunkiem:  
1) wykonania przedsięwzięcia i osiągnięcia efektu ekologicznego, w terminach nie 

późniejszych i w zakresach nie mniejszych niż określonych w dniu zawarcia Umowy; 
2) wywiązywania się przez Beneficjenta, zgodnie z odrębnymi przepisami, z obowiązku 

uiszczania opłat i kar stanowiących przychody NFOŚiGW oraz z innych zobowiązań 
wobec NFOŚiGW, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie części 
pożyczki; 

3) potwierdzenia zachowania trwałości przedsięwzięcia w okresie 5 lat od daty jego 
zakończenia;    

4) niezalegania  na dzień umorzenia w stosunku do Funduszu z tytułu spłat rat 
kapitałowych, odsetek oraz innych wymagalnych należności wynikających z Umowy; 

5) w przypadku uwzględnienia wniosku Beneficjenta o umorzenie części pożyczki, 
umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki. 

6) w przypadku opóźnień w spłacie rat kapitałowych lub odsetek, wysokość kwoty 
przypadającej do umorzenia ulega zmniejszeniu o: 
a) 0,5 % wypłaconej kwoty pożyczki za każdy dzień opóźnienia w  spłacie rat 

kapitałowych;  
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b) kwotę odsetek spłaconych po terminie, przy czym w przypadku opóźnienia w spłacie 
odsetek przekraczającego łącznie w okresie spłaty 30 dni – umorzenie nie 
przysługuje. 

7) nie podlegają umorzeniu: 
a) kwoty pożyczek, o których umorzenie beneficjent wystąpił po ich spłacie; 
b) pożyczki przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;  
c) pożyczki wypłacone Beneficjentom, którym udzielono dofinansowania na to samo 

przedsięwzięcie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze 
środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

Przez to samo przedsięwzięcie, rozumie się przedsięwzięcie dofinansowane pożyczką z NFOŚiGW, 
którego co najmniej jeden element określony  w harmonogramie rzeczowo-finansowym  
i uwzględniony w kosztach kwalifikowanych został dofinansowany ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej lub ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

7.4 Beneficjenci  

Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
1. W przypadku o którym mowa w pkt 7.1.1) Beneficjentów końcowych programu określą 

indywidualnie WFOŚiGW. 
2. W przypadku o którym mowa w pkt 7.1.2) Beneficjentami końcowymi są Wspólnoty        

mieszkaniowe, o których mowa w art. 6 ustawy o własności lokali i spółdzielnie mieszkaniowe, 
działające na podstawie ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, których budynki położone są na terenie województwa wielkopolskiego. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

a) Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej ujętych 
w planach działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

b)  Zadania związane z zakupem, montażem i uruchomieniem kompletnej mikroinstalacji 
fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW, służącej na potrzeby części 
wspólnych budynków i dostosowanych do współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym położonym na terenie województwa wielkopolskiego. 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria oceny wniosków o udzielenie dofinansowania składanych przez WFOŚiGW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

2. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

3. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW 

 
 

4. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

5. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 
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6. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
z programem priorytetowym 

  

7. 
Dla wyboru przedsięwzięć zastosowano wskaźnik efektywności 

kosztowej stosowany w danym WFOŚiGW 

  

9.  Postanowienia dodatkowe 

1. Efekty ekologiczne osiągnięte przez WFOŚiGW w ramach programu będą corocznie 
podsumowywane i sprawozdawane do NFOŚIGW. 

2. Wniosek o dofinansowanie obejmuje w szczególności koncepcję wykorzystania środków 
zawierającą: 
1) wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania; 
2) uzasadnienie celu przeznaczenia pożyczonych lub udostępnionych środków; 
3) harmonogram wypłat środków. 

3.  Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru 
przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej”. 

4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się, jeżeli na realizację przedsięwzięcia beneficjent końcowy nie może 
uzyskać dofinansowania bezpośrednio w NFOŚiGW. 

 


