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PROGRAM 

 

„Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, 

produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzanie nowych technologii w zakładach 

przemysłowych mających na celu ograniczenie niskiej emisji”  

ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w 2014 roku  

(działanie zgodne z pkt. 3.1, 3.2 listy przedsięwzięć priorytetowych) 

 

1. Cel programu: 

 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz produkcja energii przy 

zastosowaniu wysokosprawnej kogeneracji.  

 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232 z późn. zm.), 

 „Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014  

z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku”, 

 „Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku” przyjęta przez Radę Ministrów w dniu  

10 listopada 2009 roku, 

 „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” 

 Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi w: 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie ustanowienia 

programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre 

inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795 z późn. zm.); 

Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006). 
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3. Alokacja ustalona przez Zarząd przed ogłoszeniem naboru programu. 

4. Terminy i forma naboru wniosków: 

 Termin składania wniosków: zgodne z kalendarium ogłoszonym przez Fundusz 

 Forma naboru: otwarty  

Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz 

z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl. 

 

5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

5.1 Beneficjenci 

 Osoby prawne z wyłączeniem JST oraz ich jednostek podległych 

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

5.2 Forma dofinansowania 

 Pożyczka 

5.3 Intensywność dofinansowania 

 Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych  

(z zastrzeżeniem, że intensywność dofinansowania określona będzie  

z uwzględnieniem przepisów pomocy publicznej w ramach, której udzielone 

będzie dofinansowanie). 

 

5.4 Warunki dofinansowania 

1) Dofinansowaniem objęte są zadania realizowane na terenie województwa 

mazowieckiego. 

2) Zgłoszone do dofinansowania zadania nie mogą być zakończone. 

3) Inwestycje realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których beneficjenci 

posiadają prawo do dysponowania.  

4) Inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym - posiadające 

wymagane prawem, kluczowe dla swojej kategorii pozwolenia lub zgłoszenia. 

http://www.wfosigw.pl/
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5) Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien dokonać wyboru 

wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6) Inwestycje realizowane przez wnioskodawców wywiązujących się z obowiązku 

uiszczania opłat i kar stanowiących dochody Funduszu. 

 

5.4.1 Zasady przyznawania pożyczek 

1) Decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu podejmuje 

Zarząd w formie uchwały. 

2) Udzielenie dofinansowania odbywa się na podstawie umów cywilno – prawnych, 

zawieranych w formie pisemnej po rozpatrzeniu wniosku. Wprowadzenie zmian 

do umowy wymaga decyzji Zarządu Funduszu. 

3) Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych 

zadania powstałych po dniu podjęcia przez Fundusz decyzji o przyznaniu 

dofinansowania lub udzieleniu promesy. 

4) Przyznanie dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności 

kredytowej beneficjenta w rozumienia przepisów Prawa Bankowego. Ponadto 

warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie przez beneficjenta jej spłaty  

w formach zaakceptowanych przez Zarząd. 

5) Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu  

o stopę redyskonta weksli przyjętą przez Radą Polityki Pieniężnej. 

6) Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,2 s.r.w. nie mniej niż 3,5% w stosunku 

rocznym. Dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy 

ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) oprocentowanie wynosi 

0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym. 

7) Spłata pożyczki powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 10 lat. Na wniosek 

beneficjenta istnieje możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki o 5 lat. 
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8) Możliwość karencji w spłacie pożyczki do 12 miesięcy liczonej od daty 

postawienia środków do dyspozycji beneficjenta. W przypadku udzielenia 

karencji okres spłaty pożyczki liczy się od momentu jej zakończenia. 

9) W przypadku zaistnienia pomocy publicznej udzielonej ze środków Funduszu dla 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zastosowanie będą miały 

przepisy Traktatu Funkcjonowania Unii Europejskiej  - art. 107 i 108.  

10) Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele 

budowlane) zobowiązany jest uzyskać od właściwych organów administracji 

architektoniczno-budowlanej prawomocne decyzje administracyjne związane  

z zakresem wykonywanych prac. 

11) Beneficjent zostanie zobowiązany do osiągnięcia efektu ekologicznego w terminie 

określonym w umowie pożyczki oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających 

jego uzyskanie tj. protokołu odbioru końcowego prac oraz wymaganego prawem 

zgłoszenia/pozwolenia na użytkowanie przedmiotu dofinansowania. 

12) Beneficjent pomocy udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na realizację zadań 

w ramach niniejszego programu zobowiązany jest do promowania otrzymanego 

wsparcia zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki. 

 

5.4.2 Zasady umarzania pożyczek: 

1) Pożyczka nie będzie podlegać umorzeniu.  

 

5.5 Rodzaje przedsięwzięć 

Przedsięwzięcia w ramach których modernizowane będą systemy cieplne o niskiej 

sprawności lub złym stanie technicznym, sieci ciepłownicze, budowane układy 

wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzane nowe technologie w zakładach 

przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 

 



 

Tytuł programu: 
„Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i 
złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeneracji 

oraz wprowadzanie nowych technologii w zakładach 
przemysłowych mających na celu ograniczenie niskiej 

emisji” 
 
 

Nr programu: 
 

2014-OA-15 

 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa 
tel.  (+48) 22 853 53 21; fax. (+48) 853 53 02 

Strona 5 z 7 

 
 

6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  

6.1 Koszty kwalifikowane: 

1) Koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji 

inwestycji. 

2) Koszty modernizacji sieci ciepłowniczych. 

3) Koszty modernizacji systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie 

technicznym (np. modernizacja palenisk w ciepłowni). 

4) Koszty budowy lub modernizacji źródeł w oparciu o wysokosprawną kogenerację. 

5) Koszty wprowadzania nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na 

celu ograniczenie niskiej emisji (np. instalacje odpylania, filtrów, cyklonów  

i multicyklonów). 

6) Koszty nabycia materiałów bądź robót budowlanych, które pozostają  

w bezpośrednim związku z przedsięwzięciem objętym wsparciem Funduszu. 

7) Podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT podatek ten nie jest kosztem 

kwalifikowanym. 

6.2 Koszty niekwalifikowane: 

1) Nadzór inwestorski. 

2) Budowa dróg dojazdowych. 

3) Koszt przyłączenia do sieci. 

 

7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

7.1 Kryteria dostępu: 

1) Złożenie kompletnego, prawidłowo podpisanego i parafowanego wniosku  

na obowiązujących drukach wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym 

terminie. 

2) Zgodność celu i rodzaju przedsięwzięcia z przedmiotowym programem. 
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3) Zgodność wydatków opisanych we wniosku z kategoriami kosztów kwalifikowanych 

określonych w programie. 

4) Spełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, które 

związane są z realizacją zadania. 

5) Zgodność wnioskowanego dofinansowania z zasadami udzielania pomocy 

publicznej. 

6) Zbilansowanie zadania. 

7) Wiarygodne założenia i dane dotyczące efektu ekologicznego w złożonym wniosku. 

W przypadku niespełnienia kryteriów dostępu wniosek nie podlega dalszej ocenie 

merytorycznej. 

7.2. Kryteria selekcji 

 

Punktowane kryteria selekcji służą do zakwalifikowania zadania do dofinansowania. 

Warunkiem kwalifikującym wniosek do dofinansowania jest uzyskanie minimum 20 pkt  

w kryterium selekcji. 

Wnioski które uzyskają mniej niż 20 pkt nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Zarząd. 

1) Przygotowanie zadania: 

a) Wyłoniony wykonawca i podpisana umowa z wykonawcą zadania – 10 pkt. 

b) Zadanie gotowe do realizacji posiadające wymagane decyzje oraz kosztorys 

inwestorski lub ofertę wykonawcy – 5 pkt. 

2) Czas realizacji zadania: 

a) Zakończenie zadania i wypłata środków w 100% w roku 2014 – 10 pkt. 

b) Realizacja zadania wieloletnia z wypłatą 50% środków w roku 2014 – 5 pkt. 

c) Realizacja zadania wieloletnia z wypłatą poniżej 50% środków w roku 2014 – 0 pkt. 

3) Finansowanie zadania: 

a) Zadanie współfinansowane ze środków UE - 10 pkt. 

b) Zadanie finansowane z udziałem innych środków publicznych niż WFOŚiGW – 5pkt. 

c) Zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych i WFOŚiGW – 0 pkt. 
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4) Zarejestrowana działalność: 

a) Powyżej 5 lat – 10 pkt. 

b) Powyżej 2 lat – 5 pkt. 

c) Poniżej 2 lat – 0 pkt. 

 

8. Procedury wyboru przedsięwzięć 

1) Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie wg kolejności złożenia kompletnego 

wniosku do czasu wyczerpania alokacji środków przeznaczonej na Program. 

2) Po dokonaniu przez Fundusz weryfikacji wniosku o dofinansowanie i stwierdzeniu 

konieczności jego uzupełnienia, Wnioskodawca zostanie o tym fakcie 

poinformowany pisemnie wraz z podaniem terminu złożenia 

brakujących/skorygowanych dokumentów (maksymalnie do 30 dni od daty 

otrzymania wezwania do uzupełnienia). 

3) W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek zostaje 

odrzucony. 

4) O decyzji właściwego organu Funduszu Wnioskodawca jest informowany pisemnie  

w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty jej podjęcia. 

5) Uchwała w sprawie udzielenia dofinansowania traci moc wiążącą, o ile umowa 

pomiędzy Funduszem a Beneficjentem nie zostanie podpisana w terminie 4 miesięcy 

od daty podjęcia tej uchwały. 

6)  Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do środowiska [Mg]. 


