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PROGRAM  

 

„Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów zielonych”  

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie w formie pożyczki w 2014 roku 

 

1. Cel programu: 

 

 uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach, terenach zielonych;  

 tworzenie nowych zwartych terenów zielonych; 

 rewaloryzacja zabytkowych alei i parków 

 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

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

1232),  

 „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie” 

 

3. Alokacja  

Ustalona przez Zarząd WFOŚiGW w Warszawie przed ogłoszeniem programu. 

 

4. Terminy i forma naboru wniosków: 

 Termin naboru: zgodnie z kalendarium ogłoszonym przez Zarząd WFOŚiGW  

w Warszawie do wyczerpania alokacji. 

 Forma naboru: nabór wniosków otwarty, prowadzony w sposób ciągły. 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, 

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

 Związki celowe. 
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5.2 Forma dofinansowania 

 Pożyczka częściowo umarzalna. 

5.3 Intensywność dofinansowania 

 Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.  

5.4 Warunki dofinansowania 

5.4.1. W ramach programu dofinansowane mogą być: 

 inwestycje realizowane na terenie województwa mazowieckiego, 

 inwestycje realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których wnioskodawcy 

posiadają prawo do dysponowania (w przypadku, gdy nieruchomość jest własnością 

kilku osób, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu właścicielowi, do realizacji 

zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli 

nieruchomości),  

 inwestycje realizowane w roku ogłoszenia programu (do programu nie mogą być 

zgłaszane przedsięwzięcia zakończone), 

 inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym - posiadające 

wymagane prawem, kluczowe dla swojej kategorii pozwolenia lub zgłoszenia, 

 inwestycje, dla których wybór dostawców lub wykonawców został lub zostanie 

dokonany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

 

5.4.2. Warunki finansowe programu: 

1. Oprocentowanie pożyczek ustala się dla: 

1) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – w wysokości 1,20 s.r.w.,  

nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. 

2) podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej - w wysokości 1,20 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 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 627, z późn. zm.) oprocentowanie, o którym mowa w pkt 1) i 2), wynosi  

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

 

5.4.3. Warunki umarzania pożyczek: 

1. Pożyczki udzielone w ramach niniejszego programu mogą być częściowo umorzone  

w wysokości 10% wykorzystanej kwoty pożyczki. 

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu 

pod warunkiem spłaty 50 % kwoty pożyczki. 

Pożyczki, których okres spłaty jest krótszy niż 2 lata, nie podlegają umorzeniu. 
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5.5 Rodzaje przedsięwzięć  

 uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach, terenach zielonych;  

 tworzenie nowych zwartych terenów zielonych; 

 rewaloryzacja zabytkowych alei i parków. 

 

6.  Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  

6.1. Koszty kwalifikowane:  

 koszty związane z zabiegami pielęgnacyjnymi roślin: 

 leczenie, konserwacja drzew (nie dotyczy drzew suchych i obumarłych); 

 rewaloryzacja, odnowa, sadzenie i zakup sadzonek drzew i krzewów wieloletnich; 

 urządzanie i konserwacja terenów zielonych wpisanych na listę prowadzoną przez 

Konserwatora zabytków;  

 urządzanie terenów zielonych na terenach zurbanizowanych poprzez zakładanie 

nowych 

założeń zwartej zieleni wysokiej: 

 sadzenie i zakup sadzonek drzew i krzewów wieloletnich; 

 zakładanie i pielęgnacja trawników w zwartych terenach zielonych. 

 

6.2. Koszty niekwalifikowane: 

 wycinka drzew, wprowadzanie roślin zielnych (kwiatów i krzewów jednorocznych), 

zrąbkowane gałęzi i ich wywóz, prace porządkowe;  

 koszty małej infrastruktury towarzyszącej parkowi (np. ławki, kosze, zadaszenia, place 

zabaw, alejki); 

 inwentaryzacja dendrologiczna, dokumentacja projektowa.  

 

7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

7.1. Kryteria dostępu 

 Złożenie kompletnego, prawidłowo podpisanego i parafowanego wniosku na 

obowiązujących drukach wraz z wymaganymi załącznikami; 

 Zgodność celu i rodzaju przedsięwzięcia z przedmiotowym programem; 

 Zgodność wydatków opisanych we wniosku z kategoriami kosztów kwalifikowanych 

określonych w programie; 

 Spełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, które 

związane są z realizacją zadania; 

 Zgodność wnioskowanego dofinansowania z zasadami udzielania pomocy publicznej 

(jeśli występuje); 

 Prawidłowa struktura finansowa zadania - tj. zbilansowanie zadania; 

 Wiarygodne założenia i dane dotyczące efektu ekologicznego w złożonym wniosku; 
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Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest w zależności od charakteru zadania: 

 liczba drzew poddanych leczeniu, pielęgnacji; 

 liczba zakupionych sadzonek; 

 powierzchnia nowo urządzonego terenu zielonego. 

 

W przypadku niespełnienia kryteriów dostępu wniosek nie podlega dalszej ocenie 

merytorycznej. 

 

8. Procedury wyboru przedsięwzięć 

 Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie wg kolejności złożenia kompletnego 

wniosku do czasu wyczerpania alokacji środków przeznaczonej na Program; 

 Wnioski, które zostaną złożone po wyczerpaniu środków finansowych przed 

ogłoszeniem zamknięcia naboru mogą zostać rozpatrzone negatywnie lub trafić na 

listę rezerwową; 

 Po dokonaniu przez WFOŚiGW w Warszawie weryfikacji wniosku  

o dofinansowanie i stwierdzeniu konieczności jego uzupełnienia, Wnioskodawca 

zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie wraz z podaniem terminu złożenia 

brakujących/skorygowanych dokumentów (do 21 dni od daty otrzymania wezwania do 

uzupełnienia). 

 W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostaje 

bez rozpatrzenia; 

 Fundusz powiadomi pisemnie Wnioskodawcę o podjętej przez Zarząd decyzji 

dotyczącej dofinansowania realizacji zadania w terminie do 21 dni kalendarzowych od 

daty jej podjęcia; 

 Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane zgodnie z wytycznymi przedmiotowego 

Programu; 

 Uchwała w sprawie udzielenia dofinansowania traci moc wiążącą o ile umowa 

pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie a Beneficjentem nie zostanie podpisana  

w terminie 4 miesięcy od daty podjęcia tej uchwały.  

 

Beneficjenci Funduszu zobowiązani są do przeprowadzenia działań promocyjnych, 

dotyczących wsparcia finansowego udzielonego przez Fundusz zgodnie z warunkami 

zawartymi w umowie dotacji oraz wewnętrznymi regulacjami (instrukcją) podanymi 

na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie (www.wfosigw.pl). 
 


