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Opracował: Tomasz Kowalczuk
KONKURS Z ZAKRESU
Zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na zadania dotyczące:
„Zakupu sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków”.


I. Forma dofinansowania.
Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie dotacji lub pożyczki (możliwa jest także łączona forma dofinansowania – zgodnie z obowiązującymi zasadami, wówczas jednak przy ocenie brane są pod uwagę kryteria dotacyjne).


II. Podstawa prawna.
Podstawą prawną do realizacji niniejszego konkursu są: 
	„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” oraz
	„Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie”.


III. Warunki uczestnictwa oraz zobowiązania informacyjno-promocyjne.


	Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe złożenie wniosku na obowiązującym druku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Druki wniosku wraz z załącznikami oraz wykaz dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.wfosigw.pl" www.wfosigw.pl w zakładce „Obsługa beneficjentów”.

Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie zadania realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
Beneficjenci Funduszu zobowiązani są do przeprowadzenia działań promocyjnych, dotyczących wsparcia finansowego udzielonego przez Fundusz, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie dotacji/pożyczki oraz wewnętrznymi regulacjami (instrukcją) podanymi na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie (www.wfosigw.pl).


IV. Założenia ogólne oraz terminy naboru wniosków
Termin składania wniosków – zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez Fundusz.
Termin analizy wniosków – do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
Termin ogłoszenia wyników konkursu – do 14 dni od daty zakończenia analizy wniosków.
	Wnioski, które wpłyną do Funduszu po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia. O terminowości wpływu dokumentacji decyduje data wpływu do Biura Funduszu.
	Maksymalny poziom dofinansowania w formie pożyczki wynosi 80% kosztów zadania.

Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji wynosi 50% kosztów zadania.

V. Kryteria oceny wniosków.

 A. Kryterium przedmiotu dofinansowania:
	Sprzęt ciężki służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska (działka wodno-pianowe przenośne, generator piany lekkiej, motopompy pływające, szlamowe, do substancji ropopochodnych i in., narzędzia hydrauliczne, urządzenia typu COBRA) – 40 pkt

Inny sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia (węże pożarnicze, zapory, wentylatory itp., prądownice, agregaty prądotwórcze, podnośniki pneumatyczne itp., środki transportu poza samochodami, takie jak łodzie, pontony, przyczepy ratownicze itp.) – 30 pkt.
Ubrania i sprzęt wysokiej specjalizacji (ubrania żaroodporne, gazowe, nurkowe, w tym wyposażenie nurka, aparaty powietrzne z maskami oddechowymi, agregaty do ładowania butli) – uwaga, nie dotyczy podstawowych ubrań ratowniczych (typu NOMEX) – 15 pkt.
W przypadku złożenia wniosku zbiorczego na sprzęt kwalifikujący się do różnych grup, przyjmuje się punktację grupy, dla której przypada najwyższy koszt zakupu wg specyfikacji z danego wniosku.

B. Kryterium zasięgu działania:
	Województwo – 30 pkt.

Region – co najmniej dwa powiaty – 10 pkt.
Powiat lub Zespół Gmin – 5 pkt.
Zasięg działania należy udokumentować oświadczeniem o akcjach przeprowadzanych w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

C. Kryterium wartości przyrodniczych.
	Obszar działania obejmujący teren:
	parku narodowego, obszaru Natura 2000 – 15 pkt.

parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody,– 10 pkt.
innych form ochrony przyrody lub krajobrazu – 5 pkt.

D. Kryterium aktywności (częstotliwości wyjazdów)
	Ponad 1000 wyjazdów w roku – 40 pkt.

500-1000 wyjazdów w roku – 30 pkt.
250-499 wyjazdów –20 pkt.
100-249 wyjazdów – 5 pkt.
Liczbę wyjazdów należy udokumentować oświadczeniem o wyjazdach w dwóch latach poprzedzających rok złożenia wniosku.

E. Kryterium podmiotu użytkującego pojazd (ze względu na charakter i częstotliwość działań, stopień wykorzystania, możliwości pozyskania środków):
	Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna – 20 pkt.

Straż Przemysłowa/Lotniskowa i Lasy Państwowe –10 pkt.
Inne podmioty powołane do prowadzenia działań ratowniczych – 5 pkt.

F. Kryterium konstrukcji finansowej:
	Współfinansowanie ze środków UE – 30 pkt.

Co najmniej trzy zewnętrzne krajowe źródła finansowania – 15 pkt.
Dwa zewnętrzne źródła finansowania (w tym WFOŚiGW) – 5 pkt.

G. Kryterium wielkości dofinansowania z WFOŚiGW
	W przypadku pożyczek
	≤25% 	     – 30 pkt.

25,1-40,0 – 25 pkt.
40,1-50,0 – 20 pkt.
50,1-80,0 – 15 pkt.
	W przypadku dotacji
	≤25% 	     – 20 pkt.

25,1-50,0 – 10 pkt.
>50,0%    –   0 pkt.
W przypadku dofinansowania łącznego uwzględnia się punktację dla dotacji.


WFOŚiGW w Warszawie zastrzega sobie prawo wymogu udokumentowania informacji zaznaczonych przez wnioskodawcę.


VI. Procedura wyboru przedsięwzięć

Wybór zadań odbywa się w jednoetapowym trybie konkursowym. O udzieleniu dofinansowania decyduje ocena wniosku zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt. V. 
Po analizie wniosków zostanie stworzona lista rankingowa. Dofinansowanie otrzymają wnioski z największą liczbą punktów.


