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Opracował: Tomasz Kowalczuk
KONKURS Z ZAKRESU

 „Zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych”.


Kryteria oceny wniosku
(wypełnić poprzez wyraźne pogrubienie odpowiedniej liczby punktów)

A. Kryterium przedmiotu dofinansowania:
	Ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze lub ratownictwa chemiczno-ekologicznego – 60 pkt

Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze lub ratownictwa chemiczno-ekologicznego – 45 pkt.
Inne pojazdy specjalne pożarnicze o tonażu przekraczającym 3,5t – 40 pkt.
lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze (posiadające co najmniej pełną zabudowę specjalistyczną, w tym zbiornik wodny i linię szybkiego natarcia) – 30 pkt.
lekkie samochody pożarnicze innych typów – 20 pkt.
inne pojazdy specjalne – 10 pkt.
	Dodatkowo za podwyższone właściwości terenowe (minimum napęd 4x4) – 10 pkt.

Dodatkowo za uzupełniające wyposażenie ratownicze (dotyczy pojazdów opisanych w punktach 1, 2, 3 i 4) – 5 pkt. 

B. Kryterium wieku pojazdu:
	W przypadku pożyczek
	Pojazd nowy – 20 pkt.

Pojazd max. 5 letni – 10 pkt.
Pojazd max. 20 letni – 5 pkt.
Dotacją objęte są wyłącznie pojazdy nowe – kryterium wieku nie obowiązuje.

C. 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.

D. 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.

E. 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.

F. 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.


G. 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.

H. Kryterium wielkości dofinansowania z WFOŚiGW
	W przypadku pożyczek
	≤25% 	     – 30 pkt.
	25,1-40,0 – 20 pkt.

40,1-50,0 – 10 pkt.
50,1-80,0 –   5 pkt.
	W przypadku dotacji
	≤10% 	     – 20 pkt.

10,1-15,0 – 15 pkt.
15,1-20,0 – 10 pkt.
20,1-25,0 –   5 pkt.
>25,0%    –   0 pkt.
W przypadku dofinansowania łącznego uwzględnia się punktację dla dotacji.


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





