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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 samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych 

pożarniczych”. 

 

 

I. Forma dofinansowania. 

Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie dotacji lub pożyczki (możliwa jest także 

łączona forma dofinansowania – zgodnie z obowiązującymi zasadami). 

 

II. Podstawa prawna. 

Podstawą prawną do realizacji niniejszego konkursu są:  

1. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” 

oraz 

2. „Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie”. 

 

III. Warunki uczestnictwa oraz zobowiązania informacyjno-promocyjne. 

 

1. 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 w zakładce „Obsługa beneficjentów”. 

2. Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie zadania realizowane na terenie 

województwa mazowieckiego. 

3. 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. 

1. Konkurs organizowany jest dwa razy w roku – wiosną i latem. 

2. Wiosenny:  termin ogłoszenia konkursu - do 10.04.2011 

termin zgłaszania wniosków – do 15.05.2011 

termin zakończenia analizy wniosków – do 15.06.2011 

termin ogłoszenia wyników konkursu – po 30.06.2011 

 

3. Letni:   termin ogłoszenia konkursu - do 31.07.2011 

termin zgłaszania wniosków – do 31.08.2011 

termin zakończenia analizy wniosków – do 30.09.2011 

termin ogłoszenia wyników konkursu – po 15.10.2011 

 

4. Wnioski, które wpłyną do Funduszu po wyznaczonym terminie pozostają bez 

rozpatrzenia. O terminowości wpływu dokumentacji decyduje data wpływu do Biura 

Funduszu. 
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5. Maksymalny poziom dofinansowania w formie pożyczki wynosi 80% kosztów 

zadania. 

6. Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji wynosi: 

a/ do samochodów dla Państwowej Straży Pożarnej – do 50% kosztów zadania, 

b/ do samochodów dla innych podmiotów – do 25% kosztów zadania. 

 

 

 

 

V. Kryteria oceny wniosków. 

 

 

A. Kryterium przedmiotu dofinansowania: 

1. Ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze lub ratownictwa chemiczno-ekologicznego – 

50 pkt 

2. Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze lub ratownictwa chemiczno-ekologicznego – 

40 pkt. 

3. Inne pojazdy specjalne pożarnicze o tonażu przekraczającym 3,5t – 35 pkt. 

4. lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze (posiadające co najmniej pełną zabudowę 

specjalistyczną, w tym zbiornik wodny i linię szybkiego natarcia) – 30 pkt. 

5. lekkie samochody pożarnicze innych typów – 15 pkt. 

6. inne pojazdy specjalne – 10 pkt. 

7. Dodatkowo za podwyższone właściwości terenowe (minimum napęd 4x4) – 5 pkt. 

8. Dodatkowo za uzupełniające wyposażenie ratownicze (dotyczy pojazdów opisanych w 

punktach 1, 2, 3 i 4) – 5 pkt.  

 

B. Kryterium wieku pojazdu: 

 W przypadku pożyczek 

1. Pojazd nowy – 20 pkt. 

2. Pojazd max. 5 letni – 10 pkt. 

3. Pojazd max. 20 letni – 5 pkt. 

Dotacją objęte są wyłącznie pojazdy nowe – kryterium wieku nie obowiązuje. 

 

C. Kryterium zasięgu działania: 

1. Województwo – 15 pkt. 

2. Region – co najmniej dwa powiaty – 10 pkt. 

3. Powiat lub Zespół Gmin – 5 pkt. 

 

D. Kryterium wartości przyrodniczych. 

 Obszar działania obejmujący teren: 

1. parku narodowego, obszaru Natura 2000 – 15 pkt. 

2. parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody,– 10 pkt. 

3. innych form ochrony przyrody lub krajobrazu – 5 pkt. 

 

E. Kryterium podmiotu użytkującego pojazd (ze względu na charakter i częstotliwość działań, 

stopień wykorzystania, możliwości pozyskania środków): 

1. Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna – 20 pkt. 

2. Lasy Państwowe –5 pkt. 

3. Inne podmioty statutowo powołane do prowadzenia działań ratowniczych – 1 pkt. 
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F. Kryterium konstrukcji finansowej: 

1. Współfinansowanie ze środków UE – 20 pkt. 

2. Co najmniej trzy krajowe źródła finansowania (łącznie z WFOŚiGW) – 15 pkt. 

3. Dwa zewnętrzne źródła finansowania (w tym WFOŚiGW) – 5 pkt. 

 

 

G. Kryterium wielkości dofinansowania z WFOŚiGW 

 W przypadku pożyczek 

1. ≤25%       – 20 pkt. 

2. 25,1-40,0 – 15 pkt. 

3. 40,1-50,0 – 10 pkt. 

4. 50,1-80,0 –   5 pkt. 

 W przypadku dotacji 

1. ≤10%       – 20 pkt. 

2. 10,1-15,0 – 15 pkt. 

3. 15,1-20,0 – 10 pkt. 

4. 20,1-25,0 –   5 pkt. 

5. >25,0%    –   0 pkt. 

 

 

WFOŚiGW w Warszawie zastrzega sobie prawo wymogu udokumentowania informacji 

zaznaczonych przez wnioskodawcę. 

 

 


