
Możliwo ści udzielania pomocy 

finansowej przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie dla jednostek 

samorz ądu terytorialnego

prezentuje:
Józef Kała

I Zastępca Prezesa Zarz ądu 
WFOŚiGW w Krakowie
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Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)

Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych
pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Środki finansowe Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej określone rodzajowo w art. 400a ust. 1 pkt 1-9a i 11-42 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

na podstawie „Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zasady finansowania zada ń
ze środków WFO ŚiGW w Krakowie
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Przedsi ęwzięcia zwi ązane z ochron ą wód

Przedsi ęwzięcia zwi ązane z gospodark ą odpadami

Przedsi ęwzięcia zwi ązane ochron ą powietrza

Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania
bardziej przyjaznych dla środowiska no śników energii

Przeciwdziałanie kl ęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Opracowywanie i wdra żanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w szczególno ści dotycz ących ograniczenia emisji
i zużycia wody, a tak że efektywnego wykorzystania paliw

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Rodzaje finansowanych zada ń
ze środków WFO ŚiGW w Krakowie

Fundusz udziela dofinansowania m.in. na:
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• W przypadku zadań związanych z modernizacją kotłowni (pomp ciepła,
węzłów cieplnych) Fundusz udziela pomocy finansowej na zadania,
w których moc budowanych kotłowni wynosi minimum 40 kW .

• Dla kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych montowanych
samodzielnie (bez kotłowni) minimalna moc wynosi 10 kW .

• W przypadku zadań związanych z budową i przebudową oczyszczalni
ścieków, Fundusz udziela pomocy finansowej w przypadku oczyszczalni
o przepustowości powy żej 10 m3/dob ę.

• W przypadku zadań związanych z termomodernizacją Fundusz udziela 
pomocy finansowej na docieplenie przegród budowlanych o pow. powy żej 
600 m2.

Rodzaje finansowanych zada ń
ograniczenia
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Pożyczki

Pożyczki preferencyjne
(do 100% kosztów kwalifikowanych netto)

oprocentowanie:
0,6 stopy redyskonta weksli  - nie mniej niż 3,6%/rok

z możliwością umorzenia

Pożyczki płatnicze (pomostowe)
oprocentowanie:

0,6 stopy redyskonta weksli – nie mniej niż 3,6 %/rok
bez możliwości umorzenia

Dotacje

Dotacje

(do 90% kosztów kwalifikowanych brutto)

Dopłaty do kapitału kredytów 
bankowych 

(do 50%)
Dopłaty do oprocentowania kredytów 

bankowych 
(do 80%)

dopłaty do rat lub innych opłat 
ustalanych w umowach leasingu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Instrumenty finansowe



7 z 15

Osoby 
fizyczne

Pozostali 
Beneficjenci 

Jednostki samorządu terytorialnego, 
szpitale, instytucje kultury itp.                                                

Pożyczki Dotacje Dotacja + 
Pożyczka

Dopłaty do kapitału 
i oprocentowania 

kredytów bankowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Rodzaj Beneficjenta
możliwa forma dofinansowania
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likwidacja niskiej emisji, budowa odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja, zadania związane
z oszczędnością energii (realizowane w budynkach oświatowych, domach pomocy społecznej,
strażnicach OSP, obiektach sportowych i budynkach administracyjnych) – dotacja do 40% KK,

realizacja sieci wodociągowej, pod warunkiem że została zrealizowana sieć kanalizacyjna
na terenach położonych w zlewni zbiorników (w ramach tzw. osłony zbiorników) – dotacja
do 40% KK, .

działalność związana z profilaktyką zdrowotną dzieci na obszarach szczególnej ochrony 
środowiska, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń – dotacja do 25% KK,

zadania związane z utrzymaniem form ochrony przyrody oraz na zadrzewianie, zakrzewianie
i urządzanie terenów zielonych – dotacja do 40% KK,

likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska lub likwidacja skutków klęsk ekologicznych  - dotacja
do 40% KK, 

Dotacje
Rodzaj finansowanych zada ń 

Jednostki samorz ądu terytorialnego
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zadania nieinwestycyjne (w tym edukacja ekologiczna) – dotacja do 40% KK,

zadania nieinwestycyjne związane z ochroną środowiska wynikające z działalności statutowej
jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego – dotacja do 100% KK oraz na zadania
inwestycyjne – do 70% KK,

wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki –
dotacja do 40% KK,

budowa lub rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) –
dotacja do 20% KK.

Jednostki samorz ądu terytorialnego c.d.

Dotacje
Rodzaj finansowanych zada ń 
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Na pozostałe zadania dla jednostek samorządu terytorialnego udzielane jest
dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej , oprocentowanej 3,6% w skali roku
z możliwością umorzenia do 45 %. Pożyczka preferencyjna może wynieść do 100%
kosztów kwalifikowanych netto .

Na wniosek Beneficjenta, Fundusz może umorzyć pożyczkę do wysokości: 
• 45% kwoty wykorzystanej pożyczki na zadania związane z ochroną wód, dla których 

umowa została podpisana po dniu 01.01.2008 r., a dla umów podpisanych do dnia 
31.12.2007 r. - 40% kwoty uzyskanej pożyczki, 

• 40% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji zadań dotyczących ochrony 
powietrza i odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem zadań dotyczących inwestycji z 
zastosowaniem paneli fotowoltaicznych, związanych ze sprzedażą (komercyjną) energii 
elektrycznej do sieci, 

• 35% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji pozostałych zadań 
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, 

• 20% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji zadań dotyczących 
inwestycji z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych związanych ze sprzedażą 
(komercyjną) energii elektrycznej do sieci 

- pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych efektów. 

Dofinansowanie w formie po życzki
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Na wniosek Beneficjenta Wojewódzki Fundusz może umorzyć część pożyczki.

• Warunkiem ubiegania się o umorzenie jest:
– spłata min. 50% kapitału pożyczki
– spłata odsetek, które stanowią min. 10% kapitału

• jeżeli odsetki na dzień rozpatrywania wniosku stanowią mniej niż 10%
pożyczonego kapitału , to umorzenie będzie obniżane o 3,0% za każdy
brakujący procent.

– terminowe zakończenie zadania i osiągnięcie efektu ekologicznego
• nieterminowe dostarczenie protokołu odbioru końcowego zadania lub

dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego może
skutkować obniżeniem umorzenia pożyczki o 2 punkty procentowe

• Pożyczki, których okres spłaty określony w umowie nie przekracza dwóch lat,
udzielane są bez możliwości umorzenia

• Wysokość umorzenia może wynieść od 20% do 45% kwoty wykorzystanej pożyczki
• maksymalne umorzenie

– dla jednostek samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 1 500 000,00 zł
– dla pozostałych Beneficjentów nie może przekroczyć 750 000,00 zł

• umorzeniu nie podlegają odsetki od umarzanej pożyczki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zasady udzielania po życzek
umorzenie
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- weksel in blanco wraz deklaracją wekslową – podstawowe zabezpieczenie 
- gwarancja bankowa
- ubezpieczenie spłaty pożyczki
- poręczenie
- zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
- hipoteka na nieruchomości 
- przelew (cesja) wierzytelności
- blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych
- poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego
- inne dopuszczone prawem i uzgodnione z Funduszem formy zabezpieczenia

• Fundusz bada zdolność Beneficjentów do spłaty pożyczki

• Zawarcie umowy uzależnione jest od akceptacji przez Fundusz proponowanego 
zabezpieczenia spłaty pożyczki

• Fundusz na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami wymaga ustanowienia 
podwójnego zabezpieczenia:

Pozostałe formy 
zabezpieczenia

Zasady udzielania po życzek
zabezpieczenie wierzytelno ści
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• Spłata pożyczki wraz odsetkami następuje zgodnie z postanowieniami 
umowy

• Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 2 lat, lecz nie 
więcej niż 12 miesięcy od daty zakończenia zadania

• Okres spłaty pożyczki
– wartość ≥ 1 000 000,00 zł – maksymalnie 12 lat
– wartość ˂  1 000 000,00 zł – maksymalnie 10 lat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zasady udzielania po życzek
spłata po życzki
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• 20 000 000 zł maksymalna kwota na jedno zadanie

• 40 000 000 zł maksymalna suma pożyczek dla jednego Beneficjenta w roku kalendarzowym

Maksymalne wielko ści dotacji w 2015 roku

Maksymalne wielko ści po życzek w 2015 roku

Przyznanie po życzki i dotacji w 2015 r.:

Decyzja Zarządu Funduszu – kwota pożyczki lub dotacji do 297 795,91 zł

Decyzja Rady Nadzorczej Funduszu – kwota pożyczki lub dotacji powy żej 297 795,91 zł

• 2 000 000 zł maksymalna kwota na jedno zadanie

• 5 000 000 zł maksymalna suma dotacji dla jednego Beneficjenta w roku kalendarzowym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zasady udzielania dofinansowania
maksymalne wielko ści
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Zadania inwestycyjne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

karta
informacyjna

zadania 

wstępna
akceptacja

zadania

wniosek na
zadanie

inwestycyjne 

przyznanie
dofinansowania

umowa

6 miesięcy na złożenie 
wniosku wraz z załącznikami

8 miesięcy na złożenie
dokumentów do podpisania
umowy w przypadku umowy
pożyczki

14 dni na uzupełnienie 
dokumentów w przypadku 

niekompletności

Procedura ubiegania si ę o dofinansowanie
zadania inwestycyjne

złożenie dokumentów musi nastąpić
w terminie wyznaczonym przez Fundusz,
a umożliwiającym zawarcie umowy oraz
rozliczenie dotacji przed upływem roku
kalendarzowego, w którym została przyznana

Wnioski na zadania inwestycyjne będą rozpatrywane w trybie ciągłym
od 18.01.2016 r. do 30.09.2016 r.
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Wniosek na 
zadania 

nieinwestycyjne

przyznanie
dofinansowania umowa

14 dni na uzupełnienie 
dokumentów w przypadku 

niekompletności

złożenie dokumentów musi nastąpić w terminie
wyznaczonym przez Fundusz, a umożliwiającym
zawarcie umowy oraz rozliczenie dotacji przed upływem
roku kalendarzowego, w którym została przyznana

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Procedura ubiegania si ę o dofinansowanie
zadania nieinwestycyjne

8 miesięcy na złożenie
dokumentów do podpisania
umowy w przypadku umowy
pożyczki

Wnioski na zadania nieinwestycyjne będą rozpatrywane w trybie ciągłym
od 18.01.2016 r. do 30.09.2016 r.
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Programy i konkursy

Zadania nieinwestycyjne:

• Konkurs na zadania nieinwestycyjne w ramach Programu Priorytetowego - Edukacja
Ekologiczna

• Program priorytetowy "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa
małopolskiego„

• Konkurs „eko.LIDERZY 2015 województwa małopolskiego”

• Program "Ochrona nietoperzy„

• Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska –
Bezpieczny Strażak

• Konkurs „Najlepsza OSP Województwa Małopolskiego 2015 r.”

• Konkurs „Małopolskie Remizy 2015”

• Nabór wniosków na zadania związane z ochroną środowiska w ramach Programu
„LIMBA”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Programy i konkursy
Zadania inwestycyjne:

• Program Priorytetowy „SYSTEM” wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

• Program dofinansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy
hydrologicznej

• Program dofinansowania zadań związanych z likwidacją szkód powodziowych
na terenie województwa małopolskiego

• Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych
przez Gminę w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie
województwa małopolskiego”

• Program „KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

• Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii - Prosument”

• Projekt zintegrowany LIFE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Program Priorytetowy
- Edukacja Ekologiczna

Program 4 letni (2015 r. – 2018 r.) w ramach, któreg o co roku ogłaszany b ędzie 
konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukac ji ekologicznej.

• Pula środków przeznaczona w ramach edycji na rok 2015 – 2 000 000,00 zł

• Termin naboru wniosków trwał do 23.02.2015 r.

• W ramach Programu w 2015 roku wpłynęły 143 wnioski na łączną kwotę wnioskowaną 
dotacji: 5 383 147,50 zł.

• Do oceny zasadniczej, której zgodnie z regulaminem Programu, dokonała powołana do 
tego celu Komisja Konsultacyjna, przeszło 134 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie 
przyznano dla 60 zadań na łączną kwotę: 1 930 951,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Program priorytetowy 
"Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie 

województwa małopolskiego„

• Program trwa 4 lata (2015 r. – 2018 r.) 

• Alokacja środków wynosi 2 000 000 zł. 

• Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa 
małopolskiego – mogą one ubiegać się o dotację w wysokości do 90% 
kosztów kwalifikowanych zadania. 

• Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku na formularzu 
obowiązującym w WFOŚiGW w Krakowie wraz z wymaganymi załącznikami, 
określonymi w Programie. 

• Termin składania wniosków w 2015 roku upłynął 31.08.2015 r. 

• Alokacja środków na rok 2015 wynosi 500 000 zł. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Konkurs 
„eko.LIDERZY 2015 województwa małopolskiego”

• Konkurs ma zasięg wojewódzki (teren województwa małopolskiego) i skierowany
jest do beneficjentów pomocy finansowej korzystających z systemu finansowania
ochrony środowiska na terenie województwa małopolskiego:

o jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i samorządu
województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek
organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną,

o szkół i przedszkoli,

o organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na
terenie województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony
środowiska, innych beneficjentów pomocy Wojewódzkiego Funduszu.

• Na nagrody dla laureatów Konkursu Wojewódzki Fundusz przeznaczył środki
finansowe w łącznej kwocie 350 000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Konkurs 
„eko.LIDERZY 2015 województwa małopolskiego” c.d.

Spośród biorących udział w Konkursie, zostały wybrane:
1. eko.GMINA miejska
2. eko.GMINA miejsko-wiejska
3. eko.GMINA gmina wiejska
4. eko.POWIAT
5. eko.SZKOŁA
6. eko.PRZEDSZKOLE
7. eko.PROJEKT
8. eko.INNOWACYJNOŚĆ
9. eko.PRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje

przyczyniające się do oszczędności energii
10. eko.PRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa
11. eko.PRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powierzchni ziemi i gospodarka

odpadami
12. eko.PRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona przyrody
13. eko.PRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii edukacja ekologiczna
14. eko.WYDARZENIE w Małopolsce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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• Celem Programu jest ochrona stanowisk nietoperzy w budynkach wielorodzinnych
mieszkalnych, poprzez podjęcie działań minimalizujących uciążliwości, jakie odczuwają
mieszkańcy w związku z obecnością tych zwierząt, uzyskana w drodze zabezpieczenia
okien mieszkań i klatek schodowych oraz otworów wentylacyjnych.

• Program skierowany jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych posiadających
pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w zakresie
zasadności wniosku składanego do Wojewódzkiego Funduszu, potwierdzającą:

a) obecność kolonii nietoperzy na danym budynku,

b) prawidłowość wykonania zadania.

• Dofinasowanie ma formę: dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Fundusz
nie finansuje podatku od towarów i usług (VAT).

• Termin składania wniosków w 2015 r.: do dnia 01.06.2015 r.

• Limit środków w roku 2015 wyniósł: 70 000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Program "Ochrona nietoperzy"
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• Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz
jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest wyposażenie strażaków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w odzież ochronną do działań
bojowych – zestawy składające się z ubrania ochronnego, butów bojowych, hełmu, kominiarki,
rękawic .

• Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto
(ale nie więcej niż 1 500 zł/zestaw).

• Pula środków przeznaczonych w roku 2015 wyniosła – 450 000,00 zł

• Zakupione w ramach Programu elementy umundurowania muszą posiadać atesty dopuszczenia
i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Wnioski mogą składać Jednostki
Samorządu Terytorialnego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie obejmuje nie
więcej niż 3 zestawy odzieży ochronnej dla danej jednostki OSP.

• Program trwa 5 lat, a nabory wniosków odbywają się jeden raz w danym roku kalendarzowym.

• Termin składania wniosków: do 1 kwietnia danego roku kalendarzowego.

Program zapobieganie powa żnym awariom 
i likwidacja ich skutków dla środowiska –

Bezpieczny Stra żak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Konkurs „Najlepsza OSP Województwa 
Małopolskiego 2015 r.”

Komisja konkursowa w ramach konkursu „Najlepsza OSP 2015 r.” przyznała:

• Miejsce I oraz nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego w wysokości 50.000 zł dla OSP w Woli Batorskiej (powiat 
wielicki)

• Miejsce II oraz nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 30.000 zł dla 
OSP w Radgoszczy (powiat dąbrowski)

• Miejsce III oraz nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 20.000 zł dla 
OSP Jerzmanowice (powiat krakowski)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Konkurs 
Małopolskie Remizy 2015

• Konkurs na realizację prac budowlano - remontowych w remizach stra żackich
z terenu województwa. Współorganizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie.
Konkurs skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

• Termin składania wniosków w 2015 r.: do dnia 04.05.2015 r.

• Limit środków w roku 2015 wyniósł: 2 500 000,00 zł.

• Konkurs obejmuje dofinansowanie następujących zadań:

- termomodernizacja budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z kompleksową termomodernizacją,

- wykonanie i/lub modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u.,

- inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (w tym m.in.
kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę),

- zadania związane z likwidacją niskiej emisji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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• Celem programu jest dofinansowanie określonego zakresu inwestycyjnego,
realizowanego w ramach budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji remiz
Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z parkami narodowymi
województwa małopolskiego.

• Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z parkami narodowymi
województwa małopolskiego.

• Dofinasowanie ma formę: dotacji do 60% kosztów kwalifikowanych. Fundusz nie
finansuje podatku od towarów i usług (VAT).

• Termin składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie upłynął dnia 27.07.2015 r.

• Limit środków w roku 2015 wyniósł: 2 500 000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Nabór wniosków na zadania zwi ązane z ochron ą 
środowiska w ramach Programu „LIMBA”
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Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych
oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Beneficjentami programu wskazanego przez WFOŚiGW w Krakowie są:

� jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

� podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych
jednostek samorządu terytorialnego.

• Program realizowany jest w latach 2015 – 2023

• Nabór wniosków w 2015 r. prowadzony był do 31.07.2015 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Program Priorytetowy „SYSTEM”
Wsparcie działa ń ochrony środowiska i gospodarki wodnej

realizowanych przez WFO ŚiGW
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Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania
Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z „Zasadami udzielania dofinansowania 
ze środków NFOŚiGW".

Formy dofinansowania
1) Pożyczka.
2) Środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.

Intensywno ść dofinansowania
Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 70% kosztów kwalifikowanych,
przy czym w ramach pożyczki dla WFOŚiGW do 50% kosztów kwalifikowanych, a w
ramach udostepnienia środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji do 20%
kosztów kwalifikowanych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Program Priorytetowy „SYSTEM”
Wsparcie działa ń ochrony środowiska i gospodarki wodnej

realizowanych przez WFO ŚiGW
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Program dofinansowania zada ń związanych 
z przeciwdziałaniem skutkom 

suszy hydrologicznej

• Wnioskodawcą mogą być gminy z terenu województwa małopolskiego
(w szczególno ści powiat tarnowski, gorlicki i wadowicki) , na obszarze których
wystąpiła susza hydrologiczna potwierdzona przez odpowiednie służby Wojewody
Małopolskiego.

• Dofinansowanie ma postać: dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych
zadania brutto i pożyczki bez możliwości umorzenia na pozostałą część kosztów
kwalifikowanych netto zadania (podatek od towarów i usług VAT traktowany jest jako
wkład własny Beneficjenta).

• Pomoc finansowa przeznaczona jest między innymi na: budowę lub rozbudowę sieci
wodociągowej realizowanej łącznie z programem wodociągowo- kanalizacyjnym,
wykonanie publicznie dostępnych punktów czerpalnych wody pitnej doprowadzonej
z sieci wodociągowej, prace związane z wierceniem ogólnodostępnych studni
eksploatacyjnych dla ludności wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie
projektów i dokumentacji niezbędnych w postępowaniu administracyjnym.

W ramach realizacji Programu Wojewódzki Fundusz w 2015 przyznał środki w kwocie:
• 1.021.749,12 zł w formie dotacji
• 639.631,56 zł w formie pożyczki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Program dofinansowania zada ń związanych 
z likwidacj ą szkód powodziowych na terenie 

województwa małopolskiego

• Wnioskodawcą mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, szpitale i inne
podmioty lecznicze, hospicja, domy opieki społecznej, państwowe i samorządowe
instytucje kultury, kościelne osoby prawne, inne państwowe lub samorządowe osoby
prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
publicznych.

• Wysokość dotacji to maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie
więcej niż 600 000,00 zł na jedno zadanie.

• Pomoc finansowa przeznaczona jest na zadania polegające na likwidacji szkód
wyrządzonych przez powódź w infrastrukturze środowiska, w tym m.in.:
w kanalizacjach sanitarnych wraz z urządzeniami technicznymi, oczyszczalniach
ścieków, stacjach uzdatniania wody pitnej, składowiskach odpadów, kotłowniach oraz
na zadania polegające na uporządkowaniu terenu poprzez usuwanie i wywóz
naniesionych obcych materiałów, co obejmuje także prace polegające na
przywróceniu terenu do stanu przed powodzią.

• Termin składania wniosków: 31.12.2015 r.

• Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi: do 7 000 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Program dofinansowania zada ń ze środków WFO ŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gmin ę w ramach 
„PONE na terenie województwa małopolskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

• Czas trwania Programu: lata 2012 – 2017

• Terminy składania wniosków: na bie żąco

• Program skierowany do gmin województwa małopolskiego , które posiadają aktualny
gminny program ochrony powietrza wpisujący się w aktualny Program Ochrony
Środowiska Województwa Małopolskiego oraz Program ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego: Małopolska 2023 - w zdrowej atmosferze przyjęty przez
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.

• Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (rzeczywiste dofinansowanie wyliczane
w oparciu o wskaźniki obowiązujące w Wojewódzkim Funduszu). Na pozostałą część
kosztów kwalifikowanych może być udzielona pożyczka do wartości netto,
a w przypadku gdy nie ma prawnej możliwości odliczenia VAT do wartości brutto.

• W ramach realizacji Programu Wojewódzki Fundusz w latach 2012 – 2015 przyznał
środki w kwocie:

� 17 153 109,98 zł w formie dotacji,
� 20 000 000,00 zł w formie po życzki.
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Program dofinansowania zada ń ze środków WFO ŚiGW                      
w Krakowie realizowanych przez Gmin ę w ramach                 

„PONE na terenie województwa małopolskiego” c.d.

Zakres rzeczowy inwestycji obj ętych dofinasowaniem
1 2

Demontaż kotłowni, 
palenisk opalanych 

paliwem stałym o niskiej 
sprawności 

energetycznej

Montaż kotłowni na gaz lub olej

Montaż kotłowni na węgiel lub biomasę

Podłączenie do sieci ciepłowniczej

Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym
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Dodatkowe wymagania

monta ż kotłów w ęglowych oraz na biomas ę

W przypadku monta żu kotłowni na w ęgiel lub biomas ę musz ą być spełnione 
następujące warunki:

• Brak technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
• Nowe kotły powinny posiadać sprawność energetyczną większą bądź równą 87 %,

a stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O2 odniesione do
spalin suchych, 00 C, 1013 mbar dla obciążenia 100 % mocy nominalnej kotła nie może
osiągać wartości większej niż 40 mg/m3, OGC nie więcej niż 20 mg/m3, co odpowiada
klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji
użytkowania urządzenia.

• Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do 
dofinasowania w ramach Programu. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Program dofinansowania zada ń ze środków WFO ŚiGW                      
w Krakowie realizowanych przez Gmin ę w ramach                 

„PONE na terenie województwa małopolskiego” c.d.
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Cel Programu:

• Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza
w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych
i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.

• Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (CAFE).

Terminy składania wniosków:

• Wnioski należy składać w biurze Wojewódzkiego Funduszu do dnia 30.11.2015 r. do
godz. 15:30.

Program „KAWKA - Likwidacja niskiej emisji 
wspieraj ąca wzrost efektywno ści energetycznej 

i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” 
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• Kwota dofinansowania wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji oraz do 45% kosztów
kwalifikowanych ze środków WFOŚiGW.

• W ramach 1 i 2 części Programu KAWKA przyznano środki w kwocie: 137.910.914,10 zł
w tym: 137.187.612,10 zł w formie dotacji, 723.302,00 zł w formie pożyczki
preferencyjnej ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW na inwestycje
realizowane przez 8 Beneficjentów w latach 2012-2018. Całkowity koszt kwalifikowany
zgłoszonych inwestycji wynosi 171.795.381,30 zł.

• W wyniku realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach obydwu części Programu
KAWKA:
- 13.800 szt. źródeł ciepła opalanych paliwem stałym zostanie zlikwidowanych
- 2.329 szt. niewęglowych źródeł ciepła i ok. 76 szt. źródeł węglowych (o sprawności

nie mniejszej niż 80%) zastąpi zlikwidowane źródła ciepła.
• Efektem ekologicznym realizowanych inwestycji będzie:

- redukcja emisji pyłu PM 10 o ok. 266,00 Mg/rok ,
- redukcja emisji pyłu PM 2,5 o ok. 258,00 Mg/rok ,
- redukcja emisji CO2 o ok. 41.749,00 Mg/rok .

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Program „KAWKA - Likwidacja niskiej emisji 
wspieraj ąca wzrost efektywno ści energetycznej 

i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” 
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Projekt zintegrowany LIFE obejmuje m.in.:
• stworzenie sieci eko-doradców w 37 gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać 

realizację Programu ochrony powietrza, 
• powstanie Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym obejmującego szkolenia 

i bazę wiedzy dla samorządów lokalnych,
• międzyregionalną bazę źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz 

z modelowaniem jakości powietrza. 

Zakładane cele, to przyspieszenie wdrożenia działań określonych w Programie ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego, wyposażenie gmin w wiedzę i wysokiej
klasy specjalistów od ochrony powietrza, wzrost świadomości ekologicznej wśród
mieszkańców i budowa sieci współpracy.

Wartość projektu zintegrowanego LIFE dla Małopolski to ponad 70 mln zł . Źródła 
finansowania to: 
• program LIFE (ok. 41 mln zł ), 
• NFOŚiGW (ok. 20 mln zł ), 
• WFOŚiGW w Krakowie (ok. 4 mln zł ), 
• środki własne beneficjentów (ok. 5 mln zł ).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Projekt zintegrowany LIFE 
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ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ

INTERNETOWĄ

WWW.WFOS.KRAKOW.PL

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie



Finansujemy Ochronę Środowiska 
w Małopolsce

Dziękuję za uwagę.

Józef Kała
I Zastępca Prezesa Zarządu 
WFOŚiGW w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
tel.: 12 422 94 90 • faks: 12 422 30 46
e-mail: biuro@wfos.krakow.pl 
www.wfos.krakow.pl


