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DLA BIZNESU  
 

Zielona Tarcza: Dofinansowanie z Wojewódzkich 

Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

 

Informujemy, że WFOŚiGW wprowadziły do oferty      

możliwość skorzystania z pożyczki na zachowanie      

płynności finansowej i zapewnienie dostępu do      

finansowania w związku z nagłym niedoborem środków       

wynikających z epidemii COVID-19. W Małopolsce      

środki te można przeznaczyć wyłącznie w ramach zadań        

proekologicznych. Link do pełnej listy zadań i       

szczegółów oferty znajdą państwo TUTAJ. Poniżej      

przedstawiamy naszym zdaniem najważniejsze z nich wraz       

z warunkami finansowymi wsparcia 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki      

Wodnej w Krakowie może finansować następujące zadania       

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 

● wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i     

inwestycyjnych, służących ochronie środowiska    

(np. termomodernizacja); 

● przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; 

● przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; 

● wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł    

energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej     

przyjaznych dla środowiska nośników energii; 

● wspomaganie ekologicznych form transportu; 

● zadania związane z racjonalnym wykorzystaniem     

żywności oraz przeciwdziałaniem jej marnowaniu; 

● edukację ekologiczną oraz propagowanie działań     

proekologicznych i zasady zrównoważonego    

rozwoju; 

● przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i      

międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska     

i gospodarki wodnej; 

● wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i      

zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń     

technicznych, służących wykonywaniu działań na     

rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

● współfinansowanie projektów inwestycyjnych,   

kosztów operacyjnych i działań realizowanych z      

udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej      

niepodlegających zwrotowi; 

● przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z    

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,      

które mają być współfinansowane ze środków      

pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających     

zwrotowi; 

● współfinansowanie projektów inwestycyjnych,   

kosztów operacyjnych i działań realizowanych z      

udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w     

ramach współpracy z organizacjami    

międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej; 

● inne zadania służące ochronie środowiska i      

gospodarce wodnej, wynikające z zasady     

zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką      

ochrony środowiska. 

 

UWAGA! Fundusz nie udziela pomocy finansowej na       

następujące zadania: 

● na wykonanie całości lub części składowej nowo       

realizowanego zadania inwestycyjnego, jeżeli jego     

wykonanie wynika z wymogów ochrony środowiska i       

prawa budowlanego 

● na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nie       

będącej elementem kompleksowego projektu    

termomodernizacyjnego, 
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● na termomodernizację budynków przy zastosowaniu     

powłok termoceramicznych, 

● na modernizację kotłowni nieprzynoszącą efektu     

ekologicznego, 

● na wymianę punktów świetlnych bez systemu      

sterowania i oszczędności energii, 

● w przypadku zadań inwestycyjnych: na sporządzenie      

dokumentacji projektowej, na nadzór inwestorski, na      

rozruch instalacji; 

● na wydawanie oraz prenumeratę czasopism 

 

Limity dofinansowania 

1) Maksymalna kwota pożyczki na jedno zadanie nie        

może przekroczyć 40.000.000,00 zł. Maksymalna kwota      

zadłużenia w Funduszu z tytułu pożyczek dla jednego        

Beneficjenta nie może przekroczyć 60.000.000,00 zł.      

Ograniczenie kwotowe nie dotyczy jst.  

2) Maksymalna kwota dotacji na jedno zadanie wynosi        

400.000,00 zł. Łączna kwota dotacji dla jednego       

Beneficjenta nie może przekroczyć 1.300.000 zł w danym        

roku kalendarzowym.  

3) Dla zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym dla          

organizacji konferencji, suma przyznanych dotacji dla      

jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 50.000 zł w        

danym roku kalendarzowym. Ograniczenie to nie      

dotyczy dofinansowania na zadania wyłonione w ramach       

konkursów i programów realizowanych przez Fundusz.  

4) Udział środków własnych Beneficjenta w dotowanym       

zadaniu powinien wynosić minimum 10% kosztów      

kwalifikowanych zadania. Fundusz może nie stosować      

wymogu udziału środków własnych w przypadku      

dofinansowania udzielanego dla państwowych jednostek     

budżetowych na realizację zadań współfinansowanych ze      

środków Unii Europejskiej i zagranicznych. 

 

Warunki dofinansowania 

Dla pożyczek przyznawanych z możliwością umorzenia,      

Fundusz stosuje oprocentowanie: 

a) w przypadku pożyczek w wysokości do 5.000.000,00 zł         

– oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej      

określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy        

redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP w wysokości 0,8        

stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,50% , 

b) w przypadku pożyczek w wysokości powyżej       

5.000.000,00 do 10.000.000,00 zł – oprocentowanie      

według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie,       

ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli       

ogłaszanej przez NBP w wysokości 0,8 stopy redyskonta        

weksli, lecz nie mniej niż 2,60% , 

c) w przypadku pożyczek w wysokości powyżej       

10.000.000,00 zł – oprocentowanie według zmiennej stopy       

procentowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu       

do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP w        

wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej        

niż 2,00% . 

 

Zabezpieczenie 

Fundusz na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z       

odsetkami wymaga ustanowienia podwójnego    

zabezpieczenia, przy czym podstawowym    

zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z       

deklaracją wekslową.  

Pozostałe formy zabezpieczenia to między innymi: 

● gwarancja bankowa, 

● poręczenie, 

● zastaw rejestrowy i zastaw na rzeczach ruchomych, 

● hipoteka na nieruchomości, 

● przelew (cesja) wierzytelności, 
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● przelew (cesja) wierzytelności z rachunku     

bankowego lub blokada środków pieniężnych na      

rachunku bankowym lub depozytów bankowych, 

● kaucja pieniężna, 

● inne dopuszczone prawem i uzgodnione z Funduszem       

formy zabezpieczenia wierzytelności. 

 

Umorzenie 

Na wniosek Beneficjenta, Fundusz może umorzyć część       

pożyczki do wysokości:  

1) 30 % kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku        

realizacji zadań: – związanych z ochroną wód z wyjątkiem         

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, –     

związanych z ochroną powietrza w przypadku zmiany       

rodzaju paliwa, – związanych z nabywaniem,      

utrzymywaniem, obsługą i zabezpieczeniem    

specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych –      

służących wykonywaniu zadań na rzecz ochrony      

środowiska i gospodarki wodnej,  

2) 20 % kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku        

realizacji zadań: – dotyczących budowy przydomowych      

oczyszczalni ścieków, – dotyczących zastosowania     

odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem zadań      

dotyczących inwestycji z zastosowaniem paneli     

fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na      

własny użytek, kolektorów słonecznych lub montażu      

rekuperatorów,  

3) 10% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku       

realizacji: – zadań dotyczących inwestycji z      

zastosowaniem paneli fotowoltaicznych do produkcji     

energii elektrycznej na własny użytek, – zadań       

dotyczących inwestycji z zastosowaniem kolektorów     

słonecznych, – montażu rekuperatorów,  

4) 15% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku       

realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych i     

nieinwestycyjnych  

 

UWAGA! Umorzeniu nie podlegają: 

1) pożyczki w przypadku dużej efektywności      

ekonomicznej przedsięwzięcia podlegającej ocenie    

zgodnie z „Kryteriami wyboru przedsięwzięć     

finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu     

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”       

udzielane z uwagi na efekt ekologiczny (oszczędność       

energii lub ograniczenie emisji);  

2) pożyczki na finansowanie zadań związanych z       

remontem urządzeń służących ochronie środowiska i      

gospodarki wodnej;  

3) pożyczki na finansowanie zadań dotyczących inwestycji       

z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych w przypadku      

gdy produkcja energii przekracza o 10% roczne       

zapotrzebowanie;  

4) pożyczki na finansowanie wymiany lub zakupu linii        

produkcyjnej (technologicznej), przynoszącej korzyść    

finansową podlegającą ocenie zgodnie z „Kryteriami      

wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków     

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i     

Gospodarki Wodnej w Krakowie”. 

 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony     

https://www.wfos.krakow.pl/ i zapoznania się z pozostałą      

ofertą wsparcia ze strony WFOŚiGW. 

 

Źródło : gov.pl,.wfos.krakow.pl 
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