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Warunki udzielania pomocy z Wojewódzkiego 
Funduszu 
• Uzyskanie efektu ekologicznego, czyli określonych korzyści 

dla środowiska. 

Zgodność wniosku o dofinansowanie z następującymi 
dokumentami:
• Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu 
• Kryteriami wyboru przedsięwzięć  finansowanych 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu
• Listą przedsięwzięć priorytetowych  Wojewódzkiego 

Funduszu na dany rok



• Zasady Udzielania Pomocy Finansowej ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu precyzują szczegółowe warunki finansowania zadań 
– między innymi rodzaj oraz poziom dofinansowania.

• Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW 
w Toruniu. 
Kompleksowe oceny dokonuje się pod kątem:

– efektywności ekologicznej i ekonomicznej
– technicznym
– terytorialnym
– wymagań formalnych
– oraz rzeczowym

• Lista Przedsięwzięć Priorytetowych ma za zadanie przedstawienie 
zadań, które są priorytetami w szczególnych dziedzinach ochrony 
środowiska. 



• Kryterium efektywności ekologicznej – obejmuje analizę pod kątem 
ograniczenia czy wyeliminowania szkodliwego czynnika 
w odniesieniu do stopnia i zakresu występujących uciążliwości 
środowiskowych. 

• Kryterium efektywności ekonomicznej – to powiązanie założonych 
we wnioskach rozwiązań technicznych i technologicznych 
z aktualnymi miernikami gospodarki rynkowej. 

• Kryterium techniczne – nawiązuje do realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju w działaniach wnioskodawców, 
jak również do zastosowania nowoczesnych technologii 
(podnoszące sprawność już istniejących urządzeń) w realizowanych 
inwestycjach. 



• Kryterium wymagań formalnych – wniosek winien zawierać komplet 
wymaganych  dokumentów wynikających z formularza wniosku 
i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji. 

• Kryterium terytorialne – ma za zadanie wyszczególnić zadania,  
o znaczeniu ponadlokalnym. Dodatkowo uwzględniając tereny 
o wyróżniających się walorach przyrodniczych, uzdrowiskowych 
i kulturowych.

• Kryterium rzeczowe - rodzaje zadań, które mogą podlegać 
dofinansowaniu z każdej dziedziny ochrony środowiska.



Warunki udzielania pomocy z Wojewódzkiego 
Funduszu 

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej jest także:
• udokumentowanie zbilansowania planowanych kosztów 

inwestycji
• wywiązanie się z obowiązku uiszczania opłat 

za korzystanie ze środowiska
• złożenie wniosku na odpowiednim formularzu



Formy finansowania 

• oprocentowane pożyczki
• oprocentowane pożyczki płatnicze
• dotacje
• przekazanie środków finansowych
• dopłaty do oprocentowania preferencyjnych 

kredytów bankowych



Oprocentowanie pożyczek wynosi 
nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta 
weksli jednak nie mniej niż 3,0 
punkty procentowe w stosunku 
rocznym.

Pożyczki 



 
Maksymalny okres spłaty pożyczki 

wynosi 10 lat 

Liczony jest od określonej w umowie daty wypłaty 
ostatniej transzy do dnia określonej w umowie spłaty 

ostatniej raty. 

Pożyczki 



Okres karencji 
wynosi do 36 miesięcy 

Okres karencji wliczany jest do okresu spłaty pożyczki

Pożyczki 



Pożyczka udzielona przez Wojewódzki 
Fundusz może być częściowo umorzona 

na wniosek pożyczkobiorcy 

Pożyczki 



możliwość  częściowego umorzenia po spełnieniu określonych 
warunków, a zwłaszcza: 

-   wykonanie zadania w terminie
-   osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego

-   spłacenie części kwoty pożyczki

Dla przedsiębiorstw:  wysokość umorzenia ustalana jest 
z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy 
publicznej. 
Poziom umorzenia określany jest każdorazowo w planie 
finansowym WFOŚiGW w Toruniu na następny rok 
uchwalanym.

Pożyczki 



Nie może przekroczyć 80 % kosztów zadania.

Dla przedsiębiorstw  wysokość pożyczki ustalana jest 
z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania 
pomocy publicznej. Mogą one korzystać z pożyczki 
między innymi w ramach tzw. pomocy de minimis. 

W ramach tej  pomocy łączna wysokość wsparcia 
środkami publicznymi w ciągu kolejnych trzech lat 
budżetowych nie może być większa od 200 000 euro.

Pożyczki 



Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć 
proekologicznych w formie pożyczek 
są rozpatrywane w terminie do 3 miesięcy 
od daty ich złożenia

Pożyczki 



• Udzielane są na przedsięwzięcia dofinansowane 
z unijnych funduszy pomocowych.

• Dofinansowanie w tej formie nie może przekroczyć 
kwoty zagwarantowanej przez Unię. 

Pożyczki płatnicze 



Oprocentowanie pożyczki płatniczej wynosi 0,3 stopy 
redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawarcia umowy 
jednak 

nie mniej niż 1,5 punktu procentowego w stosunku 
rocznym

i jest stałe przez cały okres korzystania z pożyczki.

Pożyczki płatnicze 



Dotacje mogą być udzielane do 80% kosztu przedsięwzięcia 
na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu:

– ochrony przyrody i krajobrazu
– edukacji ekologicznej
– poważnych awarii
– utylizacji przeterminowanych środków wykorzystywanych 

w celach dydaktycznych
– monitoringu stanu środowiska
– działań związanych z ochroną przeciwpowodziową, 

regulacją rzek i retencją

Dotacje 



Dotacje mogą być udzielane także na inne cele niż 
wymienione w poprzednim slajdzie podmiotom 
prowadzącym działalność w zakresie: 

– ochrony zdrowia
– pomocy społecznej
– kultury
– bezpieczeństwa publicznego

do wysokości 50 % kosztów zadania.

Przedsięwzięcia proekologiczne realizowane przez 
te podmioty powinny pozostawać w związku z ich 
działalnością.

Dotacje 



Wnioski o dotacje należy składać 
do 31 grudnia. 

Wnioski te są rozpatrywane
do końca lutego roku następnego.

Dotacje 



Wojewódzki Fundusz udziela także pomocy 
finansowej w formie dotacji
• do oprocentowania kredytów bankowych
• lub częściowych spłat kapitału kredytów 

bankowych



•  

Dofinansowanie w formie dopłat do 
oprocentowania
 kredytów preferencyjnych udzielanych przez 
banki

Forma ta jest skierowana głównie do osób fizycznych 
realizujących zadania o niewielkim zakresie rzeczowym

• Oprocentowanie kredytu jest stałe przez cały okres 
kredytowania i wynosi 1,5 punktu

• Wysokość dofinansowania inwestycji kredytem do 
90% nakładów inwestycyjnych

• Okres realizacji zadania do 18 miesięcy.



Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest przy udziale 
środków NFOŚiGW• przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu 

oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów 
zawierających azbest

• kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu, zbierania, 
transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów 
zawierających azbest

• kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego 
kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej jak 1 000,00 zł 
za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów 
zawierających azbest.  



Dziękuję za uwagę
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