
 

 

 

 

REGULAMIN 
NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE 

GOSPODARKI WODNEJ, GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, 
GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI, 
OCHRONY POWIETRZA WRAZ Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI 

ENERGII ORAZ OCHRONY PRZED HAŁASEM 
 
 

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków  
WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2017 
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§ 1 

Podstawy prawne 

Niniejszy Regulamin oparty jest w szczególności na poniższych przepisach prawnych: 

1. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania  
i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”, zwane dalej  Zasadami; 

2.  „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu”, zwane 
dalej Kryteriami; 

3. „Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2017”, zwana dalej Listą przedsięwzięć; 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.); 

5. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.); 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.); 

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2016 r., 
poz. 250ze zm.); 

8. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko          
(tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 353 ze zm.);  

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.); 

10. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie               
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.); 

11.  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (t.j. Dz. U.  2007r., Nr 59, poz. 404 ze zm.); 

12. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ( tj. Dz. U.  
z 2014 r., poz. 712);   

13.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 885 ze zm.)    

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. 
U. z 2009 r., Nr 43, poz. 346 ze zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 ze zm.); 

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989.); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 rpoz. 
1422ze zm.) 
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§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zwany dalej: Funduszem, działając na podstawie ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz w oparciu o Zasady, a także 

Kryteria i Listę przedsięwzięć ogłasza  Nabór Wniosków o udzielenie pomocy finansowej w 

2017 r. ze środków Funduszu dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz  

z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem, zwany dalej Naborem. 

2. Nabór Wniosków jest adresowany do: 

 jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,  

 podmiotów posiadających osobowość prawną,  

 państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  

 wspólnot mieszkaniowych, 

 jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną, 

 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,  

realizujących przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1  na terenie Województwa 

Wielkopolskiego w roku 2017, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych oraz 

osób fizycznych. 

3. Dofinansowanie ze środków Funduszu udzielane jest zgodnie z Zasadami na podstawie 

umowy zawartej z podmiotem po uprzednim rozpatrzeniu sporządzonego przez niego 

Wniosku oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie,                                     

z uwzględnieniem możliwości finansowych Funduszu 

4. W przypadku, gdy na Wnioskodawcy spoczywają zobowiązania publicznoprawne na rzecz 

właściwych organów lub podmiotów lub cywilnoprawne w stosunku do Funduszu, 

dofinansowanie może być udzielone, gdy Wnioskodawca należycie wywiązuje się z tych 

zobowiązań. 

5. Złożenie Wniosku oznacza, że Wnioskodawca zezwala na publiczny dostęp do informacji  

o dokumentach złożonych w ramach naboru Wniosków. Wnioskodawca może zastrzec 

sporządzone przez siebie dokumenty, w zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami, 

które są objęte tajemnicą  przedsiębiorcy. Zastrzeżone dokumenty mogą być ujawnione 

wyłącznie po uzyskaniu zgody od Wnioskodawcy lub na podstawie przepisu powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub właściwego organu administracji.   

6. Fundusz ujawnia dokumenty zastrzeżone niezgodnie z ust. 5. 

 
§ 3 

Informacje ogólne o warunkach dofinansowania w ramach Naboru 

1. Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia zgodne z Zasadami i Listą przedsięwzięć, 

charakteryzujące się wymiernym efektem ekologicznym. 
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2. Jeżeli przedsięwzięcie nie jest zgodne z Listą przedsięwzięć, dofinansowanie będzie możliwe  

w przypadku posiadania przez Fundusz wolnych środków na ten cel i podjęcia w tym 

przedmiocie uchwały przez Zarząd Fundusz. 

3. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej musi być zgodna z Zasadami. Środki finansowe 

planowane na dany rok realizacji przedsięwzięcia nie przechodzą do realizacji  w roku 

następnym. 

4. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed 

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

5. Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie fabrycznie nowe materiały i urządzenia związane 

 z realizacją przedsięwzięcia. 

6. Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o formie i wysokości dofinansowania (promesa), 

zobowiązany jest do działań informacyjno–promocyjnych zgodnie z „Wytycznymi 

oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu”. 

Wytyczne  dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.wfosgw.poznan.pl. 

7. Efekt ekologiczny należy uzyskać w ciągu 3 lat od zakończenia przedsięwzięcia. W przypadku 

deklaracji nie uzyskania efektu ekologicznego w ciągu 3 lat, pożyczka może zostać udzielona 

jako nie umarzalna.  

8. Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania podziału planowanych wydatków na wydatki 

inwestycyjne oraz na wydatki bieżące.  Podział wydatków Wnioskodawca dokonuje wg 

wewnętrznej klasyfikacji księgowej obowiązującej u Wnioskodawcy. Podział wydatków jest 

wiążący we wszystkich dokumentach dostarczanych do umowy oraz w rozliczeniach.  

9. W przypadku zmiany zakresu realizowanego przedsięwzięcia (zmniejszenie zakresu 

rzeczowego  przedsięwzięcia) na etapie składania dokumentów do podjęcia uchwały  

o przyznaniu pomocy finansowej może być wymagane złożenie wniosku aktualizacyjnego, 

który zostanie poddany ponownej ocenie formalnej i merytorycznej. W przypadku 

wystąpienia konieczności poprawienia wniosku aktualizacyjnego należy dokonać 

korekty/poprawy wniosku na formularzu wniosku aktualizacyjnego. 

10. Po podjęciu Uchwały o przyznaniu pomocy finansowej a przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie nie ma możliwości zmiany zakresu rzeczowego  przedsięwzięcia.  Po 

podpisaniu umowy, po pozytywnej akceptacji Zarządu, jest możliwość zmiany zakresu 

rzeczowego przedsięwzięcia w formie aneksu do umowy. 

11. Fundusz nie finansuje: odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, prowizji z tytułu poręczeń               

i gwarancji w okresie realizacji przedsięwzięcia, odsetek za opóźnienie, kosztów wynikających 

z ustanowienia i ze zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, organizacji procesu 

inwestycyjnego, pozyskania terenu, prenumerat czasopism oraz podatków bezpośrednich                 

i składek na ubezpieczenie społeczne związanych z wynagrodzeniami.  

12. Do kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia nie wlicza się w szczególności: 

 1) podatku od towarów i usług (VAT) -  w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie, Beneficjent ma prawną możliwość jego odliczenia lub odzyskania, 

 2) wolontariatu, 

http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/files/file/2014/04/Wytyczne%20oznakowania%20zadan%20dofinansowywanych%20ze%20srodkow%20WFOSiGW%20w%20Poznaniu.pdf
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 3) kosztów administracyjnych (takich jak: czynsz, energia, obsługa biura, telefony). 

13. Za rozpoczęcie przedsięwzięcia, należy rozumieć rozpoczęcie zakresu rzeczowego (robót), do 

rozpoczęcia przedsięwzięcia nie zalicza się prac związanych z przygotowaniem dokumentacji. 

 Za zakończenie przedsięwzięcia należy rozumieć zakończenie zakresu rzeczowego (robót). 

14. Warunkiem wsparcia budowy sieci wodociągowej na danym obszarze jest jednoczesne   

rozwiązanie spraw gospodarki ściekowej, w szczególności przez budowę systemów kanalizacji 

zbiorczej i oczyszczalni ścieków (art. 42 ust.3 ustawy Prawo wodne) lub wcześniejsze 

wyposażenie danego obszaru w sieć kanalizacji sanitarnej podłączonej do oczyszczalni 

ścieków. 

 

§ 4 

Ogłoszenie o Naborze, termin składania wniosków 

1. Ogłoszenie o Naborze Wniosków, Fundusz umieszcza na stronie internetowej 

www.wfosgw.poznan.pl. Ogłoszenie zawiera Regulamin Naboru Wniosków oraz termin ich 

składania. 

2. Nabór Wniosków trwa od dnia 14.11.2016 r. do dnia  01.12.2016 r., do godz. 14.00,  z 

zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 6b. 

3. Po upływie terminu o którym mowa w  ust. 2 Fundusz prowadzi nabór ciągły zgodnie z 

niniejszym regulaminem, z zastrzeżeniem ust. 6b.  

4. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie  Biura Funduszu. O zachowaniu 

terminu decyduje czas rejestracji Wniosku w wersji papierowej w Sekretariacie Biura 

Funduszu. Wykaz załączników do wniosku znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku. 

5. Rejestracji w systemie informatycznym Funduszu jako „Wniosek” podlegać będą tylko 

wnioski złożone w formie pisemnej (papierowej) w oryginale. Rejestracji jako „Wniosek” nie 

będą podlegać: 

- Wniosek bez numeru ID, 

- Wydruk próbny (z opisem: „wydruk próbny”),  

- Wniosek (Korekta), jeżeli nie jest korektą wniosku już złożonego,  

- Wniosek Aktualizacyjny, jeżeli nie jest aktualizacją wniosku już złożonego. 

Fundusz przesyła Wnioskodawcy pismo z informacją o  braku rejestracji wniosku. 

6.  Wnioski dotyczące przedsięwzięć spełniających kryteria dostępu: 

a. dla których zabrakło środków, 

b. złożone po terminie ustalonym w  ust. 2,  

mogą zostać wprowadzone do planu finansowego Funduszu w przypadku posiadania 

wolnych środków dyspozycyjnych.  

 

 

 

 

http://www.wfosgw.poznan.pl/
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§ 5 

Wymagania Naboru i sposób przygotowania Wniosku   

1. Przedsięwzięcia zgłaszane w ramach Naboru powinny być prawidłowo przygotowane pod 

względem formalnym i merytorycznym.  

2. Wniosek wypełniany jest przy użyciu Generatora Wniosków dostępnego na stronie 
internetowej Funduszu:  http://generator.wfosgw.poznan.pl. 

3. Załączniki do Wniosku dostępne są na stronie internetowej Funduszu: 

www.wfosgw.poznan.pl. 

4. Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w języku polskim zgodnie z  „Instrukcją 

przygotowania wniosku wraz z załącznikami  dla przedsięwzięć  z zakresu gospodarki wodnej, 

gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony 

powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem”, zwaną dalej 

Instrukcją. 

5. Wniosek  po przesłaniu w wersji elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosku,  należy 
wraz z załącznikami wydrukować w formacie A4  i dostarczyć do Sekretariatu Biura Funduszu.  

Zarejestrowane w Sekretariacie Biura Funduszu będą tylko Wnioski i załączniki dostarczone  

w wersji papierowej, złożone na właściwym formularzu z zastrzeżeniem § 4 ust. 4. O terminie 

wpływu decyduje czas rejestracji Wniosku w formie papierowej w Sekretariacie Biura 

Funduszu.  

6. Wnioskodawca może na każdym  etapie trwania Naboru wycofać zgłoszony Wniosek. 

Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Biura  Funduszu. 

7. Wszystkie pola we Wniosku muszą być wypełnione (dotyczy części B Wniosku) – zgodnie  

z Instrukcją.  Pola, które nie dotyczą Wnioskodawcy (o ile inny sposób nie został  wskazany 

 w formularzu Wniosku) muszą zawierać adnotację „nie dotyczy” lub „n/d”. 

8. Wniosek i załączniki muszą być podpisane. W przypadku posiadania pieczątki imiennej 

wniosek i załączniki mogą być podpisane podpisem nieczytelnym. W przypadku braku 

pieczątki imiennej Wniosek i załączniki powinny być podpisane czytelnie,  imieniem  

i nazwiskiem.. 

9. Do zakończenia oceny wniosku, zakres przedsięwzięcia nie podlega aktualizacji. 

10. Aktualizacja Wniosku może nastąpić w przypadku zmiany zakresu rzeczowego 

przedsięwzięcia. Aktualizacji wniosku dokonuje się poprzez Generator Wniosku,  

z uwzględnieniem ust. 5. Do wniosku aktualizacyjnego należy załączyć opis wprowadzonych 

zmian. 

11. Poprawa i uzupełnienie „Wniosku (korekta)” oraz „Wniosku aktualizacyjnego”, odbywa się na 

wezwanie Funduszu poprzez Generator Wniosku, z uwzględnieniem ust. 5. 

12. Wniosek i załączniki muszą być połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynne 

rozłączenie. 

 
 

http://generator.wfosgw.poznan.pl/
http://www.wfosgw.poznan.pl/
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§ 6 

Ocena Wniosków i wybór Przedsięwzięć do dofinansowania 

1.   Wyboru Przedsięwzięć do dofinansowania dokonuje się w oparciu o określone kryteria 

dostępu. 

2.  Ocena Wniosku wg kryteriów dostępu jest dwuetapowa. 
 

Etap 1 - Ocena Wniosku w zakresie spełnienia  kryteriów dostępu 1.1 – 1.15 (ocena Tak/Nie)  

 

L.p. Nazwa kryterium 

1.1 Wniosek został złożony w regulaminowym terminie 

1.2 Wniosek dotyczy Naboru 

1.3 Wnioskodawca jest uprawniony do wybranej formy pomocy  

1.4 Rodzaj i wysokość wnioskowanego dofinansowania są zgodne z 
Zasadami  

1.5 Wnioskowane finansowanie dotyczy roku Naboru 

1.6 Przedsięwzięcie jest w trakcie lub przed rozpoczęciem realizacji 

1.7 Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i wypełniony 
wraz z załącznikami w języku polskim  

1.8 Załączniki są wypełnione wyłącznie komputerowo  

1.9 Wniosek i załączniki są kompletne, prawidłowo wypełnione i 
podpisane  

1.10 Załączniki merytoryczne odpowiadają charakterowi przedsięwzięcia 

1.11 Przedsięwzięcie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach 
Naboru 

1.12 Opis i zakres przedsięwzięcia jest zgodny z Listą przedsięwzięć 

1.13 Opis przedsięwzięcia jest zgodny z nazwą i zakresem planowanego 
przedsięwzięcia 

1.14 Efekt ekologiczny jest prawidłowo wyliczony (opisany)  

1.15 Przedsięwzięcie jest zgodne z Kryteriami  

 

Procedura oceny Wniosków według kryteriów dostępu 

1) Ocena Wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu 1.1 -1.15  -  trwa do 45 dni 

roboczych od dnia zakończenia Naboru, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

2) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny, o której mowa w pkt. 1, Wniosek nie spełnia 

któregokolwiek z kryteriów 1.2-1.15 (z wyjątkiem kryterium 1.12, gdy przedsięwzięcie nie 

jest zgodne z Listą przedsięwzięć i może być rozpatrzone w przypadku posiadania przez 

Fundusz wolnych środków dyspozycyjnych), Wnioskodawca ma prawo na tym etapie 

oceny do jednorazowego uzupełnienia braku lub poprawy błędów stwierdzonych w 

złożonej dokumentacji. W takim przypadku kierowane jest do Wnioskodawcy pismo za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty lub faxu w celu uzupełnienia braków. W 

przypadku braku pieczątki lub podpisu stwierdzonego w dokumentacji w trakcie oceny, 

dopuszcza się jego uzupełnienie w siedzibie Funduszu. 
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        Na uzupełnienie lub poprawę Wniosku i/lub załączników wyznacza się termin 7 dni 

roboczych od dnia wysłania uwag drogą elektroniczną lub faxem (Wnioskodawca 

odpowiada za poprawność danych kontaktowych podanych we wniosku) lub otrzymania 

przez Wnioskodawcę pisma z uwagami pocztą. Poprawki we Wniosku nanosi się w 

Generatorze Wniosków i przesyła  elektronicznie jako „Wniosek (korekta)” do Funduszu. 

Uzupełniony lub poprawiony „Wniosek (korekta)” wraz z załącznikami (jeśli załączniki 

wymagały poprawy lub zmiany) w wersji papierowej składa się w Sekretariacie Biura 

Funduszu. Spis załączników ulega aktualizacji na etapie korekty, jedynie w przypadku 

uzupełnienia wniosku o nowy załącznik. W przypadku braku zmian we wniosku, nie ma 

potrzeby aktualizacji spisu załączników. 

Poprawa Wniosku nie stanowi Aktualizacji Wniosku. 

3) W przypadku uzupełnienia lub poprawy Wniosku i/lub załączników ocena w zakresie 

spełnienia kryteriów dostępu 1.2 – 1.15 może zostać wydłużona o 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania ostatniego uzupełnienia w Naborze w ramach oceny w zakresie spełnienia 

kryteriów dostępu. 

4) Wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu i jest odrzucany jeżeli: 

a. nie spełnia któregokolwiek z kryteriów dostępu 1.2-1.15, (z wyjątkiem kryterium 
1.12, gdy przedsięwzięcie nie jest zgodne z Listą przedsięwzięć i może być 
rozpatrzone w przypadku posiadania przez Fundusz wolnych środków 
dyspozycyjnych),  lub 

b. w wyznaczonym terminie uzupełniony lub poprawiony Wniosek w oryginale  
(z aktualną datą i zaktualizowanym spisem załączników) nie zostanie wysłany za 
pośrednictwem Generatora Wniosków oraz dostarczony w formie papierowej do 
siedziby Funduszu, lub 

c. poprawione i/lub uzupełnione dokumenty (wniosek lub załączniki) zostaną 
dostarczone po wyznaczonym terminie, lub 

d.  wskazany błąd nie zostanie właściwie poprawiony, lub 

e.  Wnioskodawca dokona dodatkowych, nieuzasadnionych zmian, nie wynikających 
z wniesionych uwag, lub 

f. wniosek lub wniosek (korekta) zawiera błędy.  

5) W przypadku, gdy Wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu i jest odrzucany, Fundusz 

przesyła Wnioskodawcy pismo z informacją o odrzuceniu. 

6) Wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania od odrzucenia wniosku, zgodnie z § 10. 

7)  Negatywny wynik oceny na etapie kryteriów dostępu, wyklucza Wniosek  

z dalszego postępowania. Poprawnie wypełniony Wniosek może zostać ponownie 

złożony, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 b.  
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Etap II. - Ocena Wniosku w zakresie spełnienia kryteriów dostępu 2.1 – 2.3  (ocena TAK/NIE lub N/D)  

 

L.p. Nazwa kryterium 

2.1 Wnioskowane dofinansowanie kwalifikuje się do pomocy publicznej 

2.2 (w przypadku pozytywnej odpowiedzi w kryterium 2.1)  
Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej  
- dokumenty o pomoc publiczną są kompletne, prawidłowo wypełnione i 
podpisane 

2.3 (w przypadku pozytywnej odpowiedzi w kryterium 2.1)  
Wnioskowane dofinansowanie spełnia wymogi w zakresie właściwego aktu 
prawnego zgodnie ze wskazanym rodzajem przeznaczenia pomocy publicznej 

 

8) Po  zakończonej  ocenie w zakresie spełnienia kryteriów dostępu (Etap I) Wniosek 

kierowany jest do oceny w zakresie weryfikacji występowania pomocy publicznej (Etap II 

oceny - kryterium 2.1 oraz kryterium 2.2 i 2.3 - jeśli dotyczy) w rozumieniu art. 107 ust. 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i/lub w zakresie dopuszczalności 

wnioskowanej pomocy publicznej, która trwa do 22 dni roboczych od dnia zakończenia 

oceny w zakresie spełnienia kryteriów dostępu (Etap I), tj. opublikowania listy wniosków 

spełniających kryteria dostępu 1.1 – 1.15. 

9) Na tym etapie oceny Wnioskodawca ma prawo do uzupełnienia braków lub poprawy 

błędów w złożonej dokumentacji, złożenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów 

dotyczących występowania pomocy publicznej. W takim przypadku kierowane jest do 

Wnioskodawcy pismo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty lub faxu w celu 

uzupełnienia braków lub złożenia  wyjaśnień.  

   Wyjaśnienia i uzupełnienia należy składać w terminie do 7 dni roboczych w Sekretariacie     

Biura Funduszu od dnia wysłania  pisma z uwagami drogą elektroniczną lub faxem 

(Wnioskodawca odpowiada za poprawność danych do kontaktu wpisanych do wniosku) 

lub otrzymania przez Wnioskodawcę pisma z uwagami pocztą. 

10) Wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu i jest odrzucany jeżeli:  

a. nie spełnia kryterium dostępu 2.2 i 2.3 (jeśli dotyczy), lub 

b. w wyznaczonym terminie uzupełniony lub poprawiony wniosek w oryginale (z aktualną 
datą i uaktualnionym spisem załączników) nie zostanie wysłany za pośrednictwem 
Generatora Wniosków oraz dostarczony w formie papierowej do siedziby Funduszu, 
lub 

c. wskazane w uwadze dokumenty lub wyjaśnienia zostaną dostarczone po wyznaczonym 
terminie, lub  

d.  dostarczone dokumenty lub wyjaśnienia nie uzasadnią braku występowania pomocy 
publicznej lub dokumenty będą błędnie wypełnione, lub  

e. Wnioskodawca dokona dodatkowych nieuzasadnionych zmian niewynikających z 
wniesionych uwag, lub 

f.  wniosek lub wniosek (korekta) zawiera błędy  
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11) W przypadku, gdy Wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu i jest odrzucany, Fundusz 
przesyła Wnioskodawcy pismo z informacją o odrzuceniu.  

12) Wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania od odrzucenia wniosku, zgodnie z § 10. 

 

§ 7 

Koszty kwalifikowane 
1.   Za koszty kwalifikowane, uznaje się koszty poniesione po dniu 01.01.2016 r. Fundusz  

finansuje wyłącznie koszty kwalifikowane poniesione (zapłacone) po dacie złożenia wniosku. 

2. Za koszty kwalifikowane możliwe do dofinansowania przy realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych, uznawane są  dostawy, roboty budowlane i inne, usługi, niezbędne do 

uzyskania efektu ekologicznego, w szczególności: 

1) Modernizacja źródła ciepła.  

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi (węgiel kamienny, biomasa i inne) 

muszą one spełniać następujące warunki:  

• posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część 5: 

Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy 

nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub 

równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia 

zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia 

wniosku o dofinansowanie;  

• posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać 

wymagania klasy 4 lub 5; 

2) Montaż instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z 

niezbędną infrastrukturą; 

3) Montaż pozostałych odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą; 

4) Montaż urządzeń kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą; 

5) Modernizacja źródeł światła na energooszczędne; 

6) Roboty budowlane niezbędne podczas prac wymienionych w pkt. 1 -5; 

 

7) Budowa przyłączy kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, wodociągowych i do sieci 
cieplnej, jeżeli będą stanowić własność Wnioskodawcy lub podmiotów upoważnionych 
do ponoszenia kosztów przedsięwzięcia; 

8) Docieplenie przegród budowlanych w procesie termomodernizacji, zgodnie z audytem 

energetycznym; 

9) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w procesie termomodernizacji, zgodnie  

z audytem energetycznym; 

10) Modernizacja instalacji c.o. (pod warunkiem modernizacji źródła ciepła lub ujęcia 

modernizacji w audycie energetycznym),  

11) Modernizacja sieci ciepłowniczych,  likwidacja lokalnych źródeł ciepła i podłączanie 

obiektów do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów cieplnych; 

12) Roboty montażowe i ziemne przy budowie kanalizacji sanitarnej; 
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13) Roboty montażowe i ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej (pod warunkiem 

podłączenia do urządzenia oczyszczającego wody opadowe i roztopowe zgodnie  

z wydaną decyzją); 

14) Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe w pasie robót, przy wykonywaniu kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej; 

15) Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków, t.j.; roboty budowlane, roboty 

montażowe, urządzenia, sieci technologiczne oraz budynki niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania oczyszczalni; 

16) Roboty budowlane związane z budową, modernizacją zbiornika wodnego; 

17) Roboty budowlane związane z odbudową (regulacją) cieków wodnych; 

18) Budowa, przebudowa, modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędną 

infrastrukturą; 

19) Budowa, modernizacja budowli piętrzących, upustowych, regulacyjnych; 

20) Modernizacja instalacji technologicznych związanych z uzdatnianiem wody 

przeznaczonej do spożycia wraz z niezbędnymi robotami budowlanym, pod warunkiem 

doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia do wymagań odpowiedniego 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz budowa sieci wodociągowej w celu poprawy 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

21) Roboty budowlane podczas rekultywacji składowiska odpadów (formowanie czaszy 

składowiska, wykonanie warstw wyrównawczej, izolacyjnej i odwadniającej, wykonanie 

instalacji odgazowującej); 

22) Rekultywacja biologiczna składowiska (warstwa urodzajna, nasadzenia, wysiew traw); 

23) Zakup maszyn i urządzeń dla instalacji zagospodarowania odpadów wraz z montażem; 

24) Roboty budowlane przy budowie, modernizacji  instalacji zagospodarowania odpadów; 

25) Zakup wyposażenia dla systemów selektywnej zbiórki odpadów;  

26) Inspektor Nadzoru. 

 
3.  Ostateczną decyzję o kwalifikowalności kosztów finansowanych przez Fundusz podejmuje 

Zarząd Funduszu. 
 

§ 8 

Listy  wniosków 

Listy wniosków spełniających warunki do dofinansowania zatwierdza Zarząd Funduszu. Wysokość 

dofinansowania na podstawie wniosków spełniających warunki do dofinansowania ustala Zarząd 

Funduszu w ramach posiadanych środków finansowych. 

 
§ 9 

Ogłoszenie wyników Naboru 

1.  Wyniki Naboru w postaci listy Wniosków przyjętych do dofinansowania zamieszcza się  na 

stronie internetowej Funduszu www.wfosgw.poznan.pl .  

2.  Fundusz w terminie 15 dni roboczych od ogłoszenia wyników Naboru, o których mowa w ust. 1, 

przekazuje Wnioskodawcom, których Przedsięwzięcie zostało zatwierdzone do udzielenia 

http://www.wfosgw.poznan.pl/
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dofinansowania, pisemną informację o wynikach Naboru wraz z planowaną formą i kwotą 

pomocy oraz wykazem dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie. 

3.   Ogłoszenie wyników naboru nie dotyczy wniosków zgłoszonych  po terminie określonym            

w  § 4 ust.2. 

 
§ 10 

Procedura odwoławcza 

1. Odwołanie przysługuje od odrzucenia Wniosku w przypadkach określonych w § 6 ust.2 pkt. 4,  
i pkt 10). 

2. Odwołanie może dotyczyć jedynie kryteriów, na podstawie, których Wniosek został 
odrzucony. Odwołanie składa się dla każdego wniosku oddzielnie. 

3.  Odwołanie składa się do Zarządu Funduszu w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych 

od dnia   otrzymania pisemnej informacji o odrzuceniu. Odwołanie składa się w Sekretariacie  

Biura Funduszu. 

4.  Rozpatrzenie odwołania odbywa się w terminie do 30 dni od daty wpływu odwołania do 

Sekretariatu Biura Funduszu.  

5. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację dotyczącą wyniku rozpatrzenia odwołania. 

Powyższa informacja ma charakter ostateczny i nie przysługuje  na nią żaden środek 

odwoławczy. 

6.   Odwołanie podlega: 

a)  odrzuceniu, jeżeli zostało wniesione: 

i)  po upływie przepisanego terminu; 

ii)  przez podmiot nieuprawniony; 

iii)  na czynność, co do której  odwołanie nie przysługuje; 

b)  uwzględnieniu - w  przypadku zasadności odwołania Zarząd Funduszu kieruje Wniosek do 

kolejnego etapu.  

c) oddaleniu – w przypadku stwierdzenia po merytorycznym rozpoznaniu odwołania jego           

niezasadności. 

7.  Wnioskodawcy, których Wnioski zostały odrzucone, mogą ponownie złożyć Wniosek,  

z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 pkt b. 

 
§ 11 

Pomoc publiczna    

1.  Ocena pomocy w zakresie weryfikacji występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 

107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej /TFUE/ na wnioskowanym wsparciu 

odbywa się na podstawie Wniosku (wymagane jest uzasadnienie odpowiedzi negatywnej), 

Oświadczenia i  innych dokumentów (w razie konieczności).  

Oświadczenie (dostarczane w formie Załącznika do Wniosku lub dopisane na końcu 

uzasadnienia odpowiedzi negatywnej do wniosku) musi zawierać informacje, że na 

wnioskowanej działalności, która nie ma charakteru gospodarczego, prowadzona będzie 
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odrębna ewidencja rachunkowa lub odrębna rachunkowość w celu uniknięcia przypadków 

krzyżowego subsydiowania działalności gospodarczej Wnioskodawcy (wymagane, gdy 

wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na innych rynkach).  

 

2. Ocena pomocy w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej 

W przypadku, gdy wnioskowane wsparcie spełnia wszystkie przesłanki pomocy publicznej,  

o których mowa w art. 107 ust. 1 TFUE (we Wniosku w punkcie dotyczącym pomocy 

publicznej zaznaczono 4 odpowiedzi „TAK”) na dofinansowaniu wystąpi pomoc publiczna.   

2.1 Wnioskodawca wraz z Wnioskiem składa: 

2.1.1  Załącznik PP-3 Pomoc publiczna, 

2.1.2 formularz informacji przedstawianych przez podmiot, który ubiega się o pomoc z 

przeznaczeniem wg wskazania: 

a)  pomoc de minimis z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis; lub  

b)  pomoc de minimis w rekompensacie z rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej 

przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie 

gospodarczym; lub 

c)  pomoc de minimis w rolnictwie z rozporządzenia Komisji nr 1408/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym lub pomoc de minimis 

rybołówstwie z rozporządzenia Komisji nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury; lub 

d)  pomoc  inwestycyjna regionalną, pomoc horyzontalną na ochronę środowiska, 

pomoc na rekompensatę, z innej decyzji Komisji (UE) , o których mowa w pkt 2.2.3 w 

lit. d, e, g, h do tych przeznaczeń stosuje się formularz informacji przedstawianych 

przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de 

minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

2.1.3 kopie sprawozdań finansowych z trzech ostatnich lat podatkowych (gdy wnioskodawcą 

jest jednostka samorządu terytorialnego dostarcza opinię RIO za ostatni rok budżetowy) - 

stosuje Wnioskodawca w przypadku, gdy wnioskuje o pożyczkę.   

2.2   Pomoc publiczna rozpatrywana jest i udzielana zgodnie z: 
2.2.1 ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz.  404 ze zm.),  

2.2.2  Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania 

dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017, 

2.2.3  warunkami określonymi w nw. rozporządzeniach:  
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a) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L352, z dnia 24.12.2013 r. str. 1) – pomoc de minimis, 

b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) – pomoc de 

minimis w rolnictwie /wspierająca podstawową produkcję rolną/, 

c) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, 

str. 45) – pomoc de minimis w rybołówstwie /wspierająca akwakulturę i 

rybołówstwo/, 

d)  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielenia horyzontalnej pomocy publicznej na cele z 

zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz.2250) – pomoc horyzontalna 

inwestycyjna, 

e) Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie 

rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej 

przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych  

w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.1.2012 r., str. 3) – pomoc na 

rekompensatę która jest świadczeniem prawnie ustanowionym przez Gminę lub 

samorząd gminny dla podmiotu, któremu powierzone zostały zadania własne gmin w 

celu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (np. w zakresie gospodarki 

odpadami) – dotyczy umów o świadczenie usług publicznych zawartych od dnia 

31.01.2012 r., 

f) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usług świadczone w 

ogólnym interesie gospodarczym /UOIG/ (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8) – 

pomoc de minimis na rekompensatę w zakresie gospodarki odpadowej- pomoc ta nie 

może odnosić się do tej samej UOIG innej niż pomoc de minimis wsparcia 

stanowiącego rekompensatę z tytułu świadczenia UOIG. Przedsiębiorstwu 

korzystającemu z pomocy z rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 powinno zostać 

powierzone na piśmie wykonywanie UOIG, a dokument powierzający powinien 

zawierać informacje o zakresie UOIG, do której odnosi się przyznana pomoc, 

g) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na 

cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 540) – pomoc regionalna 

inwestycyjna 

h) innej decyzji Komisji Europejskiej. 
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2.3 Wzory formularzy wg wzoru zamieszczonego w jednym z poniższych aktów prawnych - 

właściwym dla wnioskowanego dofinansowania:  

2.3.1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543) – lub, 

2.3.2. rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 

2010 r., Nr 121, poz. 810) – dla wsparcia w produkcję podstawową produktów rolnych 

lub w sektorze rybołówstwa lub, 

2.3.3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r.,           Nr 53, poz. 312 ze 

zm.) – dla wsparcia  innego niż pomoc de minimis z wyłączeniem sektorów rolnictwa i 

rybołówstwa 

2.4. Pomoc de minimis przeliczona na „ekwiwalent dotacji brutto” /EDB/ liczona jest  

z uwzględnieniem: 

-   łącznej wartości pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na 

pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc  i nie może przekroczyć 

wielkości pomocy wskazanej we właściwym programie pomocowym oraz 

- łącznej wartości pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa otrzymanej  

w okresie 3 kolejnych lat dochodowych, licząc rok bieżący i dwa lata poprzedzające go  

i nie może przekroczyć pułapu pomocy de minimis we właściwym dla Wnioskodawcy  

rozporządzeniu pomocy de minimis. Pomoc de minimis z różnych przeznaczeń podlega 

kumulacji.  

2.5 Pomoc inna niż de minimis przeliczona na „ekwiwalent dotacji brutto” /EDB/ liczona jest  

z uwzględnieniem łącznej wartości pomocy publicznej, otrzymanej w odniesieniu do tych 

samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 

przeznaczona wnioskowana pomoc i nie może przekroczyć intensywności pomocy wskazanej 

we właściwym dokumencie prawnym /np. programie pomocowym/. 

2.6 Dniem udzielenia pomocy jest dzień podpisania umowy. 

 
§ 12 

Zamówienia publiczne    
 

1. Wydatki na realizację przedsięwzięć objętych pomocą finansową ze środków Funduszu  

powinny być ponoszone w sposób celowy i oszczędny, z poszanowaniem zasad uczciwej 

konkurencji i reguł gospodarki wolnorynkowej. 

2. Podmiot, który zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do stosowania 

przepisów PZP, stosuje jej przepisy przy realizacji całego przedsięwzięcia, które ma być objęte 

pomocą finansową przez Fundusz.  
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3. W przypadku zamówień o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 4 pkt 8 PZP 

(zamówienia klasyczne) lub w art 133 ust. 1 PZP (zamówienia sektorowe), podmiot, o którym 

mowa w ust. 2, stosuje przepis art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), oraz/lub wewnętrzne uregulowania prawne w tym 

zakresie.  

4. Podmiot, który zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest zobowiązany do stosowania 

przepisów PZP, zobowiązany jest przy realizacji całego przedsięwzięcia, które ma być objęte 

pomocą finansową przez Fundusz, do stosowania przepisów Kodeksu Cywilnego, regulujących 

zawieranie umów w drodze przetargu (art. 701 – 705) lub negocjacji (art. 72 i 721), z wyjątkiem 

dostaw do kwoty netto 5.000,00 zł. Zobowiązanie do stosowania przepisów Kodeksu 

Cywilnego dotyczące przetargu lub negocjacji wskazane będzie każdorazowo w umowie, w 

zależności od specyfiki przedsięwzięcia. 

 
§ 13 

Podpisanie umowy  

1. W celu zawarcia umowy o dofinansowanie Wnioskodawca, jest zobowiązany do przedłożenia 

(w terminie określonym zgodnie z Zasadami) wymaganych przez Fundusz dokumentów, 

koniecznych do zawarcia Umowy. Dokumenty należy sporządzić komputerowo. Nie 

przekazanie w uzgodnionym  terminie dokumentów może spowodować utratę prawa 

Wnioskodawcy do przyznania mu planowanej pomocy. 

2. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w złożonej dokumentacji, Fundusz kieruje 

pismo z uwagami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty lub faxu w celu 

uzupełnienia lub poprawy dokumentacji.  

3. Każdą stronę kopii dokumentów składanych do Umowy/Rozliczenia, Wnioskodawca (osoba 

upoważniona) musi potwierdzić za zgodność z oryginałem lub za zgodność z odpisem,  

z podaniem daty poświadczenia oraz podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji 

Wnioskodawcy lub do potwierdzania zgodności z oryginałem, pieczęcią imienną i firmową.  

4. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że Fundusz zobowiązuje się do wypłaty 

dofinansowania wyłącznie po zawarciu Umowy o dofinansowanie w formie pisemnej oraz 

spełnieniu warunków wskazanych w Umowie.  

5. Zawarcie Umowy o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia przyznania 

dofinansowania, w oparciu o wewnętrzne procedury obowiązujące w Funduszu. 

6. Nie dotrzymanie przez Wnioskodawcę terminu, o którym mowa w ust. 5, skutkować będzie 

odstąpieniem przez Fundusz od dofinansowania realizacji przedsięwzięcia i utratą prawa do 

dofinansowania przez Wnioskodawcę. 

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy, uzgodniony w trakcie weryfikacji dokumentów  

i zaakceptowany przez Fundusz  stanowi załącznik do Umowy o dofinansowanie. 
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§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Naboru jest dostępny na stronie internetowej www.wfosgw.poznan.pl oraz  
w siedzibie Funduszu. 

2. Wszystkie wątpliwości dotyczące treści Regulaminu rozstrzyga ostatecznie Zarząd Funduszu. 

3. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Funduszu o każdej zmianie 
danych adresowych pod rygorem, że dostarczenie pisma przez Fundusz pod dotychczas znany 
adres Wnioskodawcy zostanie uznane za skuteczne. 

4. Pisma Funduszu wysłane na adres wskazany przez Wnioskodawcę i dwukrotnie awizowane 
przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.) i nie podjęte w terminie, uważa się za skutecznie 
dostarczone. 

5. Za datę dostarczenia wszelkiej korespondencji do Funduszu przyjmuje się datę rejestracji w 
Sekretariacie Biura Funduszu. 

6. Pisma z Funduszu skierowane do Wnioskodawcy drogą elektroniczną (mailem) bądź faxem na 
adres mailowy bądź numer fax podany we Wniosku, uważa się za skutecznie doręczone z 
dniem wysłania pisma (maila) przez Fundusz. 

7. Przystąpienie do Naboru oznacza, że Wnioskodawca zapoznał się z: 

 Zasadami, 

 Regulaminem Naboru i wymienionymi w nim dokumentami obowiązującymi  
w Funduszu oraz Załącznikami, 

 Wytycznymi oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW w 
Poznaniu, 

 Wytycznymi stosowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących przetargu lub 
negocjacji wraz z informacją dotyczącą wykonania przedsięwzięcia własnymi siłami 
wykonawczymi,  

i akceptuje postanowienia wynikające z treści tych dokumentów. 

8. Wskazane w Regulaminie Naboru terminy podejmowania określonych czynności przez 
Fundusz mają charakter instrukcyjny, chyba, że Regulamin Naboru wiąże z nimi określone 
sankcje. 

9. Naruszenie terminów przez Fundusz, o których mowa w § 6 i § 9 ust. 2 nie może 
skutkować roszczeniami wobec Funduszu. 

10. Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować  cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia 
przedstawiony w złożonym Wniosku lub Wniosku Aktualizacyjnym bez względu na zakres  
i poziom dofinansowania przedsięwzięcia. 

11. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Funduszu o wszelkich zmianach mających 
wpływ na realizację przedsięwzięcia, którego dotyczy jego Wniosek na każdym etapie jego 
realizacji. 

12. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za działania przedsiębiorstw świadczących usługi 
pocztowe oraz firm świadczących usługi kurierskie. 

13. Do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie przedsięwzięć z Wnioskodawcami, 
Fundusz zastrzega sobie możliwość zmiany Zasad, postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/files/file/2014/10/Regulamin%20naboru%20wnioskow%20edukacja%20ekologiczna%202015.pdf
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jego Załączników z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków udziału  
w Naborze. 

14. Wszelkie spory związane z ogłoszonym Naborem, rozstrzygają sądy właściwe rzeczowo  
i miejscowo dla siedziby Funduszu. 

 

15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia:  

 1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2016 poz. 
 672 ze zm.); 
 2) Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji 

    ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017; 
3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380); 
4) Innych obowiązujących  przepisów  prawnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 

Nr  1   - Instrukcja przygotowania Wniosku wraz z  załącznikami; 
Nr  2  -  Wzory druków efektów rzeczowo-ekologicznych;  
Nr  3  -  Wzory druków związanych z pomocą publiczną (PP3); 
Nr 4 - Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania podmiotu; 
Nr 5 - Informacja beneficjenta końcowego Wnioskodawcy; 
 


