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§ 1 

Podstawy prawne 

Niniejszy Regulamin oparty jest w szczególności na poniższych przepisach prawnych: 

1. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad 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”, zwaną dalej Listą przedsięwzięć. 

4. Program Priorytetowy „LED – Oświetlenie Energooszczędne”, zatwierdzony Uchwałą Rady 

Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu Nr 19/211/2016 z dnia 28.10.2016 r., zwany dalej Programem 

LED. 

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

6. 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          

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1808). 

8. Polska Norma PN – EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg”. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zwany dalej: 

Funduszem, działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,  

w oparciu o Zasady, Kryteria i Listę przedsięwzięć oraz Program LED, ogłasza na podstawie 

niniejszego Regulaminu, nabór wniosków w trybie konkursowym o udzielenie pomocy 

finansowej ze środków WFOŚiGW dla przedsięwzięć w zakresie modernizacji i rozbudowy 

oświetlenia zewnętrznego, zwany dalej: Konkursem.  

2. Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w pkt 5 Programu LED, realizujących 

przedsięwzięcia na terenie Województwa Wielkopolskiego. 

3. Realizowane przedsięwzięcie musi spełniać wymagania techniczne dotyczące oświetlenia według 

normy PN – EN 13201:2016. Zakres dokumentacji technicznej zawarty jest w załączniku nr 3. 

4. Pomoc finansowa ze środków Funduszu udzielana jest zgodnie z Zasadami na podstawie umowy 

zawartej z podmiotem, po uprzednim rozpatrzeniu sporządzonego przez niego Wniosku, oraz po 

spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. 

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

właściwych organów, podmiotów lub zobowiązania cywilnoprawne w stosunku do Funduszu 

pomoc finansowa może być udzielona, gdy Wnioskodawca należycie wywiązuje się z tych 

zobowiązań. 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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6. Złożenie Wniosku oznacza, że Wnioskodawca zezwala na publiczne ujawnienie wszystkich 

dokumentów złożonych w ramach Konkursu. Jeżeli Wnioskodawca nie przedstawi listy 

dokumentów lub informacji, które nie mogą być udostępnione (wraz z uzasadnieniem), ze 

względu na tajemnice handlową lub inne uzasadnione przesłanki, oznacza to, że wszystkie 

przedłożone dokumenty mogą być udostępnione zgodnie z właściwymi przepisami prawa.   

 

§ 3 

Informacje ogólne o warunkach pomocy finansowej w ramach Konkursu 

1. Fundusz w ramach Konkursu przeznacza środki w łącznej wysokości  80 000 000,00 zł. 

2. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2017 r. do 30.09.2020 r. z zastrzeżeniem, że koszty 

poniesione na przedsięwzięcie przed datą złożenia wniosku będą uznane, jako wkład własny 

Wnioskodawcy i zaliczone do kosztów całkowitych nie podlegających refundacji. 

3. Pomoc finansowa może być udzielona na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed 

dniem złożenia wniosku. 

4. Pomocą finansową objęte będą wyłącznie fabrycznie nowe materiały i urządzenia związane 

 z realizacją przedsięwzięcia. 

5. Warunkiem udzielenia pomocy finansowej jest realizacja przedsięwzięcia zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym umożlwiającym wydatkowanie 100% dofinansowania 

oraz zakończenie realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020 r. 

6. Warunkiem wypłaty środków będzie przedłożenie przez Beneficjenta umowy z wykonawcą 

zawierającą klauzulę o minimum 3 letnim okresie gwarancji na oświetlenie wykonane w ramach 

przedsięwzięcia. 

7. Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania przedsięwzięcia oraz nie poddania go modyfikacji 

mającej wpływ na warunki lub charakter przedsięwzięcia (trwałość przedsięwzięcia) przez okres 

gwarancji udzielonej przez wykonawcę. 

8. Zwiększenie wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie jest podstawą do zwiększenia 

pomocy finansowej. 

9. Zmniejszenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia lub zmniejszenie efektu ekologicznego, 

spowoduje ponowne wyliczenie wskaźnika efektywności kosztowej i przeliczenie wartości 

pomocy finansowej. 

10. Nie osiągnięcie założonego w umowie efektu ekologicznego, spowoduje utratę prawa do 

umorzenia. 

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. 
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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, 

3) kosztów administracyjnych (takich jak: czynsz, energia, obsługa biura, telefony). 

13. 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. 

 

§ 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 ogłoszenia do dnia 30.06.2017 r., do godz. 14:00. 

3. Wnioskodawca składa w Sekretariacie Biura Funduszu jeden egzemplarz papierowej wersji 

Wniosku wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do wniosku (dokumenty wskazane w 

załączniku nr 2). O zachowaniu terminu decyduje czas rejestracji Wniosku w Sekretariacie Biura 

Funduszu.  

4. 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 w lewym górnym rogu,  

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

Fundusz przesyła Wnioskodawcy pismo z informacją o braku rejestracji wniosku. 

5. Wnioski złożone po terminie ustalonym w ust. 2 zostaną odrzucone. Fundusz przesyła 

Wnioskodawcy pismo z informacją o odrzuceniu. 

 

§ 5 

Wymagania Naboru i sposób przygotowania wniosku 

1. Wnioskodawca zobligowany jest do sporządzenia wniosku zgodnie z Instrukcją przygotowania 

wniosku oraz dołączenia wszystkich wymaganych załączników. Wniosek wraz z załącznikami 

należy wypełnić w języku polskim. 

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

względem  formalnym i  merytorycznym. 

3. Wniosek wypełniany jest przy użyciu Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej 

Funduszu:  http://generator.wfosgw.poznan.pl. 

4. Wniosek  po przesłaniu w wersji elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosku,  należy wraz z 

załącznikami wydrukować w formacie A4 i podpisane dokumenty dostarczyć do Sekretariatu 

Biura Funduszu.  

http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/files/file/2014/04/Wytyczne%20oznakowania%20zadan%20dofinansowywanych%20ze%20srodkow%20WFOSiGW%20w%20Poznaniu.pdf
http://www.wfosgw.poznan.pl/
http://generator.wfosgw.poznan.pl/
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5. Wnioskodawca może na każdym  etapie trwania Naboru wycofać zgłoszony Wniosek. Rezygnację 

należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Biura Funduszu. 

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

z Instrukcją przygotowania wniosku.  Pola, które nie dotyczą Wnioskodawcy (o ile inny sposób nie 

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

7. Wniosek i załączniki muszą być opatrzone podpisem osoby reprezentującej wnioskodawcę 

(wymienione we właściwych rejestrach lub innych  dokumentach) oraz pieczęcią imienną i  

firmową, potwierdzającymi prawdziwość oraz aktualność informacji zawartych w powyższych 

dokumentach. W przypadku złożenia dokumentów podpisanych przez inna osobę, niż wskazana 

w zdaniu poprzednim, do wniosku powinno zostać dołączone stosowne pełnomocnictwo. 

8. Poprawa i uzupełnienie wniosku, odbywa się na wezwanie Funduszu na podstawie uwag do 

Wniosku wysyłanych e-mailem w czasie oceny wg kryteriów dostępu. Poprawy/ korekty 

dokonuje się w Generatorze wniosków poprzez funkcję „Popraw” na formularzu „Wniosek 

(korekta)”. Wniosek (korekta) składa się tak, jak Wniosek, zgodnie z informacjami w § 4 ust. 3-4 

oraz § 5 ust. 4. Wniosek (korekta) jest skorygowaną/ poprawioną wersją poprawnie złożonego 

Wniosku. 

9. Aktualizacja Wniosku może nastąpić w przypadku zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. 

Aktualizacji Wniosku dokonuje się w Generatorze Wniosków, poprzez funkcję „Aktualizuj” na 

formularzu „Wniosek Aktualizacyjny”, z uwzględnieniem ust. 4. Do wniosku aktualizacyjnego 

należy załączyć opis wprowadzonych zmian. 

10. Do momentu zawarcia umowy pożyczki, zakres przedsięwzięcia nie podlega aktualizacji. 

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

rozłączenie. 

 

§ 6 

Ocena Wniosków o dofinansowanie i wybór Przedsięwzięć do dofinansowania 

1. Wyboru Przedsięwzięć dokonuje się w oparciu o określone kryteria dostępu i selekcji. 

2. Ocena wniosku w zakresie spełnienia formalnych kryteriów dostępu. 

L.p. Nazwa kryterium 

1.1 Wniosek jest złożony w terminie naboru 

1.2 Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w 

Programie  

1.3 Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i wypełniony wraz z 

załącznikami  w języku polskim  

1.4 Wniosek i załączniki są kompletne, prawidłowo wypełnione i  podpisane  

1.5 Załączono wszystkie wymagane dokumenty do wniosku 

1.6 Załączniki  są  wypełnione wyłącznie  komputerowo  
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Procedura oceny Wniosków według formalnych kryteriów dostępu  

1)  Ocena Wniosków w zakresie spełnienia formalnych kryteriów dostępu 1.1 -1.6 - trwa do           

20 dni roboczych od dnia zakończenia naboru Wniosków, z zastrzeżeniem poniższych 

postanowień. 

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

któregokolwiek z kryteriów 1.1-1.6, Wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu i jest 

odrzucany.  

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

jest odsyłany), Fundusz przesyła Wnioskodawcy pismo z informacją o odrzuceniu. 

6)  Wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania od odrzucenia  Wniosku, zgodnie z § 9. 

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

z dalszego postępowania.  

 

3. Ocena wniosku w zakresie spełnienia merytorycznych kryteriów dostępu. 

L.p. Nazwa kryterium 

2.1 Rodzaj i wysokość wnioskowanego dofinansowania są zgodne z Zasadami  

2.2 Przedsięwzięcie jest w trakcie lub przed rozpoczęciem realizacji  

2.3 Załączniki merytoryczne odpowiadają charakterowi przedsięwzięcia 

2.4 Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z Programem Priorytetowym 

2.5 Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania jest zgodny z 

Programem Priorytetowym 

2.6 Wnioskowane dofinansowanie kwalifikuje się do pomocy publicznej 

2.7 (w przypadku pozytywnej odpowiedzi w pkt. 2.6) 

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej i 

dopuszczalne w zakresie właściwego aktu prawnego zgodnie ze wskazanym 

rodzajem przeznaczenia pomocy publicznej 

Procedura oceny Wniosków według merytorycznych kryteriów dostępu  

1)  Ocena Wniosków w zakresie spełnienia merytorycznych kryteriów dostępu  2.1 - 2.7,  trwa do 

30 dni roboczych  od dnia zakończenia oceny formalnej Wniosków, tj. opublikowania „Listy 

wniosków spełniających kryteria formalne”, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

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

kryteriów 2.1-2.7, Wnioskodawca ma prawo do jednorazowego: 

- uzupełnienia braku lub poprawy błędów w złożonej dokumentacji,  
- złożenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów dotyczących złożonego wniosku.  

W takim przypadku kierowane jest do Wnioskodawcy pismo za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub faxu, które precyzuje, jakie dane wymagają 
uzupełnienia/poprawienia/złożenia wyjaśnień/złożenia dodatkowych dokumentów.  

 

Odpowiedź na pismo o którym mowa powyżej, należy składać w terminie do 10 dni 

roboczych w Sekretariacie Biura Funduszu od dnia wysłania uwag drogą elektroniczną lub  

faxem. Jeśli charakter wymaganych informacji na to pozwala (nie są wymagane podpisy, 
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pieczęcie), wyjaśnienia mogą być dokonane poprzez pocztę elektroniczną lub faxem.  W 

innych przypadkach wymagana jest forma pisemna. W przypadku braku zmian we Wniosku 

nie ma potrzeby aktualizacji Spisu załączników. 

3)  W przypadku składania wyjaśnień i/lub uzupełnień, ocena w zakresie merytorycznych 

kryteriów dostępu, może zostać wydłużona o 5  dni roboczych od dnia otrzymania ostatniego 

wyjaśnienia w Konkursie  w ramach oceny merytorycznej. 

4) Wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu i jest odrzucany jeżeli: 
a. nie spełnia któregokolwiek z kryteriów od 2.1 do 2.5 oraz 2.7 (jeżeli dotyczy), lub 

b. uzupełniony lub poprawiony zgodnie z przesłanymi uwagami Wniosek (na formularzu 

Wniosek (korekta) w oryginale (z aktualną datą i uaktualnionym Spisem załączników) 

nie zostanie wysłany za pośrednictwem Generatora Wniosków oraz dostarczony (w 

regulaminowym terminie) w formie papierowej do siedziby Funduszu, lub 

c. poprawione 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) będzie zawierał błędy formalne.  

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

nie jest odsyłany), Fundusz przesyła Wnioskodawcy pismo z informacją o odrzuceniu. 

6) Wnioski poprawione lub uzupełnione na etapie oceny merytorycznej lecz zawierające błędy 

formalne, które nie występowały na etapie oceny wg formalnych kryteriów dostępu, są 

odrzucane. Fundusz przesyła Wnioskodawcom pisma z informacją  

o odrzuceniu. 

7)  Wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania od odrzucenia Wniosku, zgodnie z § 9. 

8) Negatywny wynik oceny na etapie merytorycznych kryteriów dostępu, wyklucza Wniosek  

z dalszego postępowania.  

 

4. Ocena Wniosku wg kryteriów selekcji. 

Kryterium selekcji stanowi instrument rankingowy – miarą selekcji jest efektywność kosztowa. 

L.p.  Kryterium selekcji 

1. 
Efektywność kosztowa   

(koszt kwalifikowany przedsięwzięcia / Redukcja lub unikniecie emisji CO2 [Mg/rok])   

Procedura oceny Wniosków według kryteriów selekcji 

1) Do oceny wg kryterium selekcji dopuszczone są Wnioski spełniające wszystkie formalne i 

merytoryczne kryteria dostępu.  

2) Ocena, o której mowa w ust. 1, trwa  do 10 dni roboczych  od  zakończenia oceny wszystkich 

Wniosków wg merytorycznych kryteriów dostępu, tj. opublikowania listy wniosków 

spełniających merytoryczne kryteria dostępu. 
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§ 7 

Lista rankingowa  

1. Po zakończeniu oceny Wniosków w oparciu o kryterium selekcji tworzona jest lista rankingowa 

przedsięwzięć zakwalifikowanych do otrzymania pomocy finansowej. Wnioski zestawiane są 

według wskaźnika efektywności od najmniejszego do największego. 

2. W przypadku, gdy suma wnioskowanej pomocy finansowej przedsięwzięć znajdujących na liście 

rankingowej przekracza dostępne środki alokacji przeznaczonej na Konkurs, listę rankingową dzieli 

się na listę rankingową podstawową (na której umieszczone są przedsięwzięcia najwyżej ocenione 

według kryterium selekcji – do wyczerpania puli dostępnych środków) i listę rankingową 

rezerwową (na której umieszczane są przedsięwzięcia, dla których pula środków została 

wyczerpana).  

3.  Listę rankingową wniosków spełniających warunki dofinansowania zatwierdza Zarząd Funduszu. 

 

§ 8 

Ogłoszenie wyników Naboru 

1. Wyniki Konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej Funduszu w postaci listy  

rankingowej podstawowej oraz listy rankingowej rezerwowej. 

2. Umieszczenie przedsięwzięcia na liście rankingowej przedsięwzięć nie oznacza przyznania 

dofinansowania. 

3. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostaną na liście rankingowej podstawowej 

przedsięwzięć zakwalifikowanych do otrzymania pomocy finansowej, otrzymują pisemną 

informację o wynikach Konkursu wraz z planowaną formą i kwotą pomocy oraz wykazem 

dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie. 

4. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostaną na liście rankingowej rezerwowej 

przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania otrzymują pisemną informację o dalszej 

procedurze postępowania w przypadku zwolnienia środków lub zwiększenia alokacji. 

 

§ 9 

Procedura odwoławcza 

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

ust. 3 pkt 4). 

2. Odwołanie może dotyczyć jedynie kryteriów, na podstawie których Wniosek został odrzucony. 

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  od niej żaden środek odwoławczy. 
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6.   Odwołanie podlega: 

1)  odrzuceniu, jeżeli zostało wniesione: 

a. po upływie przepisanego terminu, 

b. przez podmiot nieuprawniony, 

c. na czynność, co do której odwołanie nie przysługuje, 

2)  uwzględnieniu - w  przypadku zasadności odwołania Zarząd Funduszu kieruje wniosek do 

kolejnego etapu.  

3) oddaleniu – w przypadku stwierdzenia, po merytorycznym rozpoznaniu odwołania, jego           

niezasadności. 

 

§ 10 

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) i - w 

razie potrzeby - Oświadczenia i  innych dokumentów.  

Oświadczenie o niesubsydiowaniu środkami Funduszu działalności gospodarczej (wymagane w 

przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na innych rynkach) musi 

zawierać informacje, że na działalności gospodarczej i wnioskowanej działalności, która nie ma 

charakteru gospodarczego, prowadzona będzie odrębna ewidencja rachunkowa lub odrębna 

rachunkowość w celu uniknięcia przypadków krzyżowego subsydiowania działalności gospodarczej 

Wnioskodawcy; (oświadczenie należy dostarczyć w formie Załącznika do Wniosku lub dopisać 

zaznaczony tekst na końcu uzasadnienia odpowiedzi negatywnej).  

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 z przeznaczeniem na pomoc de minimis, 

2.1.2 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosowany 

do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w 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. 

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 2016 r. poz. 1808 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 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. U. UE. L.2013.352.1, z dnia 24.12.2013 r.) 
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2.3 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 /200 tys. euro/. Pomoc de minimis  

z różnych przeznaczeń podlega kumulacji.  

2.4 Dniem udzielenia pomocy jest dzień podpisania umowy. 

 

§ 11 

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.  

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 2016 r. 

poz. 1870, 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. 

 
§ 12 

Podpisanie umowy o dofinansowanie 

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

określonym terminie zgodnie z Zasadami, wymaganych przez Fundusz dokumentów, koniecznych 

do zawarcia umowy. Dokumenty należy sporządzić komputerowo. Nie przekazanie w uzgodnionym 

terminie dokumentów spowoduje 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.  
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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 

określonych  w umowie.  

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

dofinansowania, w oparciu o wewnętrzne procedury obowiązujące w Fundusz. 

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. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

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

siedzibie Fundusz. 

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 WFOŚiGW 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 2016 r., poz. 1113 ze zm.) i nie podjęte w terminie, uważa się za skutecznie doręczone. 

Odmowa przyjęcia pisma przez adresata jest równoznaczna z doręczeniem pisma. 

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 drogą elektroniczną (mailem) lub datą poprawnej transmisji faxem. 

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

a. Zasadami, 

b. Programem Priorytetowym, 

c. Regulaminem Naboru i wymienionymi w nim dokumentami obowiązującymi  

w Funduszu oraz Załącznikami, 

d. Wytycznymi oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW,  

i akceptuje postanowienia wynikające z treści tych dokumentów. 

http://www.wfosgw.poznan.pl/
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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, nie może skutkować wystąpieniem z 

roszczeniami wobec Funduszu. 

10. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Funduszu o wszelkich zmianach mających 

wpływ na realizację przedsięwzięcia, którego dotyczy jego Wniosek, na każdym etapie jego 

realizacji. 

11. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za działania przedsiębiorstw świadczących usługi 

pocztowe oraz firm świadczących usługi kurierskie. 

12. Do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie przedsięwzięć z Wnioskodawcami,  

Fundusz zastrzega sobie możliwość zmiany Zasad, postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego 

załączników z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków udziału w Konkursie. 

13. Wszelkie spory związane z ogłoszonym naborem wniosków, rozstrzygają sądy właściwe 

miejscowo dla siedziby Funduszu. 

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

 1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2016 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380); 

4) Innych obowiązujących  przepisów prawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 

Nr 1 – Instrukcja przygotowania Wniosku; 

Nr 2 – Załączniki wymagane do wniosku; 
Nr 3 – Zakres rzeczowy dokumentacji technicznej; 
Nr 4 – Wzory druków związanych z pomocą publiczną. 


