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1. Cel Programu: 

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięć w 

zakresie oświetlenia energooszczędnego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji 

dwutlenku węgla (CO2).  

 

2. Wskaźniki osiągnięcia celu  

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 o co najmniej 5 000 Mg/rok, przy założeniu pełnego 

wykorzystania budżetu Programu. 

 

3. Budżet  

Na realizację celu programu przeznacza się do 80 000 000,00 zł. 

 

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2017-2020, przy czym: 

1. podpisywanie umów realizowane będzie do końca 2017 r., 

2. wypłata środków do końca 2020 r. 

 

5. Beneficjenci  

1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, 

2. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

3. Państwowe lub samorządowe ZOZ, 

4. Spółki prawa handlowego w których JST posiada bezpośrednio co najmniej 51% udziałów. 

 

6. Rodzaje przedsięwzięć 

1.  Modernizacja i rozbudowa oświetlenia zewnętrznego. 

 

7. Koszty kwalifikowane: 

1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2017 r. do 30.09.2020 r.  

2. Koszty kwalifikowane: 

1) Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego – wymiana istniejących   

energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy oświetleniowe 

wyposażone w układy redukcji mocy w zakresie  istniejącej sieci oświetleniowej, tj.: 

-  demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych ze słupa lub  

wysięgnika, 

-  montaż opraw oświetleniowych na słupie lub wysięgniku, 

-  wymiana wysięgników, 

-  wymiana przewodów elektrycznych w wysięgnikach (od opraw oświetleniowych do 

zabezpieczeń) na słupach sieci napowietrznej, 

-  wymiana zabezpieczeń na przewodach gołych i przewodach izolowanych na słupach 

sieci napowietrznej, 

-  wymiana przewodów elektrycznych i tabliczek bezpiecznikowych w słupach sieci 

kablowej, 

-  wymiana wyeksploatowanych słupów kablowych starego typu na nowe słupy kablowe, 

-  modernizacja, przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem - 

wyniesienie istniejących punktów zapalania usytuowanych w rozdzielniach stacji 

transformatorowych do wydzielonych szafek oświetleniowych, 
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-  modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem ulicznym, montaż urządzeń 

do inteligentnego systemu sterowania oświetleniem, indywidualny system zarządzania 

oświetlenia drogowego. 

2)  Rozbudowa oświetlenia ulic i dróg – dowieszenie nowych energooszczędnych opraw 

oświetleniowych wyposażonych w układy redukcji mocy w zakresie istniejącej sieci 

oświetleniowej i istniejącej sieci nN, tj.: 

- montaż opraw oświetleniowych na słupie lub wysięgniku, 

- montaż wysięgników, 

- montaż przewodów elektrycznych w wysięgnikach (od opraw oświetleniowych do 

zabezpieczeń) na słupach sieci napowietrznej, 

- montaż zabezpieczeń na przewodach gołych i przewodach izolowanych na słupach 

sieci napowietrznej, 

- montaż punktów zapalania i sterowania oświetleniem w wydzielonych szafkach  

oświetleniowych, 

-  montaż systemu sterowania oświetleniem ulicznym, montaż urządzeń do 

inteligentnego systemu sterowania oświetleniem, indywidualny system zarządzania 

oświetlenia drogowego. 

3) Koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem, że pozostają  

w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;  

4) Usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające 

osiągnięcie efektu ekologicznego i jego trwałości.  

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

 

8. Terminy i sposób składania wniosków  

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.  

2. Termin, sposób składania i rozpatrywania wniosków, określony zostanie odpowiednio w 

ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, który zamieszczony będzie na stronie 

internetowej WFOŚiGW.  

 

9. Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej 

Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz 

trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2017”. 

 

9.1. Formy pomocy finansowej 

1. Pożyczka z możliwością umorzenia do 40%. 

 

9.2. Intensywność dofinansowania 

1. Do 100% kosztów kwalifikowanych. 

 

9.3. Warunki pomocy finansowej 

1. Oprocentowanie w wysokości 0,5 s.r.w. w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż  2,8 % w 

stosunku rocznym. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach 

kwartalnych. 

2. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat, liczony od daty zawarcia umowy 

pożyczki. 

3. Karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż 1 rok od daty 

zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki. Karencja w spłacie rat liczona 

jest od daty zawarcia umowy pożyczki. 
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4. Pożyczka może podlegać częściowemu umorzeniu po spłacie 60% wypłaconej kwoty pożyczki 

na warunkach wskazanych w Zasadach. 

5. Pomoc finansowa udzielana będzie zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. 

 

 

10. Kryteria oceny wniosków 

KRYTERIA DOSTĘPU - formalne 

 

L.p. Nazwa kryterium 

1 Wniosek jest złożony w terminie naboru 

2 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w 
Programie 

3 
Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i wypełniony wraz 
z załącznikami w języku polskim 

4 
Wniosek i załączniki są kompletne, prawidłowo wypełnione i 
podpisane 

5 Załączono wszystkie wymagane dokumenty do wniosku 

6 Załączniki są wypełnione wyłącznie komputerowo 

 

 

KRYTERIA DOSTĘPU - merytoryczne 

 

L.p. Nazwa kryterium 

1 
Rodzaj i wysokość wnioskowanego dofinansowania są zgodne z 
Zasadami 

2 Przedsięwzięcie jest w trakcie lub przed rozpoczęciem realizacji 

3 Załączniki merytoryczne odpowiadają charakterowi przedsięwzięcia 

4 Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z Programem Priorytetowym 

5 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania jest zgodny 
z Programem 

6 Wnioskowane dofinansowanie kwalifikuje się do pomocy publicznej 

7 
Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy 
publicznej i dopuszczalne w zakresie właściwego aktu prawnego 
zgodnie ze wskazanym rodzajem przeznaczenia pomocy publicznej 

 

 

KRYTERIA SELEKCJI 

 

1 Efektywność kosztowa 

(Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia / Redukcja lub uniknięcie emisji 

CO2 [Mg/rok]) 

 

 

11. Procedura wyboru przedsięwzięć 

Ocena wniosków według Kryteriów dostępu-formalnych jest 0/1. Wnioski nie spełniające kryteriów 

formalnych zostają odrzucone bez możliwości poprawy. 

Ocena wniosków według Kryteriów dostępu-merytorycznych jest 0/1 z możliwością jednokrotnej 

poprawy. Wnioski nie spełniające kryteriów merytorycznych zostają odrzucone. 
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Przedsięwzięcia spełniające Kryteria dostępu zostają ocenione według Kryteriów selekcji. Na 

podstawie Kryteriów selekcji tworzona jest lista rankingowa, na której wnioski zestawione są według 

wskaźnika od najmniejszego do największego. Pomoc finansowa planowana będzie według kolejności 

na liście rankingowej do wyczerpania budżetu. 

12. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku wyczerpania przeznaczonej na Program puli środków finansowych, Zarząd Funduszu 

będzie mógł zwiększyć budżet Programu w przypadku posiadania wolnych środków dyspozycyjnych.  

2. W przypadku braku możliwości zwiększenia budżetu programu a pojawienia się oszczędności 

przetargowych, istnieje możliwość zawierania umów w roku 2018. 

 

 

 


