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Załącznik do Uchwały nr 1466/2020 

Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie 

            z dnia 3 lipca 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

Regulamin naboru wniosków w trybie ciągłym  

na projekty z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność 

ochotniczych straży pożarnych ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie w roku 2020 - „REMIZA” 

 

 
I. Przedmiot i cele naboru: 

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwany 

dalej Funduszem, udziela dofinansowania na przedsięwzięcia z zakresu ochrony 

powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych na podstawie 

niniejszego Regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz.U 2019 poz. 1396 z późn. zm.)  i zasadami udzielania pomocy 

finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
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2) Nabór obejmuje projekty z terenu województwa zachodniopomorskiego realizowane 

w roku 2020 obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na 

ich cele statutowe, których właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy, 

polegające na:  

a) termomodernizacji budynku (np. ocieplenie budynku); 

b) zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji 

fotowoltaicznych); 

c) zakupie i montażu instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie  

i montażu instalacji fotowoltaicznej; 

d) modernizacji źródła ciepła tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, 

olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, 

elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności 

wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek); 

e) modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.; 

f) likwidacji istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci 

ciepłowniczej; 

g) ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez 

modernizację istniejącego oświetlenia. 

3) Celem naboru wniosków jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty 

w zakresie ochrony powietrza wspierających działalność ochotniczych straży pożarnych 

zgodnie z Procedurą oceny wniosków i wybór projektów do dofinansowania - pkt. VIII 

Regulaminu. 

4) Zaplanowana alokacja środków dotacyjnych wynosi 300.000,00 zł. 

 

II. Uprawnionymi do składania wniosku są: 

1) jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego; 

2) ochotnicze straże pożarne. 

 

III. Forma dofinansowania: 

1) dotacja; 

2) dotacja i pożyczka 

IV. Intensywność dofinansowania: 

1) w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość 

dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 

30 000,00 zł; 

2) w formie pożyczki, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania w formie dotacji  

i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia. 
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V. Terminy, forma i miejsce składania wniosków: 

1) Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z formularzami i załącznikami dostępne jest 

na stronie internetowej Funduszu – www.wfos.szczecin.pl 

2) Wypełniony wniosek według wzoru obowiązującego w Funduszu dla zadania z zakresu 

ochrony powietrza wspierającego działalność ochotniczych straży pożarnych 

z wymaganymi załącznikami można składać bezpośrednio w sekretariatach Funduszu 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesyłać na adres: 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

Biuro Szczecin 

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin 

lub 

Biuro Koszalin 

ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin 

w zależności od lokalizacji Wnioskodawcy zgodnie z pkt. XII ppkt. 6 Regulaminu. 

3) Termin składania wniosków obowiązuje od dnia 6 lipca 2020 r. do dnia 

9 października 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku 

wyczerpania środków decyduje data wpływu wniosku do Funduszu 

4) Zadanie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  

5) Wnioski, które wpłyną do Funduszu przed lub po wyznaczonym terminie, pozostawia 

się bez rozpatrzenia. 

 

Uwaga! 

W przypadku wniosków przesyłanych na adres Funduszu za dzień złożenia wniosku uważa się 

dzień jego wpływu do Funduszu. 

 

VI. Warunki dofinansowania 

1) Oprocentowanie pożyczki jest zgodne z zasadami udzielania pomocy finansowej  

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie, 

2) Pożyczka udzielona przez Fundusz w ramach zadania nie podlega częściowemu 

umorzeniu. 

3) Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia 

wyłącznie w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,  

Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia lub odzyskania.  

http://www.wfos.szczecin.pl/
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4) Środki przekazane przez Fundusz w ramach naboru, przewidziane są na realizację zadań 

realizowanych w roku 2020. W przypadku projektów jednorocznych środki w ramach 

dofinansowania muszą zostać wypłacone najpóźniej do dnia 15.12.2020 r. 

5) Fundusz umożliwia realizację zadań długofalowych, przechodzących na kolejne lata, 

pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu/Rady Nadzorczej Funduszu na realizację 

zadania dłużej niż do końca roku 2020. W przypadku tych zadań wypłata środków 

w kolejnych latach powinna być zrealizowana do 15 grudnia danego roku.  

6) Fundusz ma prawo do kontroli przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji oraz 

w okresie jego trwałości rozumianej jako rozliczenie osiągniecia trwałości rozumianej 

jako rozliczenie osiągniętego efektu ekologicznego w ramach zrealizowanego 

przedsięwzięcia  w ciągu 1 roku od daty zakończenia zadania wskazanej w umowie 

z Funduszem. 

7) Fundusz uzależnia udzielenie pożyczki od zdolności kredytowej Wnioskodawcy  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub 

od ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia pożyczki, a w przypadku 

jednostek samorządu terytorialnego od potwierdzenia zdolności do zaciągania 

zobowiązań wynikającej z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, wyrażonej w formie opinii regionalnej izby obrachunkowej. 

8) Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie przez Wnioskodawcę jej spłaty  

w formach zaakceptowanych przez Fundusz.  

9) Za podstawowe sposoby zabezpieczenia pożyczek Fundusz przyjmuje: 

a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (jedyna forma zabezpieczenia 

dla JST); 

b) dodatkowe zabezpieczenie pożyczki dla OSP zostanie ustalone przez Fundusz  

w uzgodnieniu z Wnioskodawcą spośród poniższego katalogu: 

 hipoteka (w przypadku zabudowanej nieruchomości wraz z cesją z praw z polisy 

ubezpieczeniowej); 

 zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; 

 przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości wraz z cesją praw  

z polisy ubezpieczeniowej; 

 gwarancja bankowa; 

 blokada środków na rachunku bankowym, przelew wierzytelności z rachunku 

lokaty terminowej; 

 poręczenie cywilne lub wekslowe; 

 ewentualnie zabezpieczenie w innej formie zaproponowane przez Wnioskodawcę  

i zaakceptowane przez Fundusz. 
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10) Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę 

redyskonta weksli przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie pożyczek 

wynosi w stosunku rocznym 0,5 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2%  

z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

11) Pożyczka może być udzielona na okres spłaty do 15 lat, licząc od dnia planowanej 

wypłaty pierwszej transzy środków do dnia planowanej spłaty ostatniej raty pożyczki. 

Karencja w spłacie kapitału pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, licząc 

od terminu wypłaty całości pożyczki. 

 

VII. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 

Wyszczególnienie Wykaz kosztów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty 

kwalifikowane 

(dofinansowywane 

przez Fundusz) 

 

 

 

 

 

1) przygotowanie i oczyszczenie podłoża pod ocieplenie, zakup materiału, wykonanie 

ocieplenia, wykonanie warstwy elewacyjnej, 

2) drenaż (osuszanie) przy ociepleniu fundamentów, 

3) wykonanie opaski wokół budynku przy ocieplaniu ścian przyziemia, 

4) koszty związane z użyciem sprzętu, który jest niezbędny do wykonania prac 

termomodernizacyjnych (np. rusztowania), 

5) roboty związane z modernizacją konstrukcji dachu/stropodachu niezbędne 

przy ociepleniu, wymiana pokrycia dachowego w przypadku, gdy towarzyszy jego 

ociepleniu, 

6) wymiana okien wraz z wymianą parapetów okiennych zewnętrznych, 

7) wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych, 

8) wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii: 

- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych tzn. ogniwa fotowoltaiczne, konstrukcja 

wsporcza, aparatura kontrolno-pomiarowa; moduły fotowoltaiczne powinny posiadać 

jeden z certyfikatów zgodności z normą: PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne 

(PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań  naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji 

i aprobata typu” lub  PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły 

fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami 

równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą; 
-  zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi 

niezbędnymi do przeprowadzania montażu pompy; pompa ciepła powinna posiadać 

certyfikat lub raport z badań potwierdzający wartość współczynnika COP 

zmierzonego zgodnie z jedną z następujących norm: zgodność z normą PN-EN 

14511, zgodność z normą PN-EN 12309, zgodność z normą PN-EN 16147 

lub zgodność z normą PN-EN 15879-1, 

9) demontaż starej instalacji źródła ciepła, zakup i montaż nowej instalacji technologicznej 

źródła ciepła wraz z niezbędną aparaturą kontrolno- pomiarową, instalacją elektryczną 

w obrębie kotłowni, zbiornikami na paliwo, czujnikiem tlenku węgla, 
10) rozruch technologiczny instalacji i urządzeń, 
11) przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, 
12) koszt demontażu starych opraw elektrycznych i źródeł światła wraz z kosztami pracy 

niezbędnego sprzętu, 
13) koszt zakupu nowych opraw elektrycznych i źródeł światła, 
14) koszt montażu opraw elektrycznych i źródeł światła wraz z kosztami pracy niezbędnego 

sprzętu, 
15) modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem, montaż urządzeń 

do inteligentnego sterowania oświetleniem, 
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Przykładowe koszty 

niekwalifikowane 

16) koszt wymiany bezpieczników, zapłonników, przewodów elektrycznych od oprawy 

do bezpieczników (dotyczy oświetlenia zewnętrznego), 
17) opracowanie dokumentacji projektowej/technicznej stanowiącej element realizowanej 

inwestycji (w tym audyt energetyczny), 
18) nadzór nad realizacją inwestycji, obsługę geodezyjną, 
19) inne koszty niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, o ile Fundusz uzna 

je za zasadne, 
20) Podatek VAT w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania, 

a Beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych 

przepisów. 

1)  
1) roboty budowlano - naprawcze, wykończeniowe towarzyszące termomodernizacji np. 

wykonanie lub remont kominów, 
2) zakup gruntu, przygotowanie terenu pod realizację zadania, 
3) ogrodzenie terenu, 
4) budowa dróg dojazdowych (w tym tymczasowych), 
5) budowa nowych słupów oświetlenia zewnętrznego, 
6) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę. 

 

 

VIII. Procedura oceny wniosków i wybór projektów do dofinansowania 

1) Każdy wniosek podlega rzetelnej i bezstronnej ocenie. 

2) Oceny wniosków dokonuje Zespół ds. Obsługi Wniosków.  

3) Ocena wniosków składa się z dwóch etapów: oceny wstępnej i oceny zasadniczej. Czas 

weryfikacji kompletnego wniosku nie powinien przekroczyć 30 dni kalendarzowych.  

W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Funduszu, czas ten może ulec 

wydłużeniu do 90 dni kalendarzowych. W przypadku wniosków niekompletnych, okres 

od dnia wezwania Wnioskodawcy do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów 

do dnia otrzymania przez Fundusz przedmiotowej informacji lub dokumentów, nie jest 

wliczany do czasu oceny. 

4) Na etapie oceny wstępnej z dalszej weryfikacji wykluczane będą wnioski niekompletne, 

tzn. z niewypełnionymi wszystkimi rubrykami w formularzu wniosku lub 

nieposiadające wszystkich wymaganych załączników. Celem oceny wstępnej jest 

wyłonienie przedsięwzięć spełniających kryteria formalno-prawne i regulaminowe. 

Złożone wnioski, na wezwanie Funduszu, mogą podlegać procedurze wyjaśnienia lub 

uszczegółowienia planowanego przedsięwzięcia. 

5) W uzasadnionych przypadkach Fundusz może wezwać Wnioskodawcę do wyjaśnienia,  

uszczegółowienia lub uzupełnienia dokumentacji dotyczącej planowanego 

zadania/projektu. 

6) Wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu i jest odrzucany, jeśli: 

 nie spełnia któregokolwiek z kryteriów wyboru przedsięwzięć, 
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 nie został uzupełniony lub poprawiony zgodnie z przesłanymi uwagami i nie został     

dostarczony we wskazanym terminie w formie papierowej do sekretariatu Funduszu, 

 niekompletne dokumenty nie zostaną właściwie w wyznaczonym prze Fundusz 

terminie poprawione i uzupełnione, 

 wniosek lub załączniki będą zawierać błędy formalne i/lub merytoryczne. 

7) Ocena zasadnicza przeprowadzana jest w oparciu o weryfikację przewidywanego 

do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, 

8) Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę zasadniczą, kierowane są na posiedzenie 

Zarządu Funduszu w celu podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadania. 

9) Zarząd Funduszu każdorazowo podejmuje decyzję o dofinansowaniu oraz ustala 

wysokość przyznanej kwoty dofinansowania. 

10) O decyzjach Zarządu  Funduszu o udzielonym dofinansowaniu, jego odmowie, czy też 

odrzuceniu wniosku Fundusz pisemnie zawiadamia Wnioskodawcę. 

 

IX. Procedura odwoławcza: 

1) Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od odrzucenia wniosku złożonego w ramach 

naboru. 

2) Odwołanie może odnosić się jedynie do kryteriów, na podstawie, których wniosek został 

odrzucony. 

3) Odwołanie kieruje się do Zarządu Funduszu w formie pisemnej w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o odrzuceniu wniosku. Odwołanie 

należy złożyć w sekretariacie Funduszu lub dostarczyć drogą pocztową. 

4) Rozpatrzenie odwołania odbywa się w terminie do 15 dni od daty wpływu odwołania 

do Funduszu. 

5) Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację dotyczącą wyniku rozpatrzenia odwołania. 

Powyższa informacja ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej żaden środek 

odwoławczy. 

6) Odwołanie podlega odrzuceniu, jeśli zostało wniesione po upływie wyznaczonego 

terminu. 

7) Wnioski odrzucone ze względów formalno-prawnych nie mogą być ponownie składane. 

 

X. Negocjowanie warunków umowy: 

1) Wnioskodawcy, którego wniosek został zaakceptowany do dofinansowania, 

przedstawiona jest do akceptacji „karta do sporządzenia umowy”. Karta zawiera 

podstawowe dane niezbędne do sporządzenia umowy. 

2) Celem negocjacji zapisów zawartych w „karcie do sporządzenia umowy” jest: 
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 aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu lub preliminarza rzeczowo-finansowego, 

zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego realizowanego przedsięwzięcia, 

 ustalenie terminów realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramu wypłat i spłat 

środków finansowych, 

 określenie sposobu udokumentowania uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego 

oraz uznania przedsięwzięcia za zrealizowane. 

3) Karta po podpisaniu przez prowadzących sprawę pracowników oraz Kierownika 

Zespołu ds. Obsługi Wniosków przekazywana jest do akceptacji przez Wnioskodawcę 

i stanowi podstawę do zawarcia umowy.  

 

 

XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 

Szczecin.   

2) Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: 

iod@wfos.szczecin.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy złożonego wniosku  

o dofinansowanie, w następstwie którego może zostać zawarta umowa o dofinansowanie, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 400 a ust. 1 i art. 411 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).  

4) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wykonującym czynności 

prawne, kontrolne, egzekucyjne oraz serwisowe na rzecz Funduszu. 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

7) Dane osobowe przetwarzane przez Fundusz, przechowywane będą przez okres niezbędny 

do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w Funduszu  

w Szczecinie  jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

8) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

mailto:iod@wfos.szczecin.pl
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w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez Fundusz. 

Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 

2, Warszawa.  

10) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku  

o dofinansowanie, a następnie zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych, będzie brak możliwości złożenia do Funduszu wniosku  

o dofinansowanie. 

  

XII. Postanowienia końcowe 

1) Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień niniejszego 

Regulaminu rozstrzyga Zarząd Funduszu. 

2) Złożenie wniosku o dofinansowanie w trybie naboru ciągłego oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów w nim wymienionych. 

3) Wskazane w Regulaminie terminy rozpatrywania wniosków mają charakter instrukcyjny, 

a ich naruszenie/wydłużenie nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wnioskodawcy. 

4) Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Funduszu o każdej zmianie 

danych adresowych, w tym adresu e-mail, pod rygorem uznania za skuteczne skierowania 

korespondencji pod dotychczas znany adres poczty. 

5) Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych, 

zgodnie z obowiązującą ustawą. 

6) Uwzględniając sprawniejsze procedowanie i rozliczanie realizowanych zadań, wnioski 

należy składać, zależnie od lokalizacji siedziby Wnioskodawcy, do biur Funduszu 

zgodnie z rejonizacją według wykazu umieszczonego w tabeli: 
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Biuro Szczecin 

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin 

Powiaty: 

Miasto Szczecin 

Miasto Świnoujście 

choszczeński 

goleniowski 

gryficki 

gryfiński 

kamieński 

łobeski 

myśliborski 

policki 

pyrzycki 

stargardzki 

Biuro Koszalin 

ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin 

 

Powiaty: 

Miasto Koszalin 

białogardzki 

drawski 

kołobrzeski 

koszaliński 

sławieński 

szczecinecki 

świdwiński  

wałecki 

7) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady 

udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. 


