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Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 
 Nr 74/20113 

Na podstawie art. 400h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz.U. z 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ustala kryteria, które są 

stosowane przy ocenie i kwalifikacji przedsięwzięć do finansowania ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu. 

I. Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i Województwa Dolnośląskiego. 

1. Kryterium ma charakter nadrzędny. 

2. Środki Wojewódzkiego Funduszu przeznacza się na finansowanie zadań ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej zgodne ze „Strategią Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 

roku” i listą przedsięwzięć priorytetowych, uchwalaną przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego 

Funduszu. 

3. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu finansowane będą przede wszystkim przedsięwzięcia 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, których realizacja wynika z konieczności 

wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej związanych z członkostwem w Unii. 

II. Kryterium zasięgu oddziaływania. 

Preferowane będą zadania o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania. 

III. Kryterium techniczno - ekonomiczne. 

1.W skład kryterium wchodzą: 

a) planowane efekty rzeczowe i ekologiczne zadania oraz koszty jednostkowe ich uzyskania, 

b) nowoczesność rozwiązań, niezawodność, energooszczędność i materiałooszczędność, 

c) czas realizacji, 

d) przygotowanie zadania do realizacji, 

e) zabezpieczenie źródeł finansowania, 

f) dla wybranych zadań - ryzyko finansowe oraz planowane koszty realizacji obiektów. 

 

 



2. Wnioski o przyznanie pożyczek lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza 10 000 

000 EURO, dotyczące środków technicznych służących jedynie ograniczeniu negatywnego 

oddziaływania na środowisko, w szczególności oczyszczalni ścieków, elektrofiltrów lub 

składowisk odpadów, powinny zawierać uzasadnienie obejmujące analizę ewentualnych 

alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych mających na 

celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania zanieczyszczeń oraz wprowadzenie 

czystszej produkcji. 

IV. Kryterium wymogów formalnych. 

1. Wymagane jest spełnienie przez wnioskodawcę wymogów formalnych wynikających 

z przepisów prawnych oraz z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu 

i zasady udzielania i rozliczania dotacji”, a w szczególności: 

a) posiadanie uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do rozpoczęcia zadania, 

b) przeprowadzenie procedury zgodnej z ustawą prawo zamówień publicznych przez 

wnioskodawców, którzy z mocy przepisów prawa zobowiązani są do jej stosowania. 

Pozostali wnioskodawcy w tym również zwolnieni z mocy prawa ze stosowania ustawy 

prawo zamówień publicznych, składający wniosek o dofinansowanie, którego kwota 

przekracza wartość progową określoną w art. 4 ustawy przedkładają oświadczenie, 

w którym wskazują podstawę wyłączenia spod stosowania przepisów prawa zamówień 

publicznych i dokonują wyboru wykonawców zamówień na roboty budowlane, usługi 

i dostawy w formie przetargu pisemnego zgodnie z art. 70-72 ustawy Kodeks Cywilny. 
 

2. W przypadku udziału w zadaniu środków finansowych Unii Europejskiej oraz innych 

środków pomocowych udzielanych na podstawie odrębnych umów międzynarodowych za 

nadrzędne uznaje się zasady tam obowiązujące. 

3. Dopuszcza się odstępstwo od powyższych wymogów formalnych w uzasadnionych 

przypadkach, a w szczególności przy zapobieganiu i usuwaniu skutków poważnych awarii, 

klęsk żywiołowych i innych ważnych interesach społecznych. 

 


