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1. Tytuł programu: 
Program dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć polegających na regeneracji środowiskowej gleb 
poprzez ich wapnowanie. 

2. Cel programu 
Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania 
czynników antropogenicznych. 
 
3. Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2019-2020, przy czym: 

1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 
31.03.2020 r., 
2. środki wydatkowane przez Beneficjenta będą do 31.12.2019 r., 
3. przedsięwzięcia realizowane będą do 30.10.2020 r. 

4. Podstawa prawna  
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), 
2) „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” 

ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 
1) Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu jego zakończenia lub do 
wyczerpania puli środków. 
2) Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną  
w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie internetowej WFOŚiGW we 
Wrocławiu. 

6. Koszty kwalifikowane 
1) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r. 
2) Koszty kwalifikowane są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego  
i obejmują wyłącznie koszty zakupu: 

a) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego  
w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, 
umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu 
badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego  
(Dz. U. Nr 183, poz. 1229), 

b) środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 
2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r.  
w sprawie nawozów, 

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. 

7.     Formy i warunki udzielania dofinansowania 
1) Dofinansowanie w formie dotacji. 
2) Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio: 

a) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw  
o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych, 
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b) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw  
o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych, 

c) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw  
o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych; 

3) Dofinansowanie będzie udzielane na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą 
jakości środowiska z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych, co zostanie 
potwierdzone pozytywną opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej 
może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata; 

4) W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną będzie ono udzielane 
zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nrl408/2013 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 dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1), 
a także do realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy. 

7. Beneficjenci 
1) Beneficjentami programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni 
nieprzekraczającej 75 ha.  
2) Dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub 
równym 5,5.  

8. Rodzaje przedsięwzięć 
Przedsięwzięcia w zakresie zakupu i wysiewu wapna nawozowego lub środków 
wapnujących. 
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9. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 
 

10. Postanowienia dodatkowe 
1) W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO 

wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone 
proporcjonalnie do zawartości czystego składnika; 

2) Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie 
dofinansowana; 

3) Na fakturach lub innych dowodach księgowych należy wskazać zawartość czystego 
składnika odkwaszającego w nawozie lub środku wapnującym. Ważne jest 
umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna 
nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO; 

4) Wnioski beneficjentów niekompletne lub negatywnie zweryfikowane nie podlegają 
rozpatrzeniu. 

11. Postanowienia końcowe 

1) Program jest dostępny na stronie internetowej http://www.wfosigw.wroclaw.pl/  
2) Wszystkie wątpliwości dotyczące treści Programu rozstrzyga ostatecznie Zarząd 
Wojewódzkiego Funduszu. 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1 Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej 
formie 

  

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

4. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym 
  

5. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z 
programem priorytetowym 

  

6. Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna z 
programem priorytetowym 

  

7. 
Beneficjent wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych i 
cywilnoprawnych na rzecz właściwych organów oraz podmiotów i nie ma 
w stosunku do nich żadnych zaległości. 

  

8. 

Przy wyborze przedsięwzięć weryfikacji podlegać będzie efektywność 
kosztowa  - maksymalna wartość wskaźnika kosztu jednostkowego, 
rozumianego jako wysokość dofinansowania za jednostkę efektu 
stanowi iloczyn kwoty dofinansowania w przeliczeniu na czysty 
składnik odkwaszający i uzasadnionej celem środowiskowym 
wymaganej masy składnika odkwaszającego wynikającej z opinii 
właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej 

  

9 
Przy wyborze przedsięwzięć WFOŚiGW będzie weryfikował stopień 
pilności podjęcia zabiegów odkwaszających ze względu na ich skutek 
środowiskowy. 
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3) Przystąpienie do naboru oznacza, że wnioskodawca zapoznał się  
z wymienionymi w niniejszym Programie dokumentami obowiązującymi  
w Wojewódzkim Funduszu i je akceptuje. 
4) Do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie przedsięwzięć  
z beneficjentami wyłonionymi w naborze, Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie 
możliwość zmiany postanowień niniejszego Programu z zastrzeżeniem, że nie 
spowoduje to pogorszenia warunków udziału w naborze.  

5) Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie Wojewódzki Funduszu może bez 
podania przyczyn unieważnić nabór prowadzony na podstawie niniejszego Programu.  

 
 

 
 


