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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2014 
Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu 
z dnia 31.03.2014r. 

Procedura dotycząca udzielania dopłat do oprocentowania 
kredytów bankowych ze środków WFOŚiGW we 

Wrocławiu  
A Zakres zadań objętych dopłatami WFOŚiGW we Wrocławiu, zwanego dalej Funduszem - 

zgodnie z „Listą przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu” uchwalaną 
corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu na podstawie  art. 400h. ust. 4 pkt 3 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. 
Poz. 1232 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 

B Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielanych przez banki: 

I. Przez bank wybrany przez Fundusz - warunki określone zostały w Rozdziale – 
IV pkt B ppkt 1-2 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad 
udzielania i  rozliczania dotacji” (Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/2014 z dnia 
06.03.2014r.), zwanych dalej Zasadami.  

II. Przez bank wybrany przez Wnioskodawcę – warunki określone zostały w Rozdziale 
IV pkt B ppkt 3-5 Zasad. 

1. Fundusz może udzielić dopłat do oprocentowania kredytu bankowego 
udzielanego przez wybrany przez Wnioskodawcę bank do wysokości 75% 
wartości netto zadania (elementy przyjmowane do wartości zadania określone 
zostały w Rozdziale I pkt 10 Zasad). 

2. Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, o których mowa 
w Rozdziale IV pkt B ppkt 3-5 Zasad, wynosi: 

1) dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i ich stowarzyszeń oraz 
spółek komunalnych ze 100% udziałem kapitału jednostek samorządu 
terytorialnego, realizujących zadania własne tych jednostek - maksymalnie 
5% w skali roku (przy czym różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytu 
a dopłatą z Funduszu nie może być niższa niż wysokość stopy 
oprocentowania pożyczek określonej w Rozdziale II pkt 3 Zasad, a okres 
dopłat nie dłuższy niż 6 lat); 

2) dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie 
działalności gospodarczej ( tekst jednolity- Dz. U. z 2013r. Poz.672 z późn. 
zm.) i pozostałe osoby prawne posiadające zdolność do zaciągania 
zobowiązań finansowych - maksymalnie 3% w skali roku (przy czym różnica 
pomiędzy oprocentowaniem kredytu a dopłatą z Funduszu nie może być 
niższa niż wysokość stopy oprocentowania pożyczek określona w Rozdziale 
II pkt 3 Zasad, a okres dopłat nie dłuższy niż 5 lat). 
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3. Szczegółowy tryb postępowania przy udzielaniu dopłat do oprocentowania 
kredytu bankowego w przypadku banku wybranego przez Wnioskodawcę: 

1) Wnioski należy składać dla zadań kontynuowanych i nowo rozpoczynanych 
spełniających warunki określone w Rozdziale I pkt 6 Zasad; 

2) Wnioski rozpatrywane są zgodnie z procedurami obowiązującymi 
w Funduszu: 

• Wydział Inwestycji i Programów: 

� ocenia wniosek i sporządza kartę zadania na obowiązujących wzorach, 
� przeprowadza we współpracy z Wydziałem Ekonomiczno -

Finansowym ocenę zgodności z przepisami w zakresie udzielenia 
pomocy publicznej; 

• Wydział Ekonomiczno-Finansowy: 

� dokonuje wyliczenia wysokości dopłat do odsetek odpowiednio do 
zapisów zawartych w pkt B.II.2 niniejszej procedury w oparciu 
o następujące założenia: 
- uruchomienie kredytu  następuje jednorazowo, 
- spłaty w równych ratach w okresach miesięcznych, począwszy od 

następnego miesiąca po uruchomieniu kredytu, 
- okres spłat bankowych jest równy okresowi dopłat, 

� współpracuje z Wydziałem Inwestycji i Programów przy ocenie 
zgodności z przepisami w zakresie udzielania pomocy publicznej 
stosownie do procedur obowiązujących w Funduszu (w tym wylicza 
wartość pomocy publicznej); 

3) Po ocenie wniosku karta zadania z projektem uchwały dotyczącym 
udzielenia/odmowy udzielenia dofinansowania w formie dopłat do 
oprocentowania kredytu bankowego przedkładana jest do rozpatrzenia 
Zarządowi Funduszu.  

Zarząd Funduszu uwzględniając sytuację finansową Funduszu podejmuje 
decyzję o formie dofinansowania zadania: 

� bezpośrednie dofinansowanie ze środków Funduszu, 
� dopłaty do oprocentowania kredytu  bankowego. 

Dla dofinansowania w postaci dopłat Zarząd Funduszu podejmuje uchwałę 
o przyznaniu dofinansowania zadania uwzględniając zapis art. 400h. ust. 1 
pkt 3 ppkt b) Ustawy, a jeżeli wysokość dopłat przekracza 0,5 % 
przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim, Zarząd Funduszu 
kieruje wniosek do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą (w uchwale winna być 
podana kwota maksymalnej wysokości dopłat Funduszu); 

4) Po decyzji organów Funduszu, Wydział Inwestycji i Programów zawiadamia 
Wnioskodawcę o warunkach udzielenia dopłat do oprocentowania kredytu 
bankowego oraz maksymalnej wysokości dopłat na wzorze druku 
obowiązującym w Funduszu („Zawiadomienie”), stanowiącym załącznik nr 3 
i nr 4 do niniejszego Zarządzenia oraz jego integralną część; 
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5) Po otrzymaniu „Zawiadomienia”, Wnioskodawca dokonuje wyboru banku 
kierując się konkurencyjnością ofert, jeśli jest do tego zobowiązany, 
z zachowaniem zasad i trybu określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień ( tekst jednolity- Dz. U. 2013r. poz.907 z późn. 
zm.) i zawiera z wybranym bankiem umowę kredytu. W umowie kredytu 
może być zastrzeżony warunek uzyskania dofinansowania z Funduszu;  

6) W okresie 3 miesięcy od daty otrzymania „Zawiadomienia”, Wnioskodawca 
przedkłada w Funduszu umowę z bankiem, umowę z wykonawcą zadania 
wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku nie zawarcia 
umów w tym okresie, uchwała o dofinansowaniu traci moc. Na uzasadnioną 
prośbę Wnioskodawcy Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na przedłużenie 
terminu zawarcia umowy; 

7) Projekt umowy o dopłaty przygotowuje Wydział Inwestycji i Programów we 
współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym, który wylicza dopłaty 
na podstawie umowy zawartej z Bankiem. Dokumenty, o których mowa w pkt 
3 ppkt 3 i 6 stanowią podstawę do zawarcia umowy trójstronnej o dopłatę do 
oprocentowania kredytu bankowego pomiędzy Wnioskodawcą, Funduszem 
i Bankiem, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia 
i jego integralną część; 

8) Dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego przekazywane są przez 
Fundusz do Banku, z którym Wnioskodawca zawarł umowę kredytową, 
zgodnie z zapisami zawartymi w umowie trójstronnej, o której mowa w pkt 3 
ppkt 7; 

9) Realizacja umowy o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego 
• Wydział Inwestycji i Programów monitoruje realizację zadania, 

w ramach którego może dokonywać kontroli przedsięwzięcia, w tym: 
sprawdza dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego pod 
względem zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
i warunkami umowy o dopłaty oraz potwierdza termin i zakres wykonania 
umowy o dopłaty pod względem rzeczowym i ekologicznym; 

• Wydział Ekonomiczno-Finansowy weryfikuje wysokość dopłat 
i przekazuje dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego do Banku 
wybranego przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy. 

10) Wycofanie się z dopłat może nastąpić w przypadkach przewidzianych 
w umowie o dopłaty. 


