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Ustalone: 
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/2018 z dnia  11.05.2018r. 
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§ 1 

Ustala się następujące kryteria stosowane przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie 
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. 
 

§ 2 

Kryterium zgodności z polityką ekologiczną RP 

Kryterium to ma charakter nadrzędny, w szczególności w odniesieniu do zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej zmierzających do wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej 
Polskiej wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Przy wyborze przedsięwzięć do 
dofinansowania będą brane w szczególności pod uwagę cele określone w: 

1) Strategii działania WFOŚiGW we Wrocławiu; 
2) Liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu na dany rok. 

 

§ 3 

Kryterium efektywności ekologicznej 

Kryterium dotyczy analizy i oceny wniosków w następującym zakresie: 
1) efektu ekologicznego w odniesieniu do stopnia i zakresu uciążliwości źródła zanieczyszczenia; 
2) eliminacji lub ograniczenia oddziaływania obiektów mogących pogorszyć stan środowiska lub 

negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi; 
3) podejmowania działań mających na celu likwidację zanieczyszczeń u źródła ich powstawania; 
4) oddziaływania na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa, 
5) społecznych aspektów, 
6) prac badawczych. 
7) wzrost bioróżnorodności i ochrony gatunkowej liczony jako ilość gatunków lub ilość osobników w 

populacji objętych działaniem lub powierzchnia odtwarzanych, zachowywanych  biocenoz/siedlisk 
 

§ 4 

Kryterium efektywności ekonomicznej  

Kryterium związane jest z wykorzystaniem mierników stosowanych w gospodarce rynkowej, tj. 
analizą: 
1) kosztu przedsięwzięcia; 
2) okresu realizacji zadania; 
3) źródeł finansowania i pełnego zbilansowania kosztów inwestycji, ze szczególnym 

uwzględnieniem udziału środków unijnych; 
4) sytuacji finansowej inwestora; 
5) kosztu jednostkowego uzyskania efektu ekologicznego; 
6) stopnia przygotowania inwestycji; 
7) stopnia zaangażowania środków własnych. 
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§5 

Kryterium techniczne 

Finansowane są zadania: 
1) oparte na najlepszych dostępnych technikach i technologiach charakteryzujących się energo 

i materiałooszczędnością; 
2) oparte na nowych urządzeniach podnoszących sprawność już istniejących instalacji ochrony 

środowiska; 
3) służące restrukturyzacji gospodarki kraju zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
 

§6  

Kryterium terytorialne 

W ramach realizacji tego kryterium preferowane będą zadania o ponadlokalnym zasięgu 
oddziaływania. Zadania do dofinansowania oceniane będą również pod kątem wpływu na obszary 
chronione lub oddziałujące na tereny chronione. 

 

§6 

Kryterium wymagań formalnych 

W ramach tego kryterium Fundusz sprawdza: 
1) spełnienie wymogów formalno-prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa; 
2) prawidłowość wypełnienia formularza wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków 

WFOŚiGW we Wrocławiu wraz z kompletnością określonych w nim załączników. 


