Załącznik Nr 1
do uchwały
Zarządu NFOŚiGW nr................
z dnia...........................................

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW
NR…………………………..
zawarta w dniu……… pomiędzy:
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
nr identyfikacji podatkowej (NIP) …………………….
nr statystyczny REGON ………………………..
zwanym dalej „NFOŚiGW” lub „Narodowym Funduszem”, reprezentowanym przez:
1) ………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………….
a
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w …………., z siedzibą
w……….., ul. ………………….
nr identyfikacji podatkowej (NIP) …………………….
nr statystyczny REGON ………………………..
zwanym dalej „WFOŚiGW”, lub „Wojewódzkim Funduszem” reprezentowanym przez:
1)
……………………………………………………………………………………
2)
……………………………………………………………………………………
zwanych dalej łącznie również „Stronami”
o następującej treści:
§ 1.
1. NFOŚiGW, działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), udostępnia WFOŚiGW, na jego wniosek
z dnia ……………., środki w kwocie do:…………………… zł (słownie:
…………………….….….… złotych), w celu udzielania beneficjentom końcowym dotacji na
przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2)
KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
2. Zawierając umowy dotacji z beneficjentami końcowymi, WFOŚiGW zobowiązuje się do
uwzględnienia warunków określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy „Konieczne
warunki dofinansowania w formie dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami końcowymi”.
3. WFOŚiGW zawiera umowy dotacji w imieniu własnym, ponosząc odpowiedzialność za ich
prawidłową realizację, w tym w szczególności za rozliczenie finansowe, kwalifikowalność
kosztów, weryfikację i rozliczenie efektu ekologicznego i rzeczowego.
Potwierdzone efekty rzeczowe i ekologiczne, osiągnięte w ramach realizacji niniejszej umowy,
ewidencjonowane są przez WFOŚiGW i NFOŚiGW proporcjonalnie do zaangażowanych
środków.
4. W związku z realizacją wszystkich przedsięwzięć objętych niniejszą umową zostanie osiągnięty
w terminie do………. efekt rzeczowy i ekologiczny, określony jako zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM10 w tym PM2,5 oraz zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla, wyrażonej w [Mg/rok].
5. Efekt rzeczowy i ekologiczny, o którym mowa w ust. 4, zostanie potwierdzony poprzez złożenie
sprawozdania z realizacji przedsięwzięć, zgodnego z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy.
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Sprawozdanie należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia ostatniego
przedsięwzięcia objętego niniejszą umową.
6. NFOŚiGW nie pobiera opłaty za udostępnienie środków.
7. WFOŚiGW, przekazując środki finansowe beneficjentowi końcowemu, jest zobowiązany do
zapewnienia:
a) zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania,
b) realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy publicznej.
§ 2.
1. WFOŚiGW oświadcza, że udzielając dofinansowania dokonał wyboru przedsięwzięć w sposób
zgodny ze swoimi wewnętrznymi regulacjami prawnymi oraz uwzględnił warunki zawarte w
programie priorytetowym „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej
emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych
źródeł energii”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Zwiększenie kosztu całkowitego lub kosztu kwalifikowanego poszczególnych przedsięwzięć
nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty udostępnionych przez NFOŚiGW środków. W
przypadku, gdy koszty kwalifikowane danego przedsięwzięcia, ulegną zmniejszeniu powodując
przekroczenie zaangażowania środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach danego
przedsięwzięcia ponad granicę określoną w pkt 2 załącznika nr 1 do niniejszej umowy,
WFOŚiGW niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni roboczych od stwierdzenia
tego faktu przez jedną ze stron niniejszej umowy, zwróci na rachunek NFOŚiGW kwotę
nadwyżki środków wraz z innymi należnościami wynikającymi z niniejszej umowy, lub
przeznaczy te środki, na inne przedsięwzięcie zgodne z niniejszą umową, informując o tym
fakcie NFOŚiGW pisemnie w terminie 7 dni roboczych.
3. Termin 28 dni, o którym mowa w ust. 3, liczy się od dnia pisemnego powiadomienia
WFOŚiGW przez NFOŚiGW – w przypadku – gdy ten stwierdzi podstawy do tego zwrotu.
§ 3.
1. Udostępnione środki zostaną przekazane w formie zaliczki na oddzielny rachunek pomocniczy
WFOŚiGW………………w ……………………………………………………………………o
numerze….……..………. lub w formie refundacji na rachunek bankowy WFOŚiGW……….. w
…………….. o numerze …………….
2. Udostępnione środki będą przekazywane WFOŚiGW na podstawie jego wniosków o
przekazanie środków nie częściej niż 1 raz w danym kwartale. Wzór wniosku stanowi załącznik
nr 3 do niniejszej umowy.
3. Przekazanie przez NFOŚiGW środków nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od
daty wpływu kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku o przekazanie środków.
4. Do wniosku o przekazanie środków WFOŚiGW dołącza listę przedsięwzięć, które mają być
z nich finansowane z podaniem kwot planowanych dla każdego przedsięwzięcia.
5. Udostępnienie środków będzie dokonywane do wysokości:
Lp.

Rok
całkowita

Kwota
(zł)
w tym na: realizację
inwestycji/zakupów
inwestycyjnych

1
n**
Razem
0,00 zł

2

w tym na: realizację zadań
bieżących
tj. działań wymienionych w ust.
7.5 pkt 3 i 4 programu
priorytetowego

6. Warunkiem udostępnienia dalszych środków będzie: rozliczenie poprzedniej transzy
przekazanej w formie zaliczki, polegające na przedstawieniu pisemnego oświadczenia, iż
WFOŚiGW dokonał zapłaty na rzecz beneficjentów końcowych.
8. Warunkiem udostępnienia środków w formie refundacji jest załączenie do wniosku, o którym
mowa w ust. 2, listy przedsięwzięć wraz z oświadczeniem, iż WFOŚiGW dokonał rozliczenia
kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych.
§ 4.
1. W przypadku nieosiągnięcia efektu rzeczowego lub ekologicznego w danym przedsięwzięciu w
ramach umowy dotacji zawartej pomiędzy WFOŚiGW, a beneficjentem końcowym, NFOŚiGW
może wezwać WFOŚiGW do zwrotu udostępnionych mu środków, odpowiadających wysokości
udzielonej dotacji na to przedsięwzięcie lub części odpowiadającej kwocie udzielonej dotacji na
niezrealizowane zadanie ostatecznego odbiorcy korzyści, z uwzględnieniem zapisów § 12
umowy. W takiej sytuacji WFOŚiGW zobowiązuje się do zwrotu należności, w terminie nie
dłuższym niż 28 dni roboczych od daty doręczenia wezwania.
2. Za dzień dokonania spłaty należności, o których mowa w ust. 1, uważa się dzień uznania
rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą przypadającą do zapłaty.
3. Zwrot środków będzie następował na rachunek bankowy NFOŚiGW w Banku Gospodarstwa
Krajowego Oddział w Warszawie……………………………………………………………...
4. Koszty obsługi bankowej wynikające z niniejszej umowy ponosi każda ze stron we własnym
zakresie.
§ 5.
1. W przypadku przekazywania udostępnianych środków w formie zaliczki, WFOŚiGW
zobowiązuje się do zwrotu na rzecz NFOŚiGW pożytków, przez które należy rozumieć:
1) kwotę powstałą z oprocentowania kwoty depozytów bankowych utworzonych z otrzymanej, a
niewykorzystanej zaliczki przekazanej beneficjentowi przez WFOŚiGW, jaką beneficjent
uzyskał lub powinien był uzyskać działając z należytą starannością;
2) kwotę powstałą z oprocentowana kwoty depozytów bankowych utworzonych ze środków
udostępnionych WFOŚiGW w okresie od wypłaty środków przez NFOŚiGW do przekazania
tych środków beneficjentowi oraz w okresie od zwrotu środków przez beneficjenta do
przekazania tych środków NFOŚiGW, którą to kwotę WFOŚiGW uzyskał lub powinien był
uzyskać działając z należytą starannością, bez pokrzywdzenia NFOŚiGW.
2. Pożytki, rozliczane będą w okresach kwartalnych, w oparciu o pisemne oświadczenie o
wysokości pożytków składane do NFOŚiGW przez WFOŚiGW w terminie do 30 dni roboczych
po zakończeniu kwartału.
3. Pożytki należne za dany kwartał, płatne są przez WFOŚiGW na rachunek NFOŚiGW bez
wezwania, w terminie do 30 dni roboczych po upływie danego kwartału, a w przypadku
wskazanym w ust. 4 w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez WFOŚiGW
wezwania NFOŚiGW do zapłaty.
4. W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia wskazanego w ustępie 2, wartość podlegających
zapłacie na rzecz NFOŚiGW pożytków ustalana będzie przez NFOŚiGW w oparciu o
średnioważoną stopę oprocentowania depozytów bankowych, uzyskaną w danym okresie
rozliczeniowym przez NFOŚiGW z tytułu lokowania jego własnych środków.
5. Za dzień spłaty pożytków uznaje się dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą
przypadającą do zapłaty.
6. Zwrot
pożytków
będzie następował
na rachunek bankowy NFOŚiGW
w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie ………………….………….
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7. W przypadku opóźnienia WFOŚiGW w zapłacie pożytków NFOŚiGW może naliczać odsetki
za opóźnienie w wysokości jak dla zaległości podatkowych. W takim przypadku odsetki za
opóźnienie nalicza się za okres od następnego dnia po upływie terminu zapłaty pożytków,
określonego w ust. 3, do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zaległych
należności.
§ 6.
1. Strony postanawiają, że za każdy dzień opóźnienia w zwrocie udostępnionych środków,
NFOŚiGW może żądać odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
2. Odsetki za czas opóźnienia pobiera się za okres od następnego dnia po upływie terminu
płatności należności do dnia dokonania zwrotu włącznie, tj. uznania rachunku bankowego
NFOŚiGW.
§ 7.
WFOŚiGW zobowiązuje się do niezwłocznego (jednak nie późniejszego niż w ciągu 21 dni
roboczych od daty powzięcia wiadomości o danym zdarzeniu) informowania NFOŚiGW o
wszystkich zdarzeniach mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, w formie pisemnej lub
drogą elektroniczną na adres mailowy kawka@nfosigw.gov.pl.
§ 8.
1. Niniejszą umowę, z zastrzeżeniem § 12, po uprzednim wezwaniu WFOŚiGW do usunięcia
naruszenia umowy, NFOŚiGW może rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze
skutkiem natychmiastowym) w razie istotnego naruszenia jej postanowień, w szczególności
wystąpienia następujących okoliczności:
1) opóźnienia w zwrocie niewykorzystanych udostępnionych środków lub odsetek
należnych NFOŚiGW, przekraczającego 30 dni liczonych od terminu wymagalności;
2) wykorzystania kwoty udostępnionej lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem;
3) zawarcia umowy dotacji z beneficjentem na warunkach innych niż określone
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
4) jeżeli WFOŚiGW nie wykonuje obowiązków określonych w § 1 ust. 5 i § 2 ust. 2;
5) jeżeli WFOŚiGW nie wykonuje obowiązków określonych w § 7 umowy;
6) jeżeli WFOŚiGW nie wykonuje obowiązków określonych w § 9, a w szczególności
odmawia udzielenia wyjaśnień, nie udostępnia dokumentów, uniemożliwia
dokonanie oględzin osobom przeprowadzającym kontrolę z upoważnienia
NFOŚiGW.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, WFOŚiGW zobowiązany jest do zwrotu kwoty
udostępnionej lub jej części wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od
następnego dnia po dniu doręczenia WFOŚiGW oświadczenia o rozwiązaniu umowy do dnia
uznania rachunku bankowego NFOŚiGW.
3. WFOŚiGW zobowiązany jest do zwrotu kwoty udostępnionych mu środków wraz z innymi
należnościami, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia
oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
§ 9.
1. WFOŚiGW odpowiada za kontrolę poszczególnych beneficjentów i przedsięwzięć przez nich
realizowanych, zgodnie z przyjętym trybem i zasadami przeprowadzania kontroli przez
WFOŚiGW.
2. WFOŚiGW informuje, drogą elektroniczną wysyłając informację na adres mailowy
kawka@nfosigw.gov.pl, o planowanej kontroli u beneficjenta w terminie 7 dni roboczych przed
datą jej rozpoczęcia.
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3. W przypadku zamiaru uczestniczenia przez NFOŚiGW w planowanej kontroli, informuje on o
tym WFOŚiGW w terminie 3 dni roboczych przed planowaną datą jej rozpoczęcia, a
WFOŚiGW zapewnia NFOŚiGW warunki do przeprowadzenia wspólnej kontroli, która
przeprowadzana jest zgodnie z regulacjami obowiązującymi w WFOŚiGW.
4. NFOŚiGW ma prawo do przeprowadzania u beneficjenta z własnej inicjatywy kontroli sposobu
wykorzystania udostępnionych środków przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
NFOŚiGW informuje WFOŚiGW o zamiarze przeprowadzenia kontroli w terminie 7 dni
roboczych przed datą jej rozpoczęcia, a WFOŚiGW zapewnia NFOŚiGW warunki do
przeprowadzenia kontroli i zobowiązany jest do wzięcia w niej udziału. Kontrola
przeprowadzana jest zgodnie z regulacjami obowiązującymi w NFOŚiGW.
5. NFOŚiGW ma prawo do przeprowadzania w WFOŚiGW kontroli sposobu wykorzystania
udostępnionych środków przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. NFOŚiGW
informuje WFOŚiGW o planowanej kontroli w terminie 7 dni roboczych przed datą jej
rozpoczęcia, a WFOŚiGW zapewnia NFOŚiGW warunki do przeprowadzenia kontroli.
Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z regulacjami obowiązującymi w NFOŚiGW.
6. WFOŚiGW będzie składał raz w roku – do 31 stycznia sprawozdania z realizacji przedsięwzięć
za rok poprzedni w formie pisemnej i elektronicznej (na adres: kawka@nfosigw.gov.pl),
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy
7. Sprawozdania, o których mowa w ust. 6, wymagają pisemnego zaakceptowania przez
NFOŚiGW. WFOŚiGW na żądanie NFOŚiGW jest zobowiązany poprawić sprawozdanie.
§ 10.
1. NFOŚiGW ma prawo informować środki masowego przekazu oraz innych zainteresowanych o
warunkach na jakich udostępnił WFOŚiGW środki, a także na jakich warunkach WFOŚiGW
udziela dofinansowań beneficjentom, w tym o rodzaju i wysokości planowanego i uzyskanego
efektu ekologicznego i rzeczowego przedsięwzięć.
2. WFOŚiGW zobowiązuje się do uzyskania zgody od beneficjentów realizujących
przedsięwzięcia, na przekazanie informacji wskazanych w ust.1 na rzecz NFOŚiGW oraz na ich
dalsze rozpowszechnianie.
3. WFOŚiGW wyraża zgodę na udzielanie przez NFOŚiGW informacji, o których mowa w ust. 1
aprobując powszechną do nich dostępność.
§ 11. 1
1. WFOŚiGW zobowiązuje się dostarczyć przed pierwszą wypłatą następujące dokumenty:
1) ……………………………
2) …………………………….
2. W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 1 przed udostępnieniem
pierwszej transzy środków lub ich niezaakceptowania przez NFOŚiGW, NFOŚiGW zastrzega
sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w formie jednostronnego pisemnego
oświadczenia.
§ 12.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedsięwzięć będących
przedmiotem indywidualnych umów pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami, WFOŚiGW nie
jest zwolniony z obowiązku realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku, gdy beneficjent nie zrealizuje przedsięwzięcia z przyczyn niezależnych od
WFOŚiGW, NFOŚiGW na uzasadniony wniosek WFOŚiGW odstąpi od wypowiedzenia
niniejszej umowy.
1

Przepis ma zastosowanie, gdy strony przewidziały dostarczenie dokumentów.
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3. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, WFOŚiGW jest zobowiązany
do niezwłocznego podjęcia działań w celu egzekucji środków udostępnionych przez NFOŚiGW
w wysokości odpowiadającej kwocie udzielonej dotacji na dane przedsięwzięcie wraz z
odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od następnego dnia po dniu przekazania
dofinansowania beneficjentowi.
4. W przypadku, gdy egzekucja w stosunku do beneficjenta okazała się bezskuteczna,
a Wojewódzki Fundusz dochował należytej staranności w zabezpieczeniu udzielonej dotacji
oraz prowadząc starannie czynności mające na celu zaspokojenie roszczeń od beneficjenta,
NFOŚiGW na uzasadniony wniosek WFOŚiGW może odstąpić od żądania zwrotu
udostępnionych środków w całości lub części.
5. Zmiany umów dotacji zawartych pomiędzy WFOŚiGW a beneficjantami mogą być
dokonywane przez strony z zastrzeżeniem respektowania treści załącznika nr 1 do niniejszej
umowy.
6. W przypadku wprowadzenia do wyżej wymienionych umów zmian istotnych, mających wpływ
na realizację niniejszej umowy udostępnienia środków NFOŚiGW, a dotyczących w
szczególności rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, zmiany wielkości dofinansowania
zmiany beneficjenta, WFOŚiGW niezwłocznie poinformuje o tym NFOŚiGW w formie
pisemnej.
§ 13.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14.
Miejscem wykonania umowy w postaci zwrotu udostępnionych środków i innych należności z nimi
związanych jest miejsce siedziby NFOŚiGW.
§ 15.
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi WFOŚiGW.
§ 16.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi
dowód jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

NFOŚiGW

WFOŚiGW

Załączniki:
załącznik nr 1 – Konieczne warunki dofinansowania w formie dotacji pomiędzy WFOŚiGW
a beneficjentami końcowymi; którzy uzyskają dofinansowanie na podstawie
niniejszej umowy
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załącznik nr 2 – Program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii”
załącznik nr 3 – wzór wniosku o płatność wraz z listą przedsięwzięć;
załącznik nr 4 - wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięć.
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Załącznik nr 1
Konieczne warunki dofinansowania w formie dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami
końcowymi
1) Dotacja może być udzielona na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem
przekazania wniosku do NFOŚiGW.
2) Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 90 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym
do 45 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji.
3) Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców (ograniczenie
ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na terenie którego,
w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku do
WFOŚiGW przez beneficjenta końcowego, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie,
zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy
jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031)
w odniesieniu do:
a) poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24-godzinna;
b) poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
4) Na terenie obszaru, o którym mowa w pkt 3, właściwy organ administracji samorządowej ustalił
horyzont czasowy i harmonogram wprowadzania rozwiązań prawnych dotyczących:
planu działań systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu
działań objętych wnioskiem o dofinansowanie (np. plan działań krótkoterminowych, plan
zaopatrzenia w ciepło lub zatwierdzony plan zagospodarowania terenu zawierający warunki
zaopatrzenia w ciepło) lub rozwiązań obejmujących ograniczenie stosowania paliw stałych,
stosowania wyłącznie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym spełniających wymogi określone
w pkt 7.5 ust. 1a programu oraz standaryzowanego paliwa wraz z systemem kontroli jego
stosowania zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska.
5) Przedsięwzięcie ujęte jest w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym
zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.
6) Działania wymienione w ust. 7.5 pkt 1 programu priorytetowego są podejmowane łącznie
z przedsięwzięciami wymienionymi w ust. 7.5 pkt 3 i 4 programu priorytetowego.
7) Przy określaniu intensywności
dopuszczalności pomocy publicznej.

dofinansowania

uwzględnia

się

przepisy dotyczące

8) Beneficjent końcowy, przekazując środki finansowe ostatecznemu odbiorcy korzyści, jest
zobowiązany do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji
innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.
9)
WFOŚiGW przekaże środki finansowe beneficjentowi końcowemu w sposób zapewniający
pełne wykorzystanie zagranicznych środków publicznych w tym pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w ramach perspektywy UE na lata 2014 - 2020 przeznaczonych na poprawę jakości
powietrza, w szczególności poprzez przestrzeganie postanowień Regionalnych Programów
Operacyjnych i POIŚ
10) W przypadku, gdy na wnioskodawcy spoczywają zobowiązania publicznoprawne na rzecz
właściwych organów lub podmiotów lub cywilnoprawne w stosunku do NFOŚiGW,
dofinansowanie może być udzielone, gdy wnioskodawca wywiązuje się z tych zobowiązań.
11) Zobowiązanie beneficjenta końcowego do stosowania form informowania o uzyskanym
dofinansowaniu z NFOŚiGW i wfośigw uzgodnionych z właściwym wfośigw.
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11) NFOŚiGW uprawniony jest do kontroli przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków
udostępnionych przez NFOŚiGW.
12) W przypadku, gdy umowa przewiduje zaliczkowe przekazywanie środków finansowych,
powinna
uwzględniać
zagadnienia
pożytków
i
sposób
ich
kontroli.
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Załącznik nr 3
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ NR _____
W FORMIE ZALICZKI/ REFUNDACJI*
DO UMOWY UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR…………

A: DANE WNIOSKODAWCY
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ……………………….
Adres:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Osoba kontaktowa :
Telefon:
E-mail:

B. DANE IDENTYFIKACYJNE RACHUNKU BANKOWEGO WFOŚiGW
Nazwa:
Adres:
Nazwa banku:
Adres banku:
Kod pocztowy:
Nr rachunku:

Miejscowość:

C: WNIOSKOWANA KWOTA ŚRODKÓW Z NFOŚiGW:
PLN

słownie

uwagi

* niepotrzebne skreślić
Uwagi:

Data:

Podpisy osób
uprawnionych do reprezentacji WFOŚiGW
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Lista przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków udostępnionych WFOŚiGW
przez NFOŚiGW
Dotyczy wniosku o wypłatę środków nr …

Kwota
L.P.

Nazwa

Beneficjent

przedsięwzięcia

Kwota kosztów

dofinansowania

kwalifikowanych

w formie dotacji

przedsięwzięcia

(środki
NFOŚiGW)

do Umowy nr ……

2

3

4

5

Przewidywany

Termin
zakończenia

Kwota

Kwota dofinansowania ze środków

efekt

dofinansowania

udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach

ekologiczny:

realizacji

w formie…….

wnioskowanej płatności

zmniejszenie

przedsięwzięcia

emisji: pyłu

i osiągnięcia

(środki
WFOŚiGW)

Na pokrycie kosztów

Na pokrycie kosztów

realizacji inwestycji i zakupy

realizacji zadań bieżących

inwestycyjne

1

z dnia ………………….

7

6

________________, dnia __________ r.

PM10 /PM

efektu

(zadania wymienione w pkt

2,5/ CO2,

ekologicznego i

7.5.3 i 7.5.4 programu )

[Mg/rok]

rzeczowego

9

10

8

______________________________
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Załącznik nr 4
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
(wzór)
WFOŚiGW
ADRES
Numer umowy udostępnienia środków
Rok, którego dotyczy sprawozdanie:
(dd-mm-rrrr do dd-mm.rrrr)
I. Informacje ogólne
Umowa dotacji z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW

Lp.

1

Nazwa
przedsięwzięcia

2

Beneficjent
(nazwa, adres)

3

Data zawarcia

4

Nr

5

Data
zakończenia
zgodnie z
umową
6

Efekt ekologiczny zgodnie z umową
redukcja emisji [Mg/rok]
Pył
PM10

Pył
PM 2,5

CO2

[tak/nie]

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
(…)
Suma

2

W przypadku nieosiągnięcia efektu zgodnie z umową należy złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn niedotrzymania warunków umowy.
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Zgodność osiągniętego
efektu ekologicznego z
umową2

II. Informacje finansowe
Zgodnie z umową
Kwota dotacji ze środków
udostępnionych zł
Nazwa
przedsięwzięcia

1
1.
2.
3.
4.
(…)
SUMA

2

Koszt
kwalifikow
any zł

3

Na pokrycie

Na pokrycie kosztów

kosztów realizacji

realizacji zadań bieżących

inwestycji i

(zadania wymienione w

zakupy

pkt 7.5.3 i 7.5.4 programu

inwestycyjne

)

4

Faktycznie
[%]
kosztów
kwalifikow
anych

5

6

Koszt
kwalifik
owany
zł

Kwota dotacji ze
środków udostępnionych
zł
Na pokrycie

Na pokrycie kosztów

kosztów

realizacji zadań

realizacji

bieżących (zadania

inwestycji i

wymienione w pkt

zakupy

7.5.3 i 7.5.4

inwestycyjne

programu )
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Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax)
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania WFOŚiGW zatwierdzającej
sprawozdanie:
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8

9

[%]
kosztów
kwalifiko
wanych
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