PROGRAM PRIORYTETOWY

Tytuł programu:

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
1. Cel programu
Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
2. Wskaźnik osiągnięcia celu programu
Stopień realizacji celu programu jest mierzony za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.
Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych lub materiałów zawierających azbest (Mg)
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 285 715 Mg;
3. Budżet
Do ustalenia między NFOŚiGW a wfośigw po rozpoznaniu faktycznego zapotrzebowania na środki. (Środki
NFOŚiGW – 100 mln zł w latach 2019–2023).
4. Okres wdrażania
Program realizowany będzie w latach 2019–2023, przy czym:
1. Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.03.2023 r.,
2. Środki wydatkowane przez Beneficjenta będą do 15.11.2023 r.
5. Terminy i sposób składania wniosków
1. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
2. Wnioski beneficjentów mogą być przyjmowane i obsługiwane przez wfośigw, które zawrą z NFOŚiGW
umowę udostępnienia środków.
3. Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które
zamieszczone będzie na stronie internetowej właściwego wfośigw.

6. Koszty kwalifikowane
1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r. do 15.11.2023 r.
2. Koszty kwalifikowane są zgodne z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że
są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu,
zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest.
7. Formy i warunki udzielania dofinansowania
7.1 Formy dofinansowania
Udostępnienie środków dla wfośigw, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.
7.2

Warunki udostępniania środków przez NFOŚiGW

1. Udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne;
2. Wysokość udostępnianych środków finansowych dla każdego z wfośigw określa się na podstawie
algorytmu opisanego w Regulaminie naboru, z wyłączeniem udostępnienia środków na realizację
przedsięwzięć określonych w ust. 7.5.2.
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3. NFOŚiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od wfośigw.
7.3

Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW udzielanego przez WFOŚiGW beneficjentom
końcowym

1. Udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, wfośigw działa we własnym imieniu na
rzecz NFOŚiGW;
2. kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:
1) do100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
2) do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
3) do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.
3. udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 50 %kwoty dofinansowania, o której mowa w
ust. 7.3.2;
4. kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji
umowy udostępnienia środków nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu
ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest;
5. udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW wynosi nie mniej niż 35 % kwoty dofinansowania, o
której mowa w ust. 7.3.2;
6. w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami
dotyczącymi pomocy publicznej;
7. w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego,
zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem
udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy
publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy
jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego;
8. w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5.2, kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW
wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych; pkt. 2 – 5 nie stosuje się.
7.4

Beneficjenci

1. Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
2. Beneficjentem końcowym programu są gminy, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów
budowlanych na jej terenie, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
7.5

Rodzaje przedsięwzięć

1. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest;
2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi
znamiona klęski żywiołowej.
8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć
Kryteria oceny wniosków o udzielenie dofinansowania składanych przez wfośigw
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G – wskaźnik dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca publikowany przez Ministerstwo
Finansów

2

KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

9.

NAZWA KRYTERIUM

1.

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie

2.

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

3.

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz
NFOŚiGW

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.

Przy wyborze przedsięwzięć wfośigw zweryfikował efektywność kosztową
zgodnie z „Zasadami efektywności kosztowej przedsięwzięć dofinansowanych
ze środków NFOŚiGW” (maksymalna wartość wskaźnika kosztu
jednostkowego, rozumianego jako wysokość dofinansowania za jednostkę
efektu została określona w ust. 7.3 pkt 4)

8.

Przy wyborze przedsięwzięć WFOŚiGW będzie weryfikował stopień pilności
usunięcia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających
azbest

TAK

NIE

Postanowienia dodatkowe
1. Efekty ekologiczne osiągnięte przez wfośigw w ramach programu będą corocznie podsumowywane
i sprawozdawane do NFOŚIGW.
2. W przypadku wniosku dotyczącego przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5.2 do wniosku należy
dołączyć listę przedsięwzięć planowanych do dofinansowania z udziałem środków udostępnionych
wfośigw przez NFOŚiGW wraz z potwierdzeniem przez właściwego wojewodę wystąpienia klęski
żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
3. Przedsięwzięcia wskazane we wniosku WFOŚiGW o udostępnienie środków muszą spełniać
poniższe warunki:
1) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;
2) przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne. Postanowienie to nie ma zastosowania w
przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust.7.5.2.
4.

Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem, lub
powiatu, na którego terenie się znajduje.
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