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Funkcjonujący w Polsce system finansowania ochrony środowiska oparty jest głównie
na gromadzeniu środków finansowych z opłat za korzystanie ze środowiska i kar za
przekraczanie norm ekologicznych oraz redystrybucji tych środków zgodnie z priorytetami
polityki ekologicznej państwa. Inwestycje ekologiczne są finansowane ze środków
pochodzących z funduszy ekologicznych, środków własnych inwestorów i kredytów bankowych,
budżetu centralnego, budżetów lokalnych oraz pomocy zagranicznej. Analiza minionych lat
wykazała znaczne zmiany w udziale poszczególnych źródeł w finansowaniu inwestycji
proekologicznych.
Podstawowym źródłem nakładów na inwestycje służące ochronie środowiska są środki
własne inwestorów. Wspomagane są one środkami funduszy celowych i kredytów bankowych.
Udział dotacji w systemie finansowania jest stopniowo zmniejszany na rzecz kredytów i
pożyczek, które lepiej spełniają funkcje bodźcową i efektywność inwestycji proekologicznych.
Ciągłe zapotrzebowanie na energię, perspektywy wyczerpania się zapasów paliw kopalnych
oraz zabiegi mające na celu ochronę środowiska naturalnego człowieka znacznie zwiększyły
zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i w konsekwencji doprowadziły do dużego
wzrostu ich zastosowania. Wszelkie dotychczasowe dokonania, również te eksperymentalne,
są bez wątpienia początkiem drogi prowadzącej do dynamicznego i globalnego wykorzystania
źródeł energii odnawialnej.
Odnawialne źródła energii są to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania
energię występującą w rozmaitych postaciach – w szczególności promieniowania słonecznego,
wiatru, wody, a także biomasy i ciepła wnętrza ziemi. Biomasę określa się jako masę materii
organicznej, zawartą w organizmach zwierzęcych lub roślinnych. Wyrażana jest w jednostkach
tzw. świeżej masy (naturalna masa organizmów) oraz suchej masy (masa bezwodna). Biomasa
jest w Polsce w największym stopniu wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej. Ogólnie,
w krajach europejskich jej wykorzystanie znacznie przewyższa wszystkie pozostałe źródła.
W Polsce z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie ok. 10 ton biomasy, co stanowi
równowartość ok. 5 ton węgla kamiennego. Podczas jej spalania prawie nie wydzielają się
związki siarki i azotu. Powstający gaz cieplarniany - dwutlenek węgla jest asymilowany przez
rośliny wzrastające na polach, czyli jego ilość w atmosferze nie zwiększa się. Zawartość
popiołów przy spalaniu wynosi ok. 1% spalanej masy, podczas gdy przy spalaniu gorszych
gatunków węgla sięga nawet 20%. Energię z biomasy można uzyskać poprzez:
 spalanie biomasy roślinnej (np. drewno, odpady drzewne z tartaków, zakładów
meblarskich i in., słoma, specjalne uprawy energetyczne),
 wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla
celów energetycznych,
 fermentację alkoholową trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału
organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu
etylowego do paliw silnikowych,

beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady z
produkcji rolnej lub przemysłu spożywczego).
Odnawialne źródła energii cieszą się rosnącą popularnością proporcjonalnie do stopnia
rozwoju technologicznego i gospodarczego kraju. Rośnie grono zwolenników pozyskiwania
energii bez wyrządzania szkód w środowisku naturalnym, nieodłącznie związanych z
energetyką tradycyjną. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w tym
również biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju
przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych
źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy
efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu
środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości
wytwarzanych odpadów. Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie
energetycznym poszczególnych gmin, czy nawet województw naszego kraju. Są to jednak
inwestycje dość kosztowne, dlatego też dalsza część prezentacji przybliży Państwu kilka z
podstawowych źródeł pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie ich realizacji.


Ekofundusz
EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego
zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na
wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas
decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria,
Włochy, Szwecja i Norwegia, tak więc EkoFundusz zarządza środkami tych krajów (łącznie
ponad 571 mln USD do wydania w latach 1992 - 2010).
Zadaniem
EkoFunduszu
jest
dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie
ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale
także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe przez
społeczność międzynarodową w skali europejskiej, a nawet światowej.
Ta specyfika EkoFunduszu, odróżniająca go od innych funduszy wspierających
inwestycje proekologiczne w Polsce, wyklucza możliwość dofinansowania przedsięwzięć,
których celem jest rozwiązywanie jedynie lokalnych problemów. Zadaniem EkoFunduszu jest
również ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów-donatorów, a
także stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.
Zasady przyznawania pomocy, wzory wniosków oraz
szczegółowe informacje
dotyczące udzielania pomocy finansowej można uzyskać na stronie Ekofunduszu:
www.ekofundusz.org.pl.

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją
finansującą przedsięwzięcia ochrony środowiska w Polsce. Celem działania Funduszu jest
finansowe wspieranie przedsięwzięć o zasięgu ponad-regionalnym i ogólnokrajowym. Środki
Narodowego Funduszu stanowią około 25% łącznych nakładów przeznaczonych na inwestycje w
zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym kraju.
Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji
ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych,
istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.
Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą
być:

jednostki samorządu terytorialnego,
przedsiębiorstwa,
instytucje i urzędy,
szkoły wyższe i uczelnie,
jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,
organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
administracja państwowa,
osoby fizyczne.
Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadać status prawny umożliwiający im zawarcie
umowy cywilno - prawnej.









WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA
O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia:
 określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
 zgodne z listą priorytetowych programów,
 spełniające kryteria wyboru przedsięwzięć.
Zgodnie z obowiązującą „Listą priorytetowych programów NFOŚiGW planowanych do
finansowania w roku 2008”, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą uchwała nr 121/07 z dnia
11.09.2007 roku oraz uchwałą nr 16/08 z dnia 16.03.2008 roku w Programie nr 4 z zakresu
ochrony powietrza jednym z priorytetów jest „ wzrost wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych, w tym biopaliw” .
Jest to priorytet 4.2, w ramach którego dofinansowane mogą być następujące
przedsięwzięcia:
 4.2.1 Budowa lub modernizacja elektrowni wodnych, z
wyjątkiem
obiektów
piętrzących dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 10 MWe.
 4.2.2 Budowa lub modernizacja instalacji
wytwarzania energii elektrycznej i
ciepła przy udziale biomasy.
 4.2.3 Budowa lub modernizacja instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z
wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej: osadów
ściekowych oraz odpadów komunalnych na składowiskach, biomasy uprawianej,
odpadów biologicznych przemysłu spożywczego, biogazownie rolnicze.
 4.2.4 Budowa elektrowni wiatrowych.
 4.2.6 Budowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltanicznych.
 4.2.7 Zastosowanie pomp ciepła wykorzystujących ciepło ziemi lub ciepło z otoczenia.
 4.2.8 Budowa lub modernizacja instalacji pozyskiwania energii z wód geotermalnych.
Wnioski na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek ze środków NFOŚiGW, zgodnie z
obecnie obowiązującymi zasadami dofinansowania, na obecnie obowiązujących formularzach na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza i OZE, można składać jedynie do 31.10. 2008
r. Warunkiem ubiegania się o pomoc finansową jest:
 Złożenie wniosku na odpowiednim formularzu;
 Zgodność przedsięwzięcia z listą priorytetowych programów i spełnienie kryteriów
wyboru;
 Uprawdopodobniona możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów;
 Wywiązywanie się przez wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar oraz innych
zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu;
 Przedsięwzięcie określone we wniosku nie zostało zakończone;
 Narodowy Fundusz nie wypowiedział umowy o dofinansowanie wnioskodawcy w ciągu
ostatnich 3 lat z powodu wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

FORMY DOFINANSOWNIA
. pożyczki niskoprocentowe udzielane ze środków własnych
 Udostępnianie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów
na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia;
 Przyznawanie dotacji;
 Dokonywanie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i
pożyczek;
 Poręczanie spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw
obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony
środowiska i gospodarki wodnej;
 Przekazywanie środków jednostkom budżetowym;
 Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z
wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.
ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK
Pożyczka udzielona przez Narodowy Fundusz nie może przekroczyć 80% kosztów
przedsięwzięcia. Wysokość dofinansowania nie może być niższa niż 2.000.000 zł, z
wyłączeniem pożyczek udzielanych ze środków subfunduszy. Karencja w spłacie rat liczona od
ostatniej wypłaty transzy pożyczki określonej w umowie, nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty
zakończenia zadania. Okres finansowania w formie pożyczek nie może być dłuższy niż 15 lat.
Pożyczek nie udziela się na przedsięwzięcia realizowane w ramach IV osi priorytetowej POIiŚ.
OPROCENTOWANIE POŻYCZEK
Oprocentowanie pożyczek ustalane jest w odniesieniu do stopy redyskonta weksli
„s.r.w.”. Wysokość oprocentowania zależy m.in. od:
 rodzaju realizowanego przedsięwzięcia (np. energetyka odnawialna),
 wnioskodawcy (np. jednostka samorządu terytorialnego, mały - średni przedsiębiorca,
inne jednostki).
Oprocentowanie:
 0,3 s.r.w. , lecz nie mniej niż 2%:
 jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom oraz podmiotom
świadczącym usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego, w których jednostki te dysponują co najmniej 51% udziałem, z
przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej i
kogeneracji,
 wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej z
przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej,
oszczędzania energii, kogeneracji oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych,
 0,4 s.r.w. , lecz nie mniej niż 2,4%, w przypadku pożyczek udzielanych dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców z przeznaczeniem na
realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej, oszczędzania energii,
kogeneracji oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych,
 0,5 s.r.w. , lecz nie mniej niż 3%. w przypadku pożyczek dla innych niż wskazanych
wyżej podmiotów, udzielanych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu
energetyki odnawialnej, oszczędzania energii, kogeneracji oraz biokomponentów i
biopaliw ciekłych.

Dopłata do oprocentowania preferencyjnego kredytu
Dopłata do oprocentowania preferencyjnego kredytu nie może być wyższa niż 300 pkt
bazowych w skali roku (punkt bazowy to 1/100 części punktu procentowego) dopłaty do
oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat.
Wnioski o dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania kredytów rozpatrywane
są w sposób ciągły.
DOTACJE
Przedsięwzięcia finansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu
umieszczane są na sporządzanej okresowo (sesyjnie) liście przedsięwzięć zakwalifikowanych
do dofinansowania.
Wnioski o udzielenie dofinansowania w formie dotacji przyjmowane są w terminach
sesji publikowanych na stronie internetowej Narodowego Funduszu: www.nfosigw.gov.pl.
Wnioski na 2009r. będą przyjmowane od stycznia 2009 według wcześniej podanego na
stronie internetowej Funduszu harmonogramu.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WE WROCŁAWIU
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – fundusz
celowy jest największą instytucją na Dolnym Śląsku, która finansuje inwestycje z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jako samodzielna instytucja finansowa istnieje od
1993r. Działa na podstawie statutu nadanego przez Ministra Środowiska. Środki, którymi
aktualnie dysponuje Fundusz pochodzą przede wszystkim z opłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska ale także ze spłat wcześniej udzielonych pożyczek i ich oprocentowań
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udziela
pomocy finansowej na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z
kierunkami Polityki Ekologicznej Państwa, Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską,
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, zobowiązań międzynarodowych Polski i
obowiązujących przepisów prawa.
FORMY DOFINANSOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU WE WROCŁAWIU
Podstawową formą udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu
są pożyczki udzielane na warunkach preferencyjnych, jako uzupełnienie środków własnych
dla:
 jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i ich stowarzyszeń,
 przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) i pozostałych osób
prawnych posiadających zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.
Działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być również
dofinansowywane w formie dotacji dla następujących podmiotów:
 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz ich stowarzyszeń,
 jednostek budżetu państwa,
 publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków wyznaniowych,
fundacji, innych jednostek o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, kultury
fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym,
a ponadto finansowanie może nastąpić na zasadzie:
 dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z
wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.
Zadania z zakresu energii odnawialnej, w tym biopaliw, dofinansowywane są zgodnie z
„Listą przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania w 2008 roku”
zatwierdzoną Uchwałą Rady Nadzorczej nr 57/2007 z dnia 18.06.2007 roku w dziedzinie
ochrony powietrza – „wykorzystanie źródeł odnawialnej, w tym biopaliw”. W ramach tego
priorytetu wspierane będą m.in. następujące cele:
 ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
 zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii,
 kontynuacja dofinansowania modernizacji i budowy kotłowni opalanych biomasą
 wytwarzanie energii z biogazu w postaci energetycznej i cieplnej,
 dofinansowanie budowy i modernizacji elektrowni wodnych i wiatrowych.
Warunkiem ubiegania się o pomoc finansową jest:
 złożenie kompletnego wniosku sporządzonego na obowiązującym wzorze,
 zgodność przedsięwzięcia z listą priorytetową oraz Zasadami udzielania i umarzania
pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnego kredytów
i pożyczek,
 spełnienie Kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu,
 wywiązanie się przez wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar,
 zbilansowanie środków,
 Nie zakończenie zadania przed data złożenia kompletnego wniosku.


KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU WE WROCŁAWIU
Potencjalny Beneficjent Funduszu ubiegając się o środki winien spełnić cztery
podstawowe Kryteria wyboru w tym :
 Kryterium zgodności z polityką ekologiczną Państwa i Województwa Dolnośląskiego i
jest to kryterium nadrzędne,
 Kryterium zasięgu oddziaływania, w którym preferowane są zadania o ponadlokalnym
zasięgu oddziaływania,
 Kryterium techniczno – ekonomiczne,
w skład którego wchodzą:
1. planowane efekty rzeczowe i ekologiczne zadania oraz koszty jednostkowe
ich uzyskania,
2. nowoczesność rozwiązań, niezawodność, energooszczędność
materiałooszczędność,
3. czas realizacji,
4. przygotowanie zadania do realizacji,
5. zabezpieczenie źródeł finansowania,
6. dla wybranych zadań – ryzyko finansowe oraz planowane koszty realizacji
obiektów.
 Kryterium wymogów formalnych. Wymagane jest spełnienie przez wnioskodawcę
wymogów formalnych wynikających z przepisów prawnych oraz z „Zasad udzielania i
umarzania pożyczek , udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania
preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu”, a w
szczególności posiadanie uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do rozpoczęcia
zadania oraz przeprowadzenie procedury zgodnej z ustawą prawo zamówień
publicznych przez wnioskodawców, którzy z mocy przepisów prawa zobowiązani są do
jej stosowania.

Pozostali wnioskodawcy w tym również zwolnieni z mocy prawa ze stosowania ustawy
prawo zamówień publicznych, składający wniosek o dofinansowanie, którego kwota przekracza
wartość progową określoną w art. 4 ustawy przedkładają oświadczenie, w którym wskazują
podstawę wyłączenia spod stosowania przepisów prawa zamówień publicznych i dokonują
wyboru wykonawców zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w formie przetargu
pisemnego zgodnie z art. 70-72 ustawy Kodeks Cywilny.
ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK, UDZIELANIA DOTACJI ORAZ DOPŁAT DO
OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW WE
WROCŁAWIU W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Zasady ogólne
Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej w określonej wysokości oraz formie
podejmują w postaci uchwał organy Wojewódzkiego Funduszu w trybie określonym w wyżej
cytowanej ustawie, na podstawie złożonego, kompletnego wniosku .
Udzielenie pożyczek lub dotacji odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem a wnioskodawcą, w oparciu o obowiązujący w
Funduszu wzór umowy .
Wojewódzki Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych i
nieinwestycyjnych:
 do 75% wartości zadania w przypadku dofinansowania tylko w formie pożyczki,
 do 25% wartości zadania w przypadku dofinansowania tylko w formie dotacji,
w przypadku łączenia w/w form dofinansowania:
o do 25% warto ś ci zadania w formie dotacji,
o do 75% warto ś ci zadania w formie pożyczki. Wysokość pożyczki nie może być
niższa niż wysokość dotacji.
Przy wspomaganiu środkami Wojewódzkiego Funduszu przedsięwzięć finansowanych
jednocześnie z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych wysokość udzielanej
pomocy nie może przekroczyć 80% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami realizacji
przedsięwzięcia a dofinansowaniem ze środków zagranicznych. W przypadku dodatkowego
wystąpienia środków z budżetu państwa wspierających systemowo takie przedsięwzięcia, do
wyliczenia maksymalnej wielkości pomocy z Wojewódzkiego Funduszu uwzględnia się również
te środki.
Udokumentowane koszty realizacji zadania określa się:
 na etapie wyboru wykonawcy w oparciu o zestawienie projektowanych kosztów
zadania,
 po wyborze wykonawcy zadania w oparciu o zawartą z nim umowę z tym, że przy
ustalaniu całkowitych kosztów zadania uwzględniany będzie dodatkowo:
o podatek VAT, jeżeli nie podlega odliczeniu,
o sfinansowane uprzednio ze środków własnych inwestora
koszty przygotowania
inwestycji.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu może podjąć decyzje o określeniu wielkości pomocy
finansowej dla wyspecyfikowanych typów (rodzajów) zadań w oparciu o parametry ilościowe
lub kosztowe odnoszone do rzeczowych, technologicznych lub ekologicznych mierników z tym,
że wynikające z nich wielkości nie mogą przekroczyć dopuszczalnej kwoty pomocy odnoszonej
do udokumentowanych kosztów realizacji zadania. Zasada ta stosowana jest również w
przypadku dofinansowania budowy i modernizacji kotłowni.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK
Pożyczki są oprocentowane wg stopy procentowej ustalanej w stosunku rocznym,
stosownie do zawartych umów. Wysokość stopy procentowej dla pożyczek jest stała i obecnie
wynosi 3,5% . Okres spłaty pożyczki oraz formy jej zabezpieczenia są ustalane w toku
negocjacji pomiędzy Funduszem, a pożyczkobiorcą. Utrata zdolności kredytowej
wnioskodawcy może spowodować anulowanie uchwały przyznającej dofinansowanie w formie
pożyczki. Karencja spłaty pożyczki nie powinna być dłuższa niż 1 rok od daty zakończenia
inwestycji.
ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
Dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia wspieranie w formie dotacji stanowi uzupełnienie pożyczki udzielonej
z Wojewódzkiego Funduszu. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy zadań inwestycyjnych
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz ich jednostek
organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu edukacji, opieki społecznej, kultury, sportu i
turystki w obiektach będących własnością jednostki samorządu terytorialnego lub jej
jednostki.
ZASADY UMARZANIA POŻYCZEK
Wnioski w sprawie umorzeń są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego
Funduszu. Umorzenia dotyczą pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego, ich
związków i ich stowarzyszeń. Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniach pożyczki Wojewódzki
Fundusz uwzględnia:
 terminowe zakończenie zadania i uzyskanie planowanego efektu ekologicznego lub
rzeczowego, zawarte w umowie pierwotnej bez aneksów,
 spłacenie 85% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem w terminach ustalonych w
umowie,
 wywiązanie się pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze
środowiska i kar za naruszenie wymogów, stanowiących przychody Wojewódzkiego
Funduszu.
Nie podlegają umorzeniom pożyczki udzielone na realizację zadań:
 dofinansowywanych środkami Wojewódzkiego Funduszu także w formie dotacji,
 finansowanych z udziałem środków niepodlegających zwrotowi.
Realizacja pozytywnej decyzji Rady Nadzorczej o umorzeniu pożyczki lub jej części związana
jest z obowiązkiem uprzedniego uregulowania odsetek przewidzianych w umowie, a
dotyczących umorzonego kapitału pożyczki.
DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Fundusz udziela dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielanych
przez banki, z ich środków i na ich ryzyko, zgodnie z warunkami określonymi w umowie
zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem a bankiem.
Wysokość dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów stanowi różnicę
miedzy stopą do rozliczeń, określoną w umowie z bankiem, a wysokością stopy
oprocentowania pożyczki obowiązującej w Funduszu.

Wnioski o udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji i pożyczki są w Wojewódzkim
Funduszu rozpatrywane w ramach rocznego planu finansowego na bieżąco.
Procedury, wzory wniosków o dofinansowanie znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.fos.wroc.pl.
Wojewódzki Fundusz dofinansował dotychczas 38 przedsięwzięć w wyniku czego
powstały źródła energii o łącznej mocy 20 MW.
Z większych inwestycje związanych z wykorzystaniem biomasy była między innymi
budową kotłowni na biomasę w Lubaniu, Pęcławiu, Ścinawie oraz Bielawie.

