
Załącznik  

do uchwały nr …………  Rady Nadzorczej 

z dnia……………………………... 

 

 
 

PROGRAM PRIORYTETOWY 

 
Tytuł programu:  

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

ZAKRES OGÓLNY 

1. Cel programu  

Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków zgodnie z 
wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.:  

1) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 450 000 RLM.  

2) Przepustowość urządzeń/obiektów  poddanych modernizacji [RLM] 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 750 000 RLM. 

3. Budżet  

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 700 000 tys. zł. 
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ZAKRES SZCZEGÓŁOWY 

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych  

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu  
o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) okres kwalifikowalności kosztów od 2014 r. do 2023 r., w którym to poniesione koszty mogą być 
uznane za kwalifikowane.  

2) koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z 
zastrzeżeniem, że: 

a) koszty robót budowlano-montażowych i dostaw nie mogą być mniejsze niż 87% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia i obejmują wyłącznie następujące rodzaje robót i dostaw: 
 dostawy lub zakup urządzeń i inwentarzowego wyposażenia technologicznego i sprzętu, 

będących środkami trwałymi, 
 dostawy instalacji, linii technologicznych,  
 przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja, 
 roboty demontażowe i rozbiórkowe,  
 roboty ziemne i budowlano-montażowe związane z budową, rozbudową lub 

modernizacją: oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
obiektów i sieci wchodzących w skład systemów zaopatrzenia ludności w wodę,  

 montaż urządzeń,  
 instalacje w obiektach technologicznych, 
 rozruch urządzeń i instalacji, 
 przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, 
 elementy ogrodzeń i zieleni chroniące obiekty technologiczne,  
 drogi i place technologiczne, 
 przełożenie sieci i obiektów sieciowych, 
 przyłącza budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

b) koszty zarządzania przedsięwzięciem, tj. koszty nadzoru inwestorskiego nie mogą 
przekraczać 3 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia *); 

c) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, tj. dokumentacji projektowej wraz z 
nadzorem autorskim i niezbędnymi uzgodnieniami, nie mogą przekraczać 10 % kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia *); 

d) nie są kwalifikowane następujące kategorie kosztów: koszty planów i programów ochrony, 
raportu o oddziaływaniu na środowisko, nabycia nieruchomości i zakupu gruntu, wartości 
niematerialnych i prawnych, koszty przenośnych środków trwałych, które nie będą na stałe 
zainstalowane w przedsięwzięciu, koszty nabycia sprzętu i wyposażenia, które nie stanowią 
środków trwałych oraz nabycia środków trwałych w formie leasingu, koszty usług obcych, 
wynagrodzeń i materiałów zużywalnych. 

*) wydatki przekraczające limit stanowią koszty niekwalifikowane przedsięwzięcia 
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7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze 
środków NFOŚiGW”. 

7.1 Formy dofinansowania 
   Pożyczka 

7.2  Intensywność dofinansowania  
Dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) kwota pożyczki: od 1 000 000 zł;  

2) oprocentowanie:  

i. WIBOR 3M, nie mniej niż 2,0 % w skali roku, z zastrzeżeniem pkt ii;  

ii. WIBOR 3M – 50 punktów bazowych, nie mniej niż 1,5% w skali roku – dla przedsięwzięć 
realizowanych przez tzw. „zielone gminy”. 

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza 
spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono 
pierwszą transzę środków. 

3) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres 
finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty 
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; 

4) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych 
liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz 
nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

5) wypłata transz pożyczki może nastąpić w formie zaliczek lub refundacji; 

6) pożyczka podlega częściowemu umorzeniu na warunkach wskazanych w umowie pożyczki, 
ustalonych na podstawie uchwały Zarządu NFOŚiGW o udzieleniu dofinansowania 
uwzględniając, że: 

a) beneficjent wystąpi z wnioskiem o umorzenie po spłacie 50 % wypłaconej kwoty pożyczki na 
obowiązującym w NFOŚiGW formularzu i w wymaganej formie; 

b) kwota umorzenia może wynieść do 10 % wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 
1 000 000 zł, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej,   

c) w przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta o częściowe umorzenie, zostanie ono 
dokonane poprzez odpowiednie umorzenie ostatnich rat kapitałowych po potwierdzeniu 
utrzymania trwałości przedsięwzięcia; 

d) w przypadku kompleksowych przedsięwzięć, nie podlegają umorzeniu części kwot pożyczek 
wypłaconych beneficjentom na zakres związany z budową lub modernizacją systemów 
zaopatrzenia w wodę i/lub budowę kanalizacji deszczowej; 

7) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie 
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

7.4 Beneficjenci  

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 

2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu 
terytorialnego.  
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7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć 
uzyskujących wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 
2014-2020, takie jak: 

1) budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także w zakresie 
dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych); 

2) budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej (zakres 
przedsięwzięć zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania 
obszaru i granic aglomeracji) wraz z budową przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej 
realizowanej w ramach przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku. 

 

W zakresie przyłączy budynków do sieci kanalizacyjnych wsparciem finansowym objęte jest 
zagospodarowanie ścieków bytowo - gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w 
tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), 
w gospodarstwach agroturystycznych i w obiektach użyteczności publicznej. Pomocą nie są objęte 
niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. Odpowiedzialność za wybór odbiorców 
pomocy (właścicieli posesji wskazanych do wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej) ponosi 
Beneficjent. 

Dodatkowo, w przypadku realizacji kompleksowych przedsięwzięć w ich zakres może zostać włączona 
budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, pod 
warunkiem przyczyniania się do wypełnienia Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych oraz spełniania warunków, iż co najmniej 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia 
dotyczy kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków. 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie priorytetowym   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie 
priorytetowym 

  

5. 
W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego złożeniem 
NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

7. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW   

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

9. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia wniosku   

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi  
w programie priorytetowym 
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12. 

Aglomeracja, na terenie której realizowane jest przedsięwzięcie, uwzględniona 
jest w obowiązującej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK) albo wskazana została przez Marszałka Województwa, 
jako konieczna do uwzględnienia w kolejnej aktualizacji KPOŚK w celu realizacji 
wymogów Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych 

  

13. 

Ścieki komunalne oczyszczane na oczyszczalni będącej przedmiotem 
dofinansowania odprowadzane są z terenu wyznaczonej aglomeracji 

lub 

przedsięwzięcie w zakresie obejmującym system kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej lub zaopatrzenia w wodę realizowane jest na terenie wyznaczonej 
aglomeracji 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE 
W przypadku przedsięwzięcia obejmującego wieloelementowy zakres rzeczowy  
(tj. przynajmniej dwa elementy spośród następujących: kanalizacja sanitarna, przetwarzanie osadów 
ściekowych lub oczyszczalnia ścieków w pozostałym zakresie), dla którego stosuje się zróżnicowaną 
punktację, dokonana będzie odrębna ocena każdego z tych zakresów, a jako wynik końcowy uznana 
będzie najwyższa ilość punktów uzyskanych podczas oceny. 

Równocześnie każdy z wyżej wymienionych elementów przedsięwzięcia musi spełnić warunek 
pozytywnej oceny wg kryteriów jakościowych, tj. uzyskać minimum 60 punktów. 

 

dla przedsięwzięć wymienionych w ust. 7.5 pkt 1) 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY WAGA 

WYNIK 
OCENY 

(uzyskana 
liczba  
pkt x 

waga) 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na 
realizację wskaźników programu priorytetowego 

0 pkt 

4 pkt 

5 pkt 

6 max 30 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt -  Ścieki z oczyszczalni będącej przedmiotem wniosku nie będą spełniać wymogów Dyrektywy Rady 
91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz  polskiego prawa w dniu przekazania 
przedsięwzięcia do eksploatacji. 

 

4 pkt -  Pozostałe przedsięwzięcia wymienione w ust. 7.5 pkt 1), nie spełniające żadnego z niżej wymienionych 
warunków, pozwalających na uzyskanie 5 pkt *) 

 

5 pkt - Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie jakości oczyszczanych ścieków do wymogów 
Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz polskiego prawa 
poprzez budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków 

i/lub 

celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni w celu przyjęcia ścieków z 
aglomeracji *) 

i/lub 

celem realizacji przedsięwzięcia jest zmiana sposobu zagospodarowania osadów ściekowych ze 
składowania na składowisku odpadów (obecnie) na inne, zgodne z obowiązującym prawem lub 
dywersyfikacja kierunków zagospodarowania osadów ściekowych poprzez wprowadzenie dodatkowego 
sposobu ich zagospodarowania.*) 

 

*) ścieki z oczyszczalni będącej przedmiotem wniosku muszą spełniać wymogi Dyrektywy Rady 91/271/EWG 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz  polskiego prawa w dniu przekazania przedsięwzięcia do 
eksploatacji. 

 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 
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2. 
Ocena energooszczędności i/lub materiałooszczędności 
zastosowanych rozwiązań 

0 pkt 

2 pkt  

3 pkt  

5 pkt 

1 max 5 pkt 

Zasady oceny: 

 

0 pkt -   Przedsięwzięcia nie spełniające żadnego z niżej wymienionych kryteriów. 

 

2 pkt -   W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane urządzenia energooszczędne i/lub aparatura 
kontrolno-pomiarowa i automatyka zastosowana w celu ograniczenia zużycia energii. 

 

3 pkt -   W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie lub poprawa efektywności wykorzystania 
biogazu. 

 

5 pkt -   Przedsięwzięcie spełnia oba wyżej wymienione warunki, pozwalające na uzyskanie 2 pkt i 3 pkt, tj. 
łącznie 5 pkt. 

 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku. 

Suma punktów w obszarze I 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 35 pkt 

 

II. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego 
rozwiązania/technologii (w tym ocena analizy 
alternatywnych rozwiązań) 

0 pkt 

4 pkt 

5 pkt 

2 max 10 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt  -   Brak uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii lub przedstawione przez Wnioskodawcę 
uzasadnienie nie potwierdza zasadności dokonanego wyboru. 

 

4 pkt  -   Przedstawione przez Wnioskodawcę uzasadnienie potwierdza zasadność dokonanego wyboru 
rozwiązania/technologii. 

 

5 pkt  -   Przedstawione przez Wnioskodawcę uzasadnienie obejmuje analizę w zakresie finansowym, 
środowiskowym i technologicznym, które potwierdza zasadność dokonanego wyboru 
rozwiązania/technologii. 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

2. 

Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania 
(w tym: możliwość osiągnięcia i utrzymania trwałości 
rzeczowej i ekologicznej, realistyczny harmonogram 
wdrażania z uwzględnieniem posiadanych  pozwoleń i 
harmonogramu pozyskiwania pozostałych) 

0 pkt 

4 pkt 

5 pkt 

3 max 15 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt -   Wnioskodawca nie przedstawił żadnych dokumentów (oświadczenie lub umowy intencyjne), które 
potwierdzają możliwość utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia 

i/lub  

Wnioskodawca nie posiada kompletu wymaganych decyzji środowiskowych (o ile są wymagane 
prawem). 
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4 pkt -   Wnioskodawca przedstawił dokumenty (oświadczenie lub umowy intencyjne), które potwierdzają 

możliwość utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 

oraz  

Wnioskodawca posiada wszystkie decyzje środowiskowe (o ile są wymagane prawem), ale brak jest 

kompletu pozwoleń na budowę lub programów funkcjonalno-użytkowych (w przypadku przedsięwzięć 

realizowanych w systemie „zaprojektuj i buduj”). 

5 pkt -   Wnioskodawca przedstawił dokumenty (oświadczenie lub umowy intencyjne), które potwierdzają 

możliwość utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 

oraz 

przedsięwzięcie jest przygotowane do realizacji - Wnioskodawca posiada wszystkie decyzje 

środowiskowe (o ile są wymagane prawem) i pozwolenia na budowę lub programy funkcjonalno-

użytkowe (w przypadku przedsięwzięć realizowanych w systemie „zaprojektuj i buduj”) albo 

przedsięwzięcie nie wymaga posiadania wyżej wymienionych decyzji ani programów funkcjonalno-

użytkowych . 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

3. 

Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia 

przyjętego rozwiązania (czy uprawdopodobnione jest 

sprawne wdrożenie projektu i jego trwałość 

instytucjonalna - ocena dotyczy również podmiotu 

upoważnionego do ponoszenia kosztów) 

0 pkt 

2 pkt  

3 pkt 

5 pkt 

1 max 5 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt -   Wnioskodawca nie spełnia żadnego z niżej wymienionych kryteriów. 

2 pkt -   Wnioskodawca korzystał ze środków NFOŚiGW, wfośigw lub UE na przedsięwzięcia inwestycyjne 
w ostatnich 5 latach*). 

3 pkt -   Wnioskodawca realizował obiekty infrastruktury wodno-ściekowej w ostatnich 5 latach*)   

5 pkt -   Przedsięwzięcie spełnia oba wyżej wymienione kryteria, pozwalające na uzyskanie 2 pkt i 3 pkt, tj. 
łącznie 5 pkt 

*) lata kalendarzowe łącznie z rokiem, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku. 

Suma punktów w obszarze II 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 30 pkt 
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III EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia dla 
osiągnięcia efektu ekologicznego 

0 pkt 

4 pkt  

5 pkt 

3 max 15 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt -   Żaden z elementów zakresu rzeczowego nie ma wpływu na:  

zapewnienie, dostosowanie lub utrzymanie zdolności oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem 
wniosku do oczyszczania ścieków w sposób zgodny z Dyrektywą Rady 91/271/EWG dotyczącą 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz prawem polskim  

i/lub  

zapewnienie, dostosowanie lub utrzymanie zdolności oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem 
wniosku do zagospodarowania osadów ściekowych zgodnie z obowiązującym prawem. 

4 pkt -   Nie wszystkie elementy zakresu rzeczowego mają wpływ na:  

zapewnienie, dostosowanie lub utrzymanie zdolności oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem 
wniosku do oczyszczania ścieków w sposób zgodny z  Dyrektywą Rady 91/271/EWG dotyczącą 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz prawem polskim  

i/lub  

zapewnienie, dostosowanie lub utrzymanie zdolności oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem 
wniosku do zagospodarowania osadów ściekowych zgodnie z obowiązującym prawem. 

5 pkt -   Wszystkie elementy zakresu rzeczowego mają wpływ na:  

zapewnienie, dostosowanie lub utrzymanie zdolności oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem 
wniosku do oczyszczania ścieków w sposób zgodny z  Dyrektywą Rady 91/271/EWG dotyczącą 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz prawem polskim  

i/lub  

zapewnienie, dostosowanie lub utrzymanie zdolności oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem 
wniosku do zagospodarowania osadów ściekowych zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

2. 
Ocena wysokości  kosztów pod warunkiem 
zaakceptowania  ich kwalifikowalności w 
poszczególnych kategoriach 

0 pkt 

3 pkt  

5 pkt 

2 max 10 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt -    Roboty budowlano-montażowe i/lub dostawy stanowią mniej niż 87% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. 

3 pkt -   Roboty budowlano-montażowe i/lub dostawy stanowią 87 - 95% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. 

5 pkt -    Roboty budowlano-montażowe i/lub dostawy stanowią powyżej 95% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. 

 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 
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3. 
Syntetyczna, wskaźnikowa analiza efektywności 
kosztowej 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

2 max 10 pkt 

Zasady oceny: 

 
1. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych 

Grupa I  

1.1. Przedsięwzięcia obejmujące budowę nowej oczyszczalni ścieków. 
1.2. Oczyszczalnie ścieków podlegające gruntownej przebudowie i modernizacji, o zakresie rzeczowym 

porównywalnym z budową nowej oczyszczalni ścieków.  

Przedsięwzięcie zostanie zaliczone do grupy I jeżeli obejmować będzie budowę nowych ciągów 
technologicznych mechanicznego i/lub biologicznego oczyszczania ścieków i/lub gospodarki osadowej*), wraz z 
zakupem i montażem wyposażenia technologicznego ww. ciągów. 

0 pkt - wskaźnik**) powyżej 1 200 PLN/RLM 

3 pkt - wskaźnik od 750 do 1 200 PLN/RLM 

5 pkt – wskaźnik poniżej 750 PLN/RLM 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku. W przypadku, gdy wartość 
wskaźnika kosztu jednostkowego efektu ekologicznego wyliczona dla ocenianego przedsięwzięcia przekroczy 
wielkość graniczną wskaźnika (1 200 PLN/RLM) koszt powyżej tej wielkości nie będzie uznany za kwalifikowany. 

 
Grupa II 

Pozostałe przedsięwzięcia obejmujące rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, polegające 
przykładowo na wykonaniu lub modernizacji pojedynczych obiektów technologicznych, wymianie 
wyposażenia technologicznego lub budowie systemów automatycznego sterowania i nadzoru.*)  

0 pkt - wskaźnik**) powyżej 650 PLN/RLM 

3 pkt - wskaźnik od 350 do 650 PLN/RLM 

5 pkt – wskaźnik poniżej 350 PLN/RLM 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku. W przypadku gdy wartość 
wskaźnika kosztu jednostkowego efektu ekologicznego wyliczona dla ocenianego projektu przekroczy wielkość 
graniczną wskaźnika (650 PLN/RLM) koszt powyżej tej wielkości nie będzie uznany za kwalifikowany. 

 

*)  podany zakres obejmuje obiekty gospodarki osadowej z wyjątkiem: Stacji Termicznej Utylizacji Osadów 
Ściekowych (STUOŚ), konwencjonalnych i słonecznych suszarni osadów, kompostowni, obiektów do głębokiej 
stabilizacji osadów. Wymienione obiekty oceniane będą na podstawie odrębnych zasad (patrz: kryterium 3.2). 

 
**) wskaźnik kosztu jednostkowego dla ocenianego przedsięwzięcia stanowiący iloraz sumy kosztów 
kwalifikowanych wyrażonych w PLN i wielkości planowanej przepustowości Qśrd w RLM 
 
 
2.  Przetwarzanie osadów ściekowych 
 
2.1. Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) 

0 pkt - wskaźnik***) powyżej 3,8  mln PLN/Mg s.m./d   

3 pkt - wskaźnik od 2,2  mln do 3,8  mln PLN/Mg s.m./d 

5 pkt – wskaźnik poniżej 2,2 mln PLN/Mg s.m./d 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku. W przypadku, gdy wartość 
wskaźnika kosztu jednostkowego efektu ekologicznego wyliczona dla ocenianego projektu przekroczy wielkość 
graniczną wskaźnika (3,8 mln PLN/ Mg s.m./d) koszt powyżej tej wielkości nie będzie uznany za kwalifikowany. 
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2.2. Konwencjonalna suszarnia osadów 

0 pkt - wskaźnik***) powyżej 3,2 mln PLN/Mg s.m./d   

3 pkt - wskaźnik od 1,8 mln do 3,2 mln PLN/Mg s.m./d 

5 pkt – wskaźnik poniżej 1,8 mln PLN/Mg s.m./d 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku. W przypadku gdy wartość 
wskaźnika kosztu jednostkowego efektu ekologicznego wyliczona dla ocenianego projektu przekroczy wielkość 
graniczną wskaźnika (3,2 mln PLN/ Mg s.m./d) koszt powyżej tej wielkości nie będzie uznany za kwalifikowany. 
 
2.3. Kompostownia 

0 pkt - wskaźnik***) powyżej 1,5 mln PLN/Mg s.m./d   

3 pkt - wskaźnik od 1,1 mln do 1,5 mln PLN/Mg s.m./d 

5 pkt – wskaźnik poniżej 1,1 mln PLN/Mg s.m./d 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku. W przypadku gdy wartość 
wskaźnika kosztu jednostkowego efektu ekologicznego wyliczona dla ocenianego projektu przekroczy wielkość 
graniczną wskaźnika (1,5 mln PLN/ Mg s.m./d) koszt powyżej tej wielkości nie będzie uznany za kwalifikowany. 

 

2.4. Słoneczna suszarnia osadów 

0 pkt - wskaźnik***) powyżej 3,6 mln PLN/Mg s.m./d   

3 pkt - wskaźnik od 3,0 mln do 3,6 mln PLN/Mg s.m./d 

5 pkt – wskaźnik poniżej 3,0 mln PLN/Mg s.m./d 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku. W przypadku gdy wartość 
wskaźnika kosztu jednostkowego efektu ekologicznego wyliczona dla ocenianego projektu przekroczy wielkość 
graniczną wskaźnika (3,6 mln PLN/ Mg s.m./d) koszt powyżej tej wielkości nie będzie uznany za kwalifikowany. 

 

2.5. Instalacja do głębokiej stabilizacji osadów 

0 pkt - wskaźnik***) powyżej 4,6 mln PLN/Mg s.m./d   

3 pkt - wskaźnik od 3,7 mln do 4,6 mln PLN/Mg s.m./d 

5 pkt – wskaźnik poniżej 3,7 mln PLN/Mg s.m./d 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku. W przypadku gdy wartość 
wskaźnika kosztu jednostkowego efektu ekologicznego wyliczona dla ocenianego projektu przekroczy wielkość 
graniczną wskaźnika (4,6 mln PLN/ Mg s.m./d) koszt powyżej tej wielkości nie będzie uznany za kwalifikowany. 

 

***) wskaźnik kosztu jednostkowego dla ocenianego przedsięwzięcia stanowiący iloraz kosztów 
kwalifikowanych wyrażonych w milionach PLN i wydajności instalacji w megagramach suchej masy na dobę. 

 

Suma punktów w obszarze III 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 50% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 35 pkt 

 

Suma punktów z oceny w obszarach I-III 

max 100 
pkt 

 

Liczba punktów, jakie otrzymało przedsięwzięcie w ramach oceny kryteriów horyzontalnych 
(jeżeli dotyczy) 

 

Ocena łączna – suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych i kryteriów 
horyzontalnych 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punktów) 
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dla przedsięwzięć wymienionych w ust. 7.5 pkt 2) 

KANALIZACJA SANITARNA 

Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY WAGA 

WYNIK 
OCENY 

(uzyskana 
liczba  
pkt x 

waga) 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na 
realizację wskaźników programu priorytetowego 

0 pkt 

4 pkt 

5 pkt 

7 max 35 pkt 

Zasady oceny: 

 

Liczba osób korzystających z nowo wybudowanej kanalizacji/ładunek zanieczyszczeń odprowadzany z nowo 
wybudowanej kanalizacji [RLM] i/lub przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji [RLM] *) w 1 
rok po zakończeniu przedsięwzięcia wynosi: 

 

0 pkt -  przedsięwzięcia nie spełniające żadnego z niżej wymienionych kryteriów. 

 

4 pkt -  do 1000 RLM**) i/lub przedsięwzięcia służące modernizacji/usprawnieniu eksploatacji systemu 
kanalizacyjnego (np. monitoring sieci). 

 

5 pkt - powyżej 1000 RLM**). 

 

*) Przy obliczaniu wskaźnika efektu dla przedsięwzięć obejmujących modernizację zbiorczych systemów 
kanalizacyjnych należy brać pod uwagę ładunek RLM podłączony do modernizowanego odcinka kanalizacji, dla 
pozostałych urządzeń/obiektów – ich przepustowość nominalną średniodobową po modernizacji wyrażoną w 
RLM 

**) w dniu przekazania przedsięwzięcia do eksploatacji ścieki z systemu kanalizacyjnego będącego 
przedmiotem wniosku muszą być odprowadzane do oczyszczalni spełniającej wymogi Dyrektywy Rady 
91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz prawa polskiego 

 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

Suma punktów w obszarze I 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 35 pkt 

 

II. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego 
rozwiązania/technologii (w tym ocena analizy 
alternatywnych rozwiązań) 

0 pkt 

4 pkt 

5 pkt 

2 max 10 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt -   Brak uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii lub przedstawione przez Wnioskodawcę 
uzasadnienie nie potwierdza zasadności dokonanego wyboru. 

4 pkt  -   Przedstawione przez Wnioskodawcę uzasadnienie potwierdza zasadność dokonanego wyboru 
rozwiązania/technologii. 
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5 pkt  -   Przedstawione przez Wnioskodawcę uzasadnienie obejmuje analizę w zakresie finansowym, 
środowiskowym i technologicznym, które potwierdza zasadność dokonanego wyboru 
rozwiązania/technologii. 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

2. 

Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania  
(w tym: możliwość utrzymania trwałości rzeczowej  
i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania 
z uwzględnieniem posiadanych  pozwoleń i 
harmonogramu pozyskiwania pozostałych) 

0 pkt 

4 pkt 

5 pkt 

3 max 15 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt -   Wnioskodawca nie przedstawił żadnych dokumentów (oświadczenie lub umowy intencyjne), które 
potwierdzają możliwość utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia 

i/lub  

Wnioskodawca nie posiada kompletu wymaganych decyzji środowiskowych (o ile są wymagane 
prawem. 

4 pkt -   Wnioskodawca przedstawił dokumenty (oświadczenie lub umowy intencyjne), które potwierdzają 

możliwość utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 

oraz  

Wnioskodawca posiada wszystkie decyzje środowiskowe (o ile są wymagane prawem), ale brak jest 

kompletu pozwoleń na budowę lub programów funkcjonalno-użytkowych (w przypadku przedsięwzięć 

realizowanych w systemie „zaprojektuj i buduj”). 

5 pkt -   Wnioskodawca przedstawił dokumenty (oświadczenie lub umowy intencyjne), które potwierdzają 

możliwość utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 

oraz 

przedsięwzięcie jest przygotowane do realizacji - Wnioskodawca posiada wszystkie decyzje 

środowiskowe (o ile są wymagane prawem) i pozwolenia na budowę lub programy funkcjonalno-

użytkowe (w przypadku przedsięwzięć realizowanych w systemie „zaprojektuj i buduj”) albo 

przedsięwzięcie nie wymaga posiadania wyżej wymienionych decyzji ani programów funkcjonalno-

użytkowych. 

 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

3. 

Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia 
przyjętego rozwiązania (czy uprawdopodobnione jest 
sprawne wdrożenie projektu i jego trwałość 
instytucjonalna - ocena dotyczy również podmiotu 
upoważnionego do ponoszenia kosztów) 

0 pkt 

2 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

1 max 5 pkt 

 

Zasady oceny: 

 

0 pkt -   Wnioskodawca nie spełnia żadnego z niżej wymienionych kryteriów. 

2 pkt -   Wnioskodawca korzystał w przeszłości ze środków NFOŚiGW, wfośigw lub UE na przedsięwzięcia 
inwestycyjne w ostatnich 5 latach*). 

 

3 pkt -   Wnioskodawca realizował obiekty infrastruktury wodno-ściekowej w ostatnich 5 latach*)   

 

5 pkt -   Przedsięwzięcie spełnia oba wyżej wymienione kryteria, pozwalające na uzyskanie 2 pkt i 3 pkt, tj. 
łącznie 5 pkt 
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*) lata kalendarzowe łącznie z rokiem, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku. 

Suma punktów w obszarze II 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

 max 30 pkt 

 

III EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia dla 
osiągnięcia efektu ekologicznego 

0 pkt 

4 pkt 

5 pkt 

3 max 15 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt -    Żaden z elementów zakresu rzeczowego nie ma wpływu na zapewnienie lub utrzymanie zgodności  
kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem wniosku z Dyrektywą Rady 91/271/EWG dotyczącą 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz prawem polskim. 

4 pkt -    Nie wszystkie elementy zakresu rzeczowego mają  wpływ na zapewnienie lub utrzymanie zgodności  
kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem wniosku z Dyrektywą Rady 91/271/EWG dotyczącą 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz prawem polskim. 

5 pkt -    Wszystkie elementy zakresu rzeczowego mają wpływ na zapewnienie lub utrzymanie zgodności 
kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem wniosku z Dyrektywą Rady 91/271/EWG dotyczącą 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz prawem polskim. 

 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

2. 
Ocena wysokości  kosztów pod warunkiem 
zaakceptowania  ich kwalifikowalności w 
poszczególnych kategoriach 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

2 max 10 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt -    Roboty budowlano-montażowe i/lub dostawy stanowią mniej niż 87% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. 

3 pkt -    Roboty budowlano-montażowe i/lub dostawy stanowią 87 - 95% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. 

5 pkt -    Roboty budowlano-montażowe i/lub dostawy stanowią powyżej 95% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. 

 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 
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3. 
Syntetyczna, wskaźnikowa analiza efektywności 
kosztowej 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

2 max 10 pkt 

Zasady oceny: 

 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 

0 pkt - wskaźnik*) powyżej 8 700  PLN/RLM 

3 pkt - wskaźnik od 7 600 do 8 700  PLN/RLM  

5 pkt – wskaźnik poniżej 7 600 PLN/RLM 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku.  
W przypadku gdy wartość wskaźnika kosztu jednostkowego efektu ekologicznego wyliczona dla ocenianego 
projektu przekroczy wielkość graniczną wskaźnika (8 700 PLN/RLM) koszt powyżej tej wielkości nie będzie 
uznany za kwalifikowany. 

 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi: 

0 pkt - wskaźnik*) powyżej 8 700  PLN/RLM oraz wskaźnik dla przyłączy kanalizacyjnych poniżej 1 700 
PLN/RLM_P 

3 pkt - wskaźnik od 7 600 do 8 700  PLN/RLM oraz wskaźnik dla przyłączy kanalizacyjnych poniżej 1 700 
PLN/RLM_P 

5 pkt - wskaźnik poniżej 7 600 PLN/RLM oraz wskaźnik**) dla przyłączy kanalizacyjnych poniżej 1 700 
PLN/RLM_P 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku.  

W przypadku gdy wartość wskaźnika kosztu jednostkowego efektu ekologicznego wyliczona dla sieci 
kanalizacyjnej planowanej do wykonania w ramach ocenianego przedsięwzięcia przekroczy wielkość graniczną 
wskaźnika (8 700 PLN/RLM) koszt powyżej tej wielkości nie będzie uznany za kwalifikowany. 

W przypadku gdy wartość wskaźnika kosztu jednostkowego efektu ekologicznego wyliczona dla przyłączy 
kanalizacyjnych planowanych do wykonania w ramach ocenianego  przedsięwzięcia przekroczy wielkość 
graniczną wskaźnika (1 700 PLN/RLM_P) koszt powyżej tej wielkości nie będzie uznany za kwalifikowany. 

3. Pozostałe przedsięwzięcia nie podlegają ocenie wg tego kryterium 
 
*) Jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz sumy kosztów 
kwalifikowanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wielkości planowanego efektu ekologicznego, tj. 
wyrażonego w RLM ładunku ścieków odprowadzanych do ww. kanalizacji 

**) Jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz sumy kosztów 
kwalifikowanych budowy planowanych  przyłączy kanalizacyjnych i wielkości planowanego efektu 
ekologicznego, tj. wyrażonego w RLM ładunku ścieków odprowadzanych do kanalizacji za pośrednictwem ww. 
przyłączy kanalizacyjnych 

Suma punktów w obszarze III 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 50% możliwych do 
uzyskania punktów) 

 max 35 pkt 

Suma punktów z oceny w obszarach I-III 
max 100 

pkt 

Liczba punktów, jakie otrzymało przedsięwzięcie w ramach oceny kryteriów horyzontalnych 
(jeżeli dotyczy) 

 

Ocena łączna – suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych i kryteriów 
horyzontalnych (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 
punktów) 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE  

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. OCENA FINANSOWA 

1. Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy.   

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z „Metodyką oceny finansowej wniosku 
o dofinansowanie”. 
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji 
finansowej. 

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna. 

2. 
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy –  

w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej. 
  

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z „Metodyką oceny finansowej wniosku 
o dofinansowanie”. Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej 
Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność 
i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania projektu. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1. 

II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ 

1. 
Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy 
publicznej.   

Zasady oceny: 

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z 
warunkami określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku. 
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KRYTERIA HORYZONTALNE  

Lp. 
NAZWA KRYTERIUM 

TAK/N
IE 

Liczba 
punktów 

1. 

Projekt przyczynia się do zwiększania świadomości ekologicznej przez 
edukowanie i informowanie jego odbiorców oraz interesariuszy o efekcie 
ekologicznym przedsięwzięcia (KEEP). 

 5 

Zasady oceny: 

Weryfikacja w zakresie spełnienia przez wniosek wymagań zawartych w „Zasadach oceny kryterium KEEP”. 

Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty. 

2. Organizacja posiada system zarządzania środowiskowego.  5 

Zasady oceny: 

Weryfikacja kryterium na podstawie załączonych kopii dokumentów wskazujących na funkcjonowanie 

u Wnioskodawcy jednego (lub więcej) systemów zarządzania środowiskowego/ zarządzania energią, tj. 

system EMAS, ISO 14001, ISO 50001. 

UWAGA: maksymalna liczba punktów za spełnienie przedmiotowego kryterium wynosi 5 niezależnie od ilości 

wdrożonych systemów zarządzania. 

Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty 

3. 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez gminy o znaczącym udziale 

obszarów chronionych („zielone gminy”), podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji zadań własnych tych gmin. 

 10 

Zasady oceny: 

Weryfikacja kryterium - na podstawie załączonych kopii dokumentów wskazujących na realizację 
przedsięwzięcia przez gminę, podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań 
własnych gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych. 

W odniesieniu do „zielonych gmin” dodatkowe punkty i preferencje przyznawane będą wyłącznie 
gminom, dla których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie 
(wskaźnik G) jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin 
(wskaźnik Gg), zgodnie z  zasadami określonymi w art. 20 Ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”) rozumie się: 

1. Gminy, których ponad 50 % powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach 
przyrodniczych prawnie chronionych. 

2. Przez obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych rozumie się: 
a) parki narodowe,  
b) rezerwaty przyrody, 
c) obszary Natura 2000,  
o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

3. Do wyliczenia powierzchni obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 
chronionych bierze się pod uwagę powierzchnię fizycznie (rzeczywiście) chronioną na obszarze 
gminy tzn. w sytuacji nakładania się powierzchni objętych różnymi formami ochrony, o których 
mowa w pkt 2, powierzchnie te nie są sumowane. 

Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty i preferencje 
dla „zielonych gmin” 

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny kryteriów 
horyzontalnych wynosi 20. 

 

 
 



 

18 

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie naboru ciągłego. 

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o 
naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) Okres kwalifikowalności kosztów od 2007 r. do 2023 r., w którym to poniesione koszty mogą 
być uznane za kwalifikowane.  

2) Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych” z 
zastrzeżeniem, że są one zgodne (co do rodzaju) z: 

- wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ 2007-2013 

lub 

- wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ 2014-2020 

w zależności od Programu Operacyjnego, w ramach którego pozyskano dofinansowanie 
z Funduszu Spójności. 

7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z "Zasadami udzielania dofinansowania ze środków 
NFOŚiGW”. 

7.1 Formy dofinansowania 

1) pożyczka, w tym pożyczka na  zachowanie płynności finansowej. 

7.2  Intensywność dofinansowania  

1) kwota pożyczki nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a 
kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, 

2) kwota pożyczki na zachowanie płynności finansowej nie może być większa niż maksymalna 
kwota niewypłaconych środków Funduszu Spójności wynikających z umowy o dofinansowanie 
w ramach PO IiŚ. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) dofinansowanie w formie pożyczki: 

a) oprocentowanie:  

i. WIBOR 3M, nie mniej niż 2,0 % w skali roku, z zastrzeżeniem zapisów w pkt ii, 

ii. WIBOR 3M – 50 punktów bazowych, nie mniej  niż 1,5% w skali roku - dla przedsięwzięć 
realizowanych przez tzw. „zielone gminy” Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na 
bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, 
następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków. 



 

19 

b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. 
W uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy, 
okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat. 
Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do 
daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. 

c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych pożyczki liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty 
pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia; 

d) wypłata transz pożyczki może nastąpić w formie zaliczek lub refundacji; 

e) warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie w formie pożyczki jest zawarcie umowy o 
dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ; 

f) pożyczka nie podlega umorzeniu; 

g) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie 
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

2) dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej: 

a) maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków 
PO IiŚ; 

b) oprocentowanie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2,0 % (w skali roku); 

c) okres finansowania: pożyczka nie może być udzielona na okres dłuższy niż 1 rok od daty 
zakończenia realizacji projektu, z zastrzeżeniem punktu d); 

d) w przypadku, gdy w okresie 1 roku od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił wpływ 
środków z Funduszu Spójności na rachunek Beneficjenta, okres finansowania może zostać 
wydłużony o kolejny rok; 

e) Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty pożyczki w wysokości 
odpowiadającej otrzymanym na rachunek projektu środkom PO IiŚ wraz z należnymi 
odsetkami w terminie 7 dni od wpływu na rachunek projektu środków PO IiŚ, a w przypadku 
braku wpływu tych środków nie dłużej niż do końca okresu finansowania; 

f) warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności 
finansowej jest zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ. 

7.4 Beneficjenci  

1) Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020; 
2) Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków 

kwalifikowanych 

 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

1) Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym Opisie Osi  Priorytetowych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; 

lub 

2) Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

w zależności od Programu Operacyjnego, w ramach którego pozyskano dofinansowanie z Funduszu 
Spójności. 
Ilekroć w niniejszym programie używa się pojęcia przedsięwzięcie, jest to równoznaczne z pojęciem 
projektu w rozumieniu dokumentów programowych PO IiŚ. 
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8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie priorytetowym   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie 
priorytetowym 

  

5. 
W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego złożeniem 
NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

7. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW   

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

9. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia wniosku   

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi  
w programie priorytetowym 

  

12. Wniosek o dofinansowanie ze środków PO IiŚ został pozytywnie zweryfikowany   
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

  

Lp. Nazwa kryterium TAK NIE 

I. OCENA FINANSOWA 

1. Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy   

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z „Metodyką oceny finansowej wniosku 
o dofinansowanie.” 
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji 
finansowej. 

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku, o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna. 

2. 
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy – w tym 
analiza wykonalności i trwałości finansowej   

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z „Metodyką oceny finansowej wniosku 
o dofinansowanie”.  

Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż 
nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz 
zbilansowanie źródeł finansowania projektu. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1 

II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ 

1. 
Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z przepisami o pomocy 
publicznej  

 

Zasady oceny: 

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami 
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 
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KRYTERIA HORYZONTALNE 

 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. 
Projekt przyczynia się do zwiększania świadomości ekologicznej przez 
edukowanie i informowanie jego odbiorców oraz interesariuszy o 
efekcie ekologicznym przedsięwzięcia (KEEP) 

  

Zasady oceny: 

Weryfikacja w zakresie spełnienia przez wniosek wymagań zawartych w „Zasadach oceny kryterium KEEP”. 

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku. 

2. Organizacja posiada system zarządzania środowiskowego   

Zasady oceny: 

Weryfikacja kryterium na podstawie  załączonych kopii dokumentów wskazujących na funkcjonowanie 
u Wnioskodawcy jednego (lub więcej) systemów zarządzania środowiskowego/ zarządzania energią, tj. system 
EMAS, ISO 14001, ISO 50001. 

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku. 

3. 
Przedsięwzięcie realizowane jest przez gminy o znaczącym udziale 
obszarów chronionych („zielone gminy”), podmioty świadczące usługi 
publiczne w ramach realizacji zadań własnych tych gmin. 

  

Zasady oceny: 

Weryfikacja kryterium - na podstawie załączonych kopii dokumentów wskazujących na realizację przedsięwzięcia 
przez gminę, podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gminy o znaczącym udziale 
obszarów chronionych. 

W odniesieniu do „zielonych gmin” dodatkowe punkty i preferencje przyznawane będą wyłącznie gminom, dla 

których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92% 

wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg), zgodnie z  zasadami określonymi w art. 

20 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”) rozumie się: 

1. Gminy, których ponad 50 % powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 

chronionych. 

2. Przez obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych rozumie się: 

a) parki narodowe,  

b) rezerwaty przyrody, 

c) obszary Natura 2000,  

o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

3) Do wyliczenia powierzchni obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych bierze się 

pod uwagę powierzchnię fizycznie (rzeczywiście) chronioną na obszarze gminy tzn. w sytuacji nakładania się 

powierzchni objętych różnymi formami ochrony, o których mowa w pkt 2, powierzchnie te nie są sumowane. 

Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie są przyznawane dodatkowe preferencje dla „zielonych gmin” 


