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

 

PROGRAM PRIORYTETOWY 
 
 

 
Tytuł programu:  

Racjonalna gospodarka odpadami  

ZAKRES OGÓLNY  

1. Cel programu  

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania 
z odpadami, poprzez: 
1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2) ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów; 
3) utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania 

odpadami; 
4) zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu 

przemieszczaniu; 
5) intensyfikację zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
6) budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu. 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn: 
1) ograniczenie masy składowanych odpadów 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej   3 413 146 Mg/rok,  
w tym: 
a) dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej   3 410 996 Mg/rok,  
b) dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej   2 150 Mg/rok;  

2) masa odpadów niebezpiecznych poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 26 500 Mg/rok,  
w tym dla zwrotnych form dofinansowania –  co najmniej  26 500 Mg/rok;  

3) wydajność instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 830 500 Mg/rok,  
w tym dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 830  500 Mg/rok;  

4) masa pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu pojazdów 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 963 405  Mg,  
w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej   963 405  Mg;  

5) liczba pojazdów przejętych przez gminy lub powiaty i przekazanych do stacji demontażu 
pojazdów 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 16 057 sztuk,  
w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 16 057  sztuk;  

6) liczba przedsięwzięć związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów lub 
postępowaniem dot. substancji zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 
fluorowanych gazach cieplarnianych 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 6 sztuk,  
w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 6 sztuk;  
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7) liczba sporządzonych opracowań  
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 1 sztuka,  
w tym dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 1 sztuka; 

8) liczba zadań polegających na zapobieganiu powstawania odpadów 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 6 sztuk,  
w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 6 sztuk;  

9) liczba stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 3 sztuk,  
w tym dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 3 sztuk.  

3. Budżet  

Budżet na realizację celu programu wynosi do  1 771 191 tys. zł, w tym: 

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do  387 417 tys. zł; 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 1 383 774  tys. zł. 
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Część 5)  Międzynarodowe przemieszczanie odpadów  

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 01.01.2015 r. do 31.12.2023 r., w którym  
to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane; 

2) koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, 
z zastrzeżeniem, że do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie: 
a) zebranie, transport i unieszkodliwienie odpadów pochodzących z nielegalnego 

międzynarodowego przemieszczania, 
b) organizacja szkoleń w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów,  

w tym wynajęcie pomieszczeń konferencyjnych, wynagrodzenie dla wykładowców, 
wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, 

c) dostawy lub zakup sprzętu oraz aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z niezbędnymi 
elementami uzupełniającymi, w tym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, 
służącym do prowadzenia prac badawczo – pomiarowych, kontrolnych lub analiz oraz 
opracowania wyników badań w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów, 

d) przygotowanie raportów, analiz, ocen, opracowań bądź publikacji z zakresu 
międzynarodowego przemieszczania odpadów, 

e) zebranie, gromadzenie, transport i unieszkodliwienie substancji kontrolowanych. 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania  

7.1 Formy dofinansowania 
Przekazanie środków finansowych na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego 
do spraw środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. 

7.2  Intensywność dofinansowania  
Do 100% kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 
1) sposób przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym określa rozporządzenie 

Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem 
§2 ust. 3 pkt 1 oraz kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

2) realizacja zadania nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku;  



 

Strona 4 z 6 

 

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

7.4 Beneficjenci  
Organy administracji publicznej, w tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 

7.5 Rodzaje zadań 
1) gospodarowanie odpadami pochodzącymi z nielegalnego obrotu w przypadkach, o których 

mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1); 

2) szkolenie organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej 
związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów; 

3) zakup sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w pkt. 2; 
4) przygotowanie raportów, analiz, ocen, opracowań lub publikacji z zakresu międzynarodowego 

przemieszczania odpadów; 
5) unieszkodliwienie substancji kontrolowanej w trybie określonym w ustawie  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z późn. zm.). 
 

8. Szczegółowe kryteria wyboru zadań 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru   

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

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

  

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

  

5. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

6. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW     

7. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

8. Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku   

9. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

  

10. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
z programem priorytetowym 

  

 
KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE 

  

Lp.  NAZWA KRYTERIUM 
ILOŚĆ 

PUNKTÓW 
WAGA WYNIK 

OCENY 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI ZADANIA 

1. 

Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na 
realizację wskaźników programu priorytetowego, pod 
warunkiem  wiarygodności założeń i danych  oraz 
możliwości jego osiągnięcia 

0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

4 max 20 pkt 
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Zasady oceny: 
0 pkt - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują 
na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 
3 pkt -część założeń i danych, będących podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, jest wiarygodna  
i wskazuje na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 
5 pkt - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na 
możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 
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 20 pkt 

II. WYKONALNOŚĆ ZADANIA 

1. Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania 
0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

4 max 20 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt - brak uzasadnienia doboru działań służących osiągnięciu celu 
3 pkt  - w sposób ogólny uzasadniono  dobór działań służących osiągnięciu celu 
5 pkt -  szczegółowo uzasadniono przyjęte rozwiązania  
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 

2. 
Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania (w 
tym: realistyczny harmonogram rzeczowo-finansowy) 

0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

4 max 20 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt - przyjęte rozwiązania nie gwarantują osiągnięcia zakładanych celów 
3 pkt - przyjęte rozwiązania stwarzają ryzyko w zakresie sprawnego osiągnięcia zakładanych celów  
(np. zaproponowane terminy realizacji przedsięwzięcia wymagają korekty) 
5 pkt - przyjęte rozwiązania  zapewniają osiągnięcie zakładanych celów 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

Suma punktów w obszarze II 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 

uzyskania punktów) 
max 40 pkt 

III EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu zadania dla osiągnięcia 
efektu ekologicznego 

0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

4 max 20 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt - przedstawione działania nie są niezbędne do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego 
3 pkt - część przedstawionych działań nie jest niezbędna do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego 
5 pkt - przedstawione działania są niezbędne do osiągnięcia założonego efektu ekologicznego 
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 

4 max 20 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt  
- zaproponowane koszty kwalifikowane zadania nie są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych programu 

priorytetowego lub 
- brak kalkulacji ceny bądź ocena jej poprawności jest negatywna 
3 pkt  
- zaproponowane koszty kwalifikowane zadania można częściowo uznać za zgodne z katalogiem kosztów 

kwalifikowanych programu priorytetowego (konieczna korekta) lub 
- kalkulacja ceny zawiera analizę porównawczą ale ocena jej poprawności jest akceptowalna z uwagami 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. 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 właściwym programie pomocowym. 
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku. 

9. Postanowienia dodatkowe 

Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru 
przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej”. 

 
 

5 pkt  
- zaproponowane koszty kwalifikowane zadania są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych programu 

priorytetowego i 
- kalkulacja ceny została przygotowana rzetelnie, w oparciu o analizę ofert rynkowych, dotychczas 

realizowanych prac (analiza porównawcza) i ocena jej poprawności jest akceptowalna bez uwag 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

Suma punktów w obszarze III 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 

uzyskania punktów) 
max 40 pkt 

Suma punktów z oceny w obszarach I-III 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punktów) 

max 100 
pkt 

Ocena łączna – suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych  
 

 


