
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;  

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 10 sztuk,  
w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 10 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 

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. Wnioski mogą być składane do NFOŚiGW od 01.01.2014 
r. do 30.06.2020 r. 
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 do 15.11.2023.r., w którym to poniesione koszty 
mogą być uznane za kwalifikowane. Za kwalifikowane uznaje się koszty poniesione po dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie; 

2) koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych 
finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że: 
a) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości 

nieprzekraczającej 5% kosztów całkowitych przedsięwzięcia, 
b) koszty z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla 

osiągnięcia efektu ekologicznego kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,  

c) koszty z tytułu budowy dróg i placów technologicznych kwalifikuje się do wysokości 
nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 

d) w przypadku dostawy lub zakupu niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz 
spełniających odpowiednie normy używanych urządzeń i wyposażenia technologicznego, 
będących środkami trwałymi: 

 nie mogą być one starsze niż pięć lat, licząc pełne lata kalendarzowe od roku produkcji, 

 cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń lub 
wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna 
przedstawiona wycena rzeczoznawcy, 

e) dodatkowo kwalifikuje się koszty: 

 elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane; 

 oprogramowanie użytkowe do obsługi firm zajmujących się zbieraniem i demontażem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

 koszty szkoleń pracowników związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia. 
f) nie kwalifikuje się: 

 kosztów patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub 
z zakresu organizacji i zarządzania, 

 kosztów nabycia nieruchomości, na której zlokalizowana jest stacja demontażu pojazdów, 
której rozbudowa jest przedmiotem dofinansowania, 

 kosztów zarządzania przedsięwzięciem; 

3) koszty kwalifikuje się do wysokości  nieprzekraczającej równowartości iloczynu kwoty 2 500 zł 
i minimalnej liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji, która będzie przyjmowana rocznie 
do stacji demontażu pojazdów celem demontażu po realizacji przedsięwzięcia; 



4) w zależności od liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych przez wnioskodawcę 
do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie kwalifikuje 
się koszty zakupu następujących urządzeń i sprzętu o wskazanych funkcjach: 

 

Lp. Funkcja urządzenia: 

Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium ilości 
demontowanych pojazdów rocznie: 

Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 

1. 
Stanowisko demontażu 
i osuszania pojazdów 

Stojaki do osuszania pojazdów 

Podnośnik do demontażu i osuszania 
pojazdów (do 5t) 

Podnośniki do demontażu i 
osuszania pojazdów, w tym 

podnośniki nożycowe  

2. 

Osuszanie z płynów i 
olejów:  
1) olej silnikowy 
2) olej przekładniowy 
3) płyn do 

spryskiwaczy 
4) płyn chłodzący 
5) płyn hamulcowy 

Urządzenia do osuszania pojazdów  
 

3. 

Magazynowanie płynów 
i olejów: 
1) olej silnikowy 
2) olej przekładniowy 
3) płyn do 

spryskiwaczy 
4) płyn chłodzący 
5) płyn hamulcowy 
6) paliwo (benzyna, 

diesel) 

Zbiorniki o pojemności do 1100 l na każdy z 
płynów. 

 

Zbiorniki o pojemności do 
5000 l na każdy z płynów. 

 

4. 
Osuszanie 
amortyzatorów 

Urządzenie do przebijania i osuszania 
amortyzatorów. 

Urządzenia do przebijania i 
osuszania amortyzatorów. 

5. Osuszanie z paliwa 

Urządzenia do usuwania paliwa  

 
Urządzenia do usuwania 

paliwa (podwójny)  

 

1) Zbiornik  na benzynę (ok. 
1000 l) 

2) Zbiornik  na diesel (ok. 
1000 l) 

3) Pompa  

6. 
Osuszanie układu 
klimatyzacji 

Urządzenia do odzysku freonu z klimatyzacji 

7. 
Osuszanie instalacji LPG 
i CNG 

Osuszacz gazu LPG, CNG i metanu 

8. 
Dezaktywowanie 
poduszek powietrznych 

Dezaktywator poduszek powietrznych 

9. 
Stanowisko demontażu 
pojazdów ciężarowych i 
autobusów 

 
1) Podnośnik czterokolumnowy o udźwigu do 8 t 
2) Podnośnik  nożycowy, hydrauliczny o udźwigu 10 t 

 
Podnośniki do pojazdów 
ciężarowych 

10 
Wycinanie elementów 
pojazdów 

Nożyce hydrauliczne 



Lp. Funkcja urządzenia: 

Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium ilości 
demontowanych pojazdów rocznie: 

Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 

11 Demontaż opon z kół  

- Urządzenie do 
demontażu kół, w tym 

demontażownica. 
- Prasa hydrauliczna do 

felg (do 100  felg na 
godzinę) 

- Urządzenia do demontażu 
kół, w tym demontażownica. 
- Prasa hydrauliczna do felg 

(do 200  felg na godzinę) 

12 Demontaż szyb  Wycinarki do szyb.  

13 
Magazynowanie 
akumulatorów 

Zbiornik z materiału kwasoodpornego (do 
2000 l) 

Zbiorniki  z materiału 
kwasoodpornego 

14 Transport wewnętrzny  

Wózki widłowe 

 
Urządzenia załadunkowo-

przeładunkowe, w tym dźwigi, 
wyciągarki 

15 Cięcie złomu  Nożyce aligatorowe  

16 
Prasowanie karoserii i 
złomu 

 Paczkarka/ spłaszczarka  

17 

Przygotowywanie złomu 
karoseryjnego- 
prasowanie  karoserii  i 
inne działania 

  
Prasonożyce, w tym z funkcją 

paczkowania karoserii  

18 

Rozdrabnianie 
samochodowych 
odpadów gabarytowych 
(plastiki, pianki, 
tekstylia, guma) 

 
Urządzenia rozdrabniające odpady niemetalowe. 

 

19 

Separacja metali 
żelaznych z 
rozdrobnionych 
odpadów 

 
- Separatory 
- Przenośniki 

20 
Rozdrabnianie opon i 
odpadów gumowych 

 

Linia do recyklingu opon; 
1) Strzępiarka 
2)  Młyn  
3) Granulator  
4) System przenośników 
5) System wentylacji 
6) Wyrywarka stopek 
7) Gilotyna hydrauliczna do opon 

21 

Odzysk granulatu i 
ścieru gumowego z 
opon pełnych i 
ciężarowych 

  Szorstkarka do przerobu opon 

22 
Odzysk miedzi ze złomu 
kabli samochodowych 

 
Granulator do kabli wstępnie przygotowanych do przerobu  

 



Lp. Funkcja urządzenia: 

Urządzenia dla poszczególnych rodzajów stacji wg kryterium ilości 
demontowanych pojazdów rocznie: 

Do 250 Od 250 do 1000 Powyżej 1000 

  

1) Rozdrabniacz z 
przenośnikiem i 
separatorem 
magnetycznym do 
przerobu kabli 
samochodowych 

2) Granulator do cienkich 
kabli  

23 Transport zewnętrzny  

Środki transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

 

Środki transportu odpadów 
wytworzonych w procesie 
demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

24. 
Magazynowanie części i 
wytworzonych 
odpadów 

1) Urządzenia magazynowe 
2) Środki transportu magazynowego 
3) Pomocnicze urządzenia magazynowe. 

25 Diagnostyka surowców 4)  5)  
6) Urządzenia służące do 

diagnostyki surowców 

26 Diagnostyka części Urządzenia służące do diagnostyki części 

27 Ważenie pojazdów Waga samochodowa najazdowa do 10 t 

28 
Mycie i czyszczenie 
części 

Myjka warsztatowa do 100 barów 

29 Ochrona terenu stacji System monitoringu 

7. Formy i warunki udzielenia dofinansowania 

7.1 Formy dofinansowania 
Pożyczka 

7.2  Intensywność dofinansowania  
Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych. 

7.3 Warunki dofinansowania 

1) Oprocentowanie: 
a) WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku.  
b) na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na 

poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w 
sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 
19.01.2008, str. 6); 

2) Yy odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza 
spłata dokonywana jest  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 10 lat. Okres 
finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty 
planowanej spłaty ostatniej raty; 

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 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 



5) wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji; 
6) pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania 

dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 
a) inne warunki umorzenia wynikające ze specyfiki programu: 

- beneficjent osiągnął wymagane ustawowo poziomy odzysku i recyklingu. 
7) nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na zasadach rynkowych; 
8) pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej 

decyzji pozwolenie na budowę, o ile jest wymagana; 
9) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie 

z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 
 

7.4 Beneficjenci  
Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym: 
1) zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji; 
2) zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych 

w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

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. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział 
Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem 
rozwiązania za porozumieniem stron – 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 została 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  

z programem priorytetowym 

  

12. 
Koszt całkowity przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku jest większy lub 
równy 100 tys. zł 

  



13. Wnioskodawca posiada decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji 
demontażu 

  

14. 
Wnioskodawca złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w rt.. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
za poprzedni rok kalendarzowy 

  

15. 

Do stacji demontażu będącej przedmiotem wnioskowanego dofinansowania nie 
później niż w drugim roku kalendarzowym następującym po roku zakończenia 
przedsięwzięcia, będzie przyjmowana, w okresie trwałości przedsięwzięcia lecz 
nie krócej niż przez 3 następujące kolejno lata kalendarzowe, następująca masa 
pojazdów wycofanych z eksploatacji wyrażona w Mg, w zależności od masy 
pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjmowanych w roku poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie: 

minimum 250 Mg – w przypadku stacji, które przyjmowały do 250 Mg pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, 

minimum 500 Mg – w przypadku stacji, które przyjmowały pomiędzy 250 i 500 
Mg pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

minimum 500 Mg – w przypadku stacji, które przyjmowały pomiędzy 500 i 1000 
Mg pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

minimum 1000 Mg – w przypadku stacji, które przyjmowały powyżej 1000 Mg 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

  

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE  

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 
1 pkt 
2 pkt 
3 pkt 
4 pkt 
5 pkt 

5 
max 25 

pkt 

Zasady oceny: 
W roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, do stacji demontażu będącej przedmiotem wnioskowanego dofinansowania 
przyjęto pojazdy wycofane z eksploatacji o łącznej masie wyrażonej w Mg:  
0 pkt –           < 50 Mg 
1 pkt –    ≥ 50 Mg i < 100 Mg 
2 pkt -     ≥ 100 Mg i <250 Mg 
3 pkt -     ≥ 250 Mg i < 500 Mg  
4 pkt -     ≥ 500 Mg i <1000 Mg 
5 pkt -     ≥ 1000 Mg 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

2. Ocena stopnia wykorzystania mocy przerobowych 
0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

1 max 5 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt – w roku poprzedzającym złożenie wniosku masa pojazdów przyjętych do stacji demontażu stanowiła <30% masy 

dopuszczonej odpowiednią decyzją administracyjną, 
3 pkt – w roku poprzedzającym złożenie wniosku masa pojazdów przyjętych do stacji demontażu stanowiła ≥ 30% i <60%  

masy dopuszczonej odpowiednią decyzją administracyjną, 



  

5 pkt – w roku poprzedzającym złożenie wniosku masa pojazdów przyjętych do stacji demontażu stanowiła ≥60% masy 
dopuszczonej odpowiednią decyzją administracyjną,. 

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 30 
pkt 



 

II. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

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

0 pkt 
5 pkt 

2 
max 10 

pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt  

  rozwiązania alternatywne nie zostały zdefiniowane w sposób prawidłowy, nie są wzajemnie odmienne, nie wykazano, 
że każde z analizowanych rozwiązań pozwala na zgodne z prawem osiągnięcie założonego, tego samego celu, z analizy, 
bez uzasadnienia wyłączono jedno lub więcej dostępnych rozwiązań, lub 

 analiza alternatywnych rozwiązań nie potwierdza wyboru technologii (nie zawiera niezbędnych danych technicznych  
i technologicznych uzasadniających wybór) 

5 pkt 

 dokonano prawidłowego zdefiniowania podanych analizie alternatywnych rozwiązań lub wykazano z uzasadnieniem,  
że dostępna jest wyłącznie jedna opcja technologiczna i 

 analiza alternatywnych rozwiązań potwierdza dokonany wybór technologii (zawiera niezbędne dane techniczne  
i technologiczne uzasadniające wybór)  

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia 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 
3 pkt 
5 pkt 

3 
max 15 

pkt 
 

Zasady oceny: 
0 pkt  

 brak możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) lub,  

  nierealistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia lub, 

  nierealistycznie zaplanowane terminy uzyskania prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, 
oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej lub,  

 nierealistyczny harmonogram uzyskania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, które 
nie były wymagane na etapie składania wniosku, 

3 pkt  

  możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) i,  

  realistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia i, 

  realistycznie zaplanowane terminy uzyskania prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji oraz 
sporządzenia i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej i,  

 realistyczny harmonogram uzyskania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, które nie 
były wymagane na etapie składania wniosku, 

5 pkt  

 możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) i,  

  realistyczne terminy realizacji przedsięwzięcia i, 

  wnioskodawca dysponuje prawem  do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, i posiadana kompletną 
wymaganą dokumentację technicznej i projektową  i,  

 wnioskodawca dysponuje wszystkimi  wymaganymi prawem decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami 
administracyjnymi niezbędnymi dla realizacji przedsięwzięcia. 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

3. 
Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia przyjętego rozwiązania 
(czy możliwe jest sprawne wdrożenie projektu i jego trwałość instytucjonalna - 
ocena dotyczy również podmiotu upoważnionego do ponoszenia kosztów) 

0 pkt 
5 pkt 

1 max 5 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych. 
5 pkt -  Wnioskodawca  posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, potwierdzoną 
realizacją co najmniej 1 przedsięwzięcia finansowanego ze środków publicznych. 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku  



 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

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 
5 pkt 

3 
max 15 

pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt  

 zakres rzeczowy nie jest adekwatny do deklarowanego efektu ekologicznego, jako kwalifikowane zostały wskazane koszty, 
które nie są niezbędne dla osiągnięcia efektu ekologicznego lub, 

 zakres rzeczowy nie gwarantuje osiągnięcia docelowego efektu rzeczowego lub ekologicznego 
5 pkt 

  zakres rzeczowy jest adekwatny do deklarowanego efektu ekologicznego, jako kwalifikowane zostały wskazane wyłącznie 
koszty, które są niezbędne dla osiągnięcia efektu ekologicznego i, 

 zakres rzeczowy gwarantuje osiągnięcia docelowego efektu rzeczowego lub ekologicznego 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

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

0 pkt 
5 pkt 

2 
max 10 

pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt - wysokość kosztów nieadekwatna do zakresu przedsięwzięcia i/lub nie wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych 
5 pkt - wysokość kosztów adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych. Koszty 

zostały racjonalnie oszacowane. Przedstawiono metodę kalkulacji kosztów 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

  3. Syntetyczna, wskaźnikowa analiza efektywności kosztowej   
0 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

3 
max 15 
pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt – suma kosztów  kwalifikowanych  przekracza maksymalny poziom określony w punkcie 6. – Koszty kwalifikowane, 

podpunkt 3, 
3 pkt – suma kosztów  kwalifikowanych  jest niższa o nie więcej niż 15% od  maksymalnego poziomu określonego w punkcie 

6. – Koszty kwalifikowane,  podpunkt 3 
5 pkt  – suma kosztów kwalifikowanych   jest niższa o ponad 15% od  maksymalnego poziomu określonego w punkcie 6. – 

Koszty kwalifikowane,  podpunkt 3 
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 
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) 

 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. OCENA FINANSOWA 

1. Analiza bieżącej 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 

  



KRYTERIA HORYZONTALNE 

Lp. NAZWA KRYTERIUM 
TAK/ 
NIE 

LICZBA 
PUNKTÓW 

1. Organizacja posiada system zarządzania środowiskowego  5 

Zasady oceny: 
Weryfikacja kryterium na podstawie poprawności 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 

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny kryteriów horyzontalnych 
wynosi 5. 

5 

9. Postanowienia dodatkowe 

1) 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”; 

2) w przypadku wniosku dotyczącego przedsięwzięcia, którego kwota dofinansowania jest wyższa 
niż 4 mln zł obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Studium 
Wykonalności wraz z aktywnym modelem finansowym opracowane wg instrukcji umieszczonej 
w generatorze wniosków o dofinansowanie. 

 

  

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 



 


