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

 

PROGRAM PRIORYTETOWY 

 

 

Tytuł programu:  

Wspieranie działalności monitoringu środowiska  

ZAKRES OGÓLNY 

1. Cel programu  

Celem programu jest wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska oraz wspomaganie 
osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa i gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem 
wywiązywania się Polski ze zobowiązań międzynarodowych. 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu:  

1) nowe lub zmodernizowane stanowiska pomiarowe i inne narzędzia w zakresie monitoringu 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 3 329 szt., w tym: 
a) dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 3 328 szt.,  
b) dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 1 szt. 

2) Utrzymanie stacji sieci pomiarowo-obserwacyjnej. 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 186 szt., w tym: 
a) dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 186 szt.  

3. Budżet  

Budżet na realizację celu programu wynosi do 340 803 tys. zł, w tym: 
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 339 803 tys. zł; 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 1 000 tys. zł.  
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ZAKRES SZCZEGÓŁOWY 

Część 1) Monitoring środowiska 

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: 
a) koszty zarządzania przedsięwzięciem ograniczone są do kosztów nadzoru inwestorskiego, 

które  nie mogą przekraczać 3 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (wydatki 
przekraczające limit stanowią koszty niekwalifikowane przedsięwzięcia), 

b) niekwalifikowane są koszty nabycia środków trwałych w formie leasingu, 
c) niekwalifikowane są koszty nabycia nieruchomości i zakup gruntu. 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania  

7.1. Formy dofinansowania 
1) dotacja; 
2) pożyczka; 
3) przekazanie środków. 

7.2. Intensywność dofinansowania  

1) dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych; 

2) dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych; 

3) przekazanie środków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych do 100% 
kosztów kwalifikowanych. 

7.3. Warunki dofinansowania 
1) wniosek został wskazany do dofinansowania lub pozytywnie zaopiniowany przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska; 
2) dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie na przedsięwzięcia realizujące i wspierające 

zadania państwowego monitoringu środowiska (zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska); 

3) dofinansowanie w formie pożyczek udzielane będzie na przedsięwzięcia wspierające państwowy 
monitoring środowiska oraz przedsięwzięcia służące pozyskaniu danych i informacji 
o środowisku, pozytywnie zaopiniowane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: 
a) kwota pożyczki: od 200 tys. zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania 

określonego w programie, 
b) oprocentowanie  WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania 

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

c) 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 
spłaty ostatniej raty, 

d) 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,  

e) pożyczka podlega częściowemu umorzeniu na warunkach określonych w „Zasadach 
udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej”, 

4) sposób przekazywania 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, kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

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

7.4. Beneficjenci  
1) podmioty należące do sektora finansów publicznych, w tym państwowe jednostki budżetowe, 

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;  
2) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki; 
3) uczelnie niepubliczne; 
4) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

przedsiębiorstwa państwowe, fundacje (dla tych podmiotów udzielane będą wyłącznie 
pożyczki). 

7.5. Rodzaje przedsięwzięć 
1) badania realizujące i wspierające państwowy monitoring środowiska, oraz przedsięwzięcia 

służące pozyskaniu danych i  informacji o środowisku, w szczególności wykonanie raportów 
prezentujących wykonywane badania oraz prace badawczo - pomiarowe i metodyczne 
dotyczące zadań określonych w programie Państwowego Monitoringu Środowiska; 

2) zadania inwestycyjne związane z rozbudową zaplecza technicznego oraz zakupy wyposażenia 
laboratoriów wykonujących badania służące pozyskaniu danych i informacji o środowisku. 

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 
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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. 
Wniosek został wskazany do dofinansowania lub pozytywnie zaopiniowany przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

  

* szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze 

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE 

 

Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY 

 

 

WAGA 

WYNIK 
OCENY 

(uzyskana 
liczba  
pkt x 

waga) 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
 Ocena planowanego efektu rzeczowego - wpływ  na 
realizację  wskaźników programu priorytetowego  

0 

3 

5 

6 max 30 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt – przedsięwzięcie nie realizuje i nie wspiera państwowego monitoringu środowiska, nie służy też 
pozyskaniu danych i informacji o środowisku 

3 pkt – przedsięwzięcie wspiera państwowy monitoring środowiska lub służy pozyskaniu danych i informacji 
o środowisku, 

5 pkt – przedsięwzięcie realizuje państwowy monitoring środowiska   

 

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)  

 

30 
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II. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego 
rozwiązania/technologii 

0 

5 

 

2 

 

max 10 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt –nie przedstawiono żadnej opcji dostatecznie uzasadniającej wybór rozwiązania realizacyjnego  

5 pkt –przedstawiono niezbędne dane uzasadniające wybór rozwiązania realizacyjnego lub poprawną analizę 
opcji  

 

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

2. Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania 
0 

5 
2 max 10 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt –  Wnioskodawca we wniosku nie zawarł informacji wskazujących, iż przyjęte rozwiązanie jest realne i 
możliwe do wdrożenia zgodnie z przedstawionym harmonogramem 

5 pkt –  Wnioskodawca we wniosku zawarł informacje wskazujące, iż przyjęte rozwiązanie jest realne i możliwe 
do wdrożenia zgodnie z przedstawionym harmonogramem 

 

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

3. 

 Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia 
przyjętego rozwiązania 

 

0 

3 

4 

5 

 

2 

 

 max 10 
pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt – Wnioskodawca nie posiada struktury organizacyjnej ani doświadczenia w realizacji przedsięwzięć  
                 zgodnych z programem  

3 pkt – Wnioskodawca posiada strukturę organizacyjną, ale nie posiada doświadczenia w realizacji  
                  przedsięwzięć  zgodnych z programem 

4 pkt – Wnioskodawca posiada strukturę organizacyjną i doświadczenie w realizacji przedsięwzięć zgodnych z 
programem 

5 pkt – Wnioskodawca posiada strukturę organizacyjną i doświadczenie w realizacji przedsięwzięć zgodnych z 
programem współfinansowanych ze środków zagranicznych, NFOŚiGW lub WFOŚiGW 

  

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

Suma punktów w obszarze II 

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

30 

III EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 
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1. 

Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia dla 
osiągnięcia efektu rzeczowego 

 
 

0 

4 

5 

3 max 15 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt – realizacja zakresu rzeczowego nie wpływa na  wywiązywanie się ze zobowiązań  międzynarodowych    i 
nie spełnienia  wymagań przepisów krajowych 

4 pkt – realizacja zakresu rzeczowego niezbędna dla wywiązania się ze zobowiązań i wymagań przepisów 
krajowych 

5 pkt – realizacja zakresu rzeczowego niezbędna dla wywiązania się ze zobowiązań  międzynarodowych  i 
spełnienia  wymagania przepisów krajowych 

 

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

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

0 

5 
2 max 10 pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt – szacunek kosztów nie  zawiera danych potwierdzających   wysokości planowanych kosztów  

5 pkt –  szacunek kosztów został wykonany poprawnie, na podstawie danych historycznych, rozeznania   

                    rynku lub innych metod stosowanych przez Wnioskodawcę, np. wewnętrznych regulacji, kalkulacji 
kosztów podobnych, zrealizowanych przedsięwzięć 

 

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

3. 

 

Syntetyczna, wskaźnikowa analiza efektywności 
kosztowej  

0 

3 

4 

5 

3 max 15 pkt 
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Zasady oceny: 

Podstawą oceny jest analiza średniego kosztu  roboczogodziny wraz z  metodyką jego obliczania lub analiza 
przedstawionego przez wnioskodawcę szacunku kosztów opartego o rozeznanie rynku lub przeprowadzonego 
zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 

0 pkt –  nie przedstawiono uzasadnienia dla  kosztu jednostkowego powyżej 120 zł/roboczogodzinę lub dla 
zadań, gdzie nie jest możliwe przeprowadzenie kalkulacji w oparciu o roboczogodzinę,  
przedstawiono nieprawidłowy  szacunek kosztów  

3 pkt – koszt jednostkowy powyżej 120 zł/roboczogodzinę, przedstawiono uzasadnienie   większego kosztu 
jednostkowego 

4 pkt –  koszt jednostkowy mieści się w granicach od 90 zł/roboczogodzinę do 120 zł/roboczogodzinę lub dla 
zadań, gdzie nie jest możliwe przeprowadzenie kalkulacji w oparciu o roboczogodzinę,  
przedstawiono szacunek kosztów oparty o  rozeznanie rynku, dane historyczne lub przedstawioną 
metodykę szacunku  

5 pkt – koszt jednostkowy  jest mniejszy niż 90 zł/roboczogodzinę  

 

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) 

40 

Suma punktów z oceny w obszarach I-III 100 

Ocena łączna – suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych  

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60% punktów) 

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. OCENA FINANSOWA (o ile dotyczy) 

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   

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 



8 

9. Postanowienia dodatkowe 

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

  

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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Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna 

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2018, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2017 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2018 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 31.12.2017 r., w którym to poniesione 
koszty mogą być uznane za kwalifikowane;  

2) koszty kwalifikowane – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych 
finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że w przypadku przedsięwzięć 
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej koszty kwalifikowane stanowią koszty 
pośrednie  w wysokości do 30 % od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz 
obserwatorów ryczałtowych wraz z pochodnymi, związane z realizacją zadań  państwowej 
służby hydrologiczno-meteorologicznej, w zakresie określonym w katalogu rodzajów kosztów 
pośrednich kwalifikowanych, możliwych do sfinansowania ze środków NFOŚiGW;  

3) Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik do niniejszej części programu. 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania  

7.1. Formy dofinansowania 

Dotacja. 

7.2. Intensywność dofinansowania  

Dofinansowanie w formie dotacji do  100 % kosztów kwalifikowanych. 

7.3. Warunki dofinansowania 
1) wniosek uzyskał pozytywną opinię Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; 
2) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielone zgodnie 

z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

7.4. Beneficjenci  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, który zgodnie z art. 102 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.), wykonuje 
zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego, gospodarki i rozpoznawania zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami 
zachodzącymi w atmosferze lub hydrosferze.  

7.5. Rodzaje przedsięwzięć 
W ramach przedmiotowego programu będą dofinansowywane działania bieżące i inwestycyjne 
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, związane w szczególności z: 
1) wykonywaniem pomiarów i obserwacji hydrologicznych oraz meteorologicznych; 
2) wykonywaniem badań elementów hydrologicznych i morfologicznych wód powierzchniowych 

na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami, w szczególności sporządzenia 
dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 113 ust. 2 ustawy Prawo wodne;  

3) gromadzeniem, przetwarzaniem, archiwizowaniem i udostępnianiem informacji 
hydrologicznych oraz meteorologicznych; 
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4) wykonywaniem bieżących analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej; 
5) opracowywaniem i przekazywaniem prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych; 
6) opracowywaniem i przekazywaniem organom administracji publicznej ostrzeżeń przed 

niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze; 
7) realizowaniem zadań wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych 

w zakresie dotyczącym meteorologii, hydrologii i oceanologii; 
8) wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie zagrożeń 

powodziowych oraz zjawiska suszy. 

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. Koszty kwalifikowane zostały określone zgodnie z programem priorytetowym   

13. 
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej 

  

* szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

9. Postanowienia dodatkowe 

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

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 właściwych przepisach o pomocy publicznej  

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 


