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Terminy i sposób składania wniosków
 Wnioski można składać od 28.06.2021 r. do 15.09.2021 r.

 Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”)

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 W przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

- wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,

- oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

 Wnioski w wersji papierowej można składać: 

- bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 (ze względu na panującą 
pandemię, korespondencję składaną osobiście zostawia się w skrzynce przed drzwiami – brak możliwości potwierdzenia 
przyjęcia przez pracownika kancelarii),

- wysyłając drogą pocztową lub kurierem na adres NFOŚiGW z dopiskiem 2.7. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej”

 Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień wpływu 
dokumentacji do Kancelarii NFOŚiGW.

 Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 



Rejestracja w systemie GWD
Hasło musi mieć min 8 znaków
1 duża litera
1 cyfra
1 znak specjalny



Uprawnienia
Dla wniosku Użytkownik może mieć przypisane następujące uprawnienia: 

 pełne –tworzenie i wypełnianie formularz wniosku, edytowanie danych, zatwierdzanie i drukowanie wniosku, 

przekazywanie wniosku do NFOŚiGW, cofanie do poziomu roboczego, eksportowanie do pliku, usuwanie wniosku. 

 do odczytu – przeglądanie wniosku. 

 Wnioskodawca tworzący nowy wniosek automatycznie posiada do niego pełne uprawnienia.

 Każdy użytkownik posiadający pełne uprawnienia do wniosku ma również możliwość:

- dodania uprawnień do wniosku innym użytkownikom wraz z określeniem poziomu tych uprawnień,

- wyświetlenia listy użytkowników posiadających uprawnienia do wniosku wraz z informacją o poziomie tych uprawnień,

- odebrania uprawnień do wniosku,

- zmiany poziomu uprawnień do wniosku.



Tworzenie nowego wniosku

Tworzenie
nowego wniosku



Generator Wniosków o Dofinansowanie

Numer naboru
DOTACJA

Po prawej stronie znajduje 
się pomoc kontekstowa 
zawierająca wyjaśnienia
do pól wniosku



Dane wnioskodawcy
 Charakterystyka wnioskodawcy

Należy podać dane charakteryzujące jednostkę samorządu 
terytorialnego składającą wniosek o dofinansowanie. W 
szczególności należy wskazać czy jest to gmina miejska, 
miejsko-wiejska czy wiejska oraz podać przeważający rodzaj 
prowadzonej działalności rolnej na obszarze objętym 
przedsięwzięciem.

 Dane osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach 
wniosku 

Bardzo ważne jest aby w tym miejscu znalazły się dane osoby,
która zna wniosek i będzie się z nią można skontaktować w 
razie gdyby pojawiły się pytania.

Adres e-mail – sprawdzany na bieżąco!



Dane przedsięwzięcia
 Nazwa przedsięwzięcia

 Lokalizacja przedsięwzięcia

 Terminy realizacji

Za datę zakończenia przedsięwzięcia uznaje się datę zakończenia 
odbioru folii i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej z terenu gminy. 

 Efekt ekologiczny

Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu [Mg] 
– należy podać łączną masę odpadów planowaną do 
zagospodarowania w ramach przedsięwzięcia

 Terminy osiągnięcia efektów

Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego następuje poprzez 
przedłożenie dokumentów wskazanych w paragrafie 5 ust. 1 
umowy o dofinansowanie, której wzór stanowi załącznik do 
regulaminu naboru wniosków.

Termin potwierdzenia efektu ekologicznego co do zasady przypada 
na 30 dni od daty osiągnięcia efektu ekologicznego. 



Charakterystyka przedsięwzięcia
1. Cel Programu Priorytetowego – pole wyboru

2. Rodzaje Przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego – pole wyboru

3. Szczegółowy opis przedsięwzięcia

4. Zidentyfikowane potrzeby w zakresie masy odpadów z folii rolniczych wymagających unieszkodliwienia lub 
poddania odzyskowi w ramach przedsięwzięcia

- oszacowanie ilości odpadów pochodzenia rolniczego,
- liczba gospodarstw rolnych generujących odpady,
- stosowane dotychczas metody zagospodarowania
- uszczegółowienie rodzaju i ilości odpadów: folii, siatki, sznurka, opakowania po nawozach, Big Bag.

5. Analiza rynku w zakresie możliwości przetworzenia odpadów z kalkulacją ceny zbierania, transportu oraz odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów

Należy przedstawić analizę dotyczącą planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych zadania, sporządzoną w 
oparciu o zestawienie kosztów poszczególnych elementów zadania.



Charakterystyka przedsięwzięcia
7. Wskaźniki efektywności kosztowej – koszt unieszkodliwienia 1 Mg odpadu [zł]

8. Zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia

Opis ten powinien wyszczególnić:

- podstawowe dokumenty o charakterze technicznym i administracyjnym, które są niezbędne dla realizacji projektu 
(umowy przedwstępne, porozumienia z mieszkańcami gminy, rolnikami, którzy przekazywać będę odpady pochodzenia 
rolniczego.

- przyjęty sposób działania w zakresie organizacji zbiórki odpadów pochodzenia rolniczego oraz ich późniejszego 
zagospodarowania.

7. Propozycja organizacji całego procesu zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Należy uwzględnić organizację odbioru od rolników, kontrolę ilości i rodzaju odpadów, czasowe magazynowanie, 
transport, odzysk lub unieszkodliwienie (z wyłączeniem składowania).

7. Sposób udokumentowania osiągnięcia efektu ekologicznego

8. Informacja o beneficjencie, opis doświadczeń wnioskodawcy w zakresie zarządzania przedsięwzięciem o 
podobnym charakterze, struktura instytucjonalna wnioskodawcy oraz posiadane zaplecze techniczne, 
umożliwiające sprawne wdrożenie projektu



*udokumentowanie realizacji
I. Dokumenty niezbędne do wypłaty środków (§3 ust. 1 umowy)

• wniosek o wypłatę (wygenerowany z GWPK),

• oświadczenie, że w ramach umowy nie są finansowane koszty odbioru odpadów bezpośrednio od rolników,

• poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur lub innych dokumentów księgowych

• poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru usług,

• wygenerowane z systemu BDO kopie kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez 
prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów

II. Dokumenty niezbędne do rozliczenia ekologicznego umowy (§5 ust. 1 umowy)

• Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego,

• Rozliczenie końcowe (wygenerowane z GWPK),

• Wygenerowane z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji (w przypadku przejęcia odpadów 
z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem),

• Wygenerowane z systemu BDO kopie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne 
zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwiania lub odzysku.

Dokumenty przedstawiane w postaci kopii muszą być poświadczone za zgodność z 
oryginałem



Źródła finansowania przedsięwzięcia

W tabeli należy wskazać źródła finansowania
Przedsięwzięcia:
- Dotacja z NFOŚiGW – do 100% kosztów kwalifikowanych. 

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i 
wyrażonej w [Mg] masy odpadów

- Środki własne

Należy uzupełnić, jeśli jakieś koszty zostały
już poniesione. 
Zgodnie z programem priorytetowym –
dla wniosków złożonych w 2021 r. 
Koszty kwalifikuje się od 01.06.2021 r..



Harmonogram wypłat 

Zgodnie z programem priorytetowym – wypłata transz DOTACJI
może nastąpić wyłącznie w formie refundacji 
REFUNDACJA – wypłacana jest na podstawie wystawionych faktur,
- nie wymagamy przedstawienia potwierdzenia opłacenia faktury,
- faktura może być opłacona po otrzymaniu środków z NFOŚiGW.

Harmonogram wypłat powinien
korespondować z terminami
realizacji przedsięwzięcia.



Koszty przedsięwzięcia

Szare pola uzupełniają się automatycznie na podstawie
danych wprowadzonych do tabeli „Źródła finansowania”

Należy wpisać wnioskowaną kwotę dofinansowania



Oświadczenia

1. Oświadczenie o korzystaniu ze środków publicznych NFOŚiGW

2. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami

3. Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej

4. Oświadczenie o stosowaniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”

5. Oświadczenie o transparentności wydatkowania środków

6. Oświadczenie o zapewnieniu źródeł finansowania przedsięwzięcia



Załączniki
Załączniki obowiązkowe dla każdego wniosku: 

 Dokumenty potwierdzające dane osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 
Wnioskodawcy oraz do zaciągania zobowiązań finansowych (Akt powołania na stanowisko/ 
akt wyboru itp.); 



Pomoc techniczna

W przypadku wystąpienia problemów technicznych z Generatorem Wniosków o Dofinansowanie 
należy je zgłaszać:

 telefonicznie: (22) 459-03-42, (22) 459-03-43, (22) 459-03-32, - w godzinach 8:00-15:00 

lub 

 mailowo: GWD@nfosigw.gov.pl

przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia, dostępny pod adresem: 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/kontakt/



Pomoc merytoryczna

Artur Banasiak- koordynator

tel. (22) 45-90-530

e-mail: artur.banasiak@nfosigw.gov.pl

Katarzyna Marzantowicz – kierownik 

tel. (22) 45-90-897

e-mail: katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl

W powodu zmiany organizacji pracy w związku z COVID-19 prosimy o kontakt z 
pracownikami NFOŚiGW wyłącznie drogą mailową.



nfosigw

www.nfosigw.gov.pl
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