
 

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 

Nr 11/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. 

K R Y T E R I A 

wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwany dalej Funduszem 

może finansować przedsięwzięcia określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm), zwany dalej Ustawą oraz w innych 

dokumentach z nią powiązanych służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Realizując ustawowe obowiązki Fundusz określa cel generalny prowadzonej działalności: 

 

Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, 

skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym 

oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących 

z Unii Europejskiej na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w województwie opolskim. 

 

W pierwszej kolejności środki Funduszu będą przeznaczane na wspomaganie przedsięwzięć z zakresu: 

− ochrony środowiska dofinansowywanych bezzwrotnymi środkami Unii Europejskiej i/lub 

krajowymi; 

− ochrony środowiska niedofinansowywanych bezzwrotnymi środkami Unii Europejskiej, lecz 

prowadzących do wypełnienia postanowień traktatu akcesyjnego; 

− dziedzin oraz zgłaszanych przez instytucje ochrony środowiska. 

 

Przedsięwzięcie zgłaszane do dofinansowania przez Fundusz powinno spełniać poniższe kryteria: 

 

A.   Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i województwa 

opolskiego 
 

Kryterium to ma charakter nadrzędny, w szczególności w odniesieniu do przedsięwzięć zmierzających 

do wypełnienia zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej oraz w odniesieniu do 

aktualnej listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu przyjętej przez Radę Nadzorczą na 

dany rok i Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego, skorelowanego z polityką 

ekologiczną państwa.  

 

B. Kryterium zgodności z obowiązującymi „Zasadami udzielania dofinansowania 

ze środków WFOŚiGW w Opolu” 

 

C. Kryterium celowości 

 
Przez kryterium to należy rozumieć cele określone w art. 400b. ust. 2 Ustawy oraz w innych ustawach 

z nią powiązanych. 

 

D. Kryterium zgodności z dziedzinami finansowania  
 

I. Ochrona atmosfery  

II. Ochrona wód 

III. Gospodarka wodna 

IV. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

V. Ochrona przyrody oraz krajobrazu i leśnictwo 

VI. Ograniczenie emisji hałasu i jego oddziaływania na środowisko 
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VII. Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna  

VIII. Monitoring środowiska 

IX. Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii i klęsk żywiołowych 

X. Zadania międzydziedzinowe 

 

E. Kryteria techniczno – ekonomiczne 

 
Ocenie podlegać będą: 

1. Planowane efekty rzeczowe i ekologiczne. 

2. Pełne zbilansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia. 

3. Stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji. 

4. Okres realizacji przedsięwzięcia. 

5. Koszt realizacji przedsięwzięcia, w tym koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego. 

6. Zabezpieczenie źródeł finansowania. 

7. Sytuacja finansowa podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. 

8. Rentowność przedsięwzięcia, okres zwrotu nakładów i ryzyko finansowe (dla wybranych 

zadań). 

 

F. Kryteria wymogów formalnych 

 
Rozpoczęcie procesu decyzyjnego warunkuje się przedłożeniem prawidłowo sporządzonego wniosku 

o dofinansowanie, odpowiadającego obowiązującym wzorom wraz z określonym w nich kompletem 

załączników. Komplet załączników powinien zawierać wszelkie uzgodnienia i zezwolenia niezbędne 

do realizacji przedsięwzięcia, status prawnego wnioskodawcy, obowiązujących go wewnętrznych 

uregulowań prawnych i organizacyjnych, jego sytuacji finansowej oraz w przypadku pożyczek 

proponowanych form zabezpieczenia ich spłaty. 

Fundusz zastrzega sobie prawo żądania wszelkich niezbędnych do udzielenia dofinansowania 

dokumentów uzupełniających. 

 

 G. Kryterium stanu przygotowania przedsięwzięcia 

 
Fundusz oczekuje składania wniosków na przedsięwzięcia w pełni przygotowane do realizacji, tj. 

w zależności od charakteru przedsięwzięcia: 

- na przedsięwzięcia inwestycyjne: nie wcześniej niż po sporządzeniu projektu budowlanego 

i kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskaniu pozwolenia budowlanego lub złożeniu wniosku o jego 

wydanie (jeśli jest wymagane) i nie później niż z datą rozpoczęcia robót (złożenie wniosku w innym 

okresie może skutkować odmową udzielenia pożyczki lub dotacji); 

- na przedsięwzięcia nieinwestycyjne: nie wcześniej niż po przygotowaniu projektu przedsięwzięcia 

i kosztorysu lub preliminarza kosztów sporządzonego w oparciu o udokumentowane rozeznanie cen 

rynkowych i nie później niż z datą zawarcia pierwszej umowy (zlecenia) z wykonawcą lub dostawcą 

przedmiotu zamówienia; 

W uzasadnionych przypadkach (po złożeniu wniosku) Zarząd Funduszu może zaproponować wydanie 

promesy pożyczki lub dotacji i określić termin jej obowiązywania. 

 


