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Status i cel działania wojewódzkich Funduszy

Wojewódzkie Fundusze to samorządowe osoby prawne
• Powołane do życia ustawą Prawo ochrony środowiska (art. 400 – 411a) – zwanej POŚ
Zaliczają się do sektora finansów publicznych
Cel działania - finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
• Na podstawie ustawy POŚ w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-9a, 11-22 i
24-42.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej WFOŚiGW

Wojewódzkie Fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z
posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań
określonych w ustawie oraz kosztów działalności

Wojewódzkie Fundusze prowadzą gospodarkę finansową w sposób zapewniający
pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających
zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Przychodami wojewódzkich Funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz
przepisów szczególnych

Rodzaje finansowania - zgodnie z ustawą POŚ

udzielanie oprocentowanych
pożyczek, w tym pożyczek
przeznaczonych na zachowanie
płynności finansowej

udzielanie dotacji, w tym m.in.:
• dopłaty do oprocentowania
kredytów bankowych,
• dokonywanie częściowych spłat
kapitału kredytów bankowych

nagrody za działalność na rzecz
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, niezwiązaną z
wykonywaniem obowiązków
pracowników administracji rządowej i
samorządowej

Merytoryczne ramy działania Funduszy
Ustawa Prawo
Ochrony Środowiska
Określa pełen
katalog działań
możliwych do
finansowania
przez wfosigw

Wspólna Strategia
Działania NFOŚiGW i
WFOŚiGW
Wskazuje
najistotniejsze
cele
merytorycznej
działalności oraz
obszary
niezbędnej
współpracy w
okresie 4 lat
Zachowuje
spójność z
najważniejszymi
dokumentami
strategicznymi
państwa

Strategia Działania
WFOŚiGW
Określa
Priorytety
środowiskowe
jako obszary
kluczowego
wsparcia, które
są spójne ze
Wspólną
Strategią
działania, a
jednocześnie
uwzględniają
uwarunkowania
regionalne

Rodzaje finansowanych zadań

ze środków WFOŚiGW w Krakowie

Fundusz udziela dofinansowania m.in. na:
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami
Przedsięwzięcia związane ochroną powietrza
Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej
przyjaznych dla środowiska nośników energii
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków
Opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, w szczególności dotyczących ograniczenia emisji i zużycia wody, a także efektywnego
wykorzystania paliw
Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi

Rodzaje finansowanych zadań
ograniczenia

•

W przypadku zadań związanych z modernizacją kotłowni Fundusz udziela pomocy finansowej
na zadania, w których moc znamionowa likwidowanych kotłowni wynosi minimum 50 kW, zaś
nowych źródeł wynosi minimum 40 kW.

•

Fundusz może udzielać pomocy finansowej na zadania związane z montażem kolektorów
słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych, których minimalna moc wynosi 10 kW.

•

W przypadku zadań związanych z budową i przebudową oczyszczalni ścieków, Fundusz udziela
pomocy finansowej w przypadku oczyszczalni o przepustowości co najmniej 10 m3/dobę.

•

Fundusz może udzielać pomocy finansowej w przypadku zadań związanych z dociepleniem
przegród budowlanych o łącznej powierzchni powyżej 600 m2.

Rodzaje finansowanych zadań
ograniczenia

•

Fundusz finansuje budowę sieci wodociągowej wyłącznie przy spełnieniu jednego
z następujących warunków:
–
–
–

•

gdy zadanie realizowane jest wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej lub w przypadku gdy teren
objęty budową wodociągu został już skanalizowany,
gdy zadanie realizowane jest w ramach spójnego programu wodociągowo – kanalizacyjnego,
gdy gmina, na terenie której realizowana jest inwestycja, posiada program rozwiązujący problem
gospodarki wodno – ściekowej.

W przypadku zadań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Fundusz
udziela
pomocy
finansowej
gdy
ilość
odprowadzanych
ścieków
wynosi
minimum 2 190 m3/rok.

Limity dofinansowania
Maksymalne wielkości pożyczek w 2021 roku
•

40 000 000 zł maksymalna kwota na jedno zadanie

•

60 000 000 zł maksymalna kwota zadłużenia w Funduszu z tytułu pożyczek dla jednego
Beneficjenta (ograniczenie kwotowe nie dotyczy jst)

Maksymalne wielkości dotacji w 2021 roku
•

400 000 zł maksymalna kwota dotacji na jedno zadanie

•

1 300 000 zł maksymalna kwota dotacji dla jednego Beneficjenta w roku kalendarzowym

Instrumenty finansowe
20-30% kosztów
kwalifikowanych brutto

Dotacje

Rodzaje finansowanych zadań
Instytucje kultury (państwowe i samorządowe)
zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budową odnawialnych źródeł energii, termomodernizacją,
na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych – dotacja do 20 % KK

zadania związane z edukacją ekologiczną realizowane w sposób niekomercyjny dotacja do 30% KK

Instytuty badawcze i uczelnie publiczne
zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budową odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem
paneli fotowoltaicznych, termomodernizacją oraz na zadania związane z zadrzewianiem,
zakrzewianiem, urządzaniem terenów zielonych – dotacja do 20 % KK.

zadania związane z edukacją ekologiczną realizowane w sposób niekomercyjny dotacja do 30% KK

Pożyczki preferencyjne
z możliwością umorzenia

Pożyczki płatnicze
bez możliwości umorzenia

Dofinansowanie w formie pożyczki
Dla pożyczek przyznawanych z możliwością umorzenia, Fundusz stosuje oprocentowanie:
a)

w przypadku pożyczek w wysokości do 5 000 000,00 zł – oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP w wysokości
0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,50% oraz nie mniej niż 3,20% dla gmin o wartości wskaźnika G
określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 1289,10 i dla powiatów o wartości
wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 223,96;

b)

w przypadku pożyczek w wysokości powyżej 5 000 000,00 do 10 000 000,00 zł – oprocentowanie według zmiennej
stopy procentowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP
w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,60% oraz nie mniej niż 2,50% dla gmin o wartości
wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 1289,10 i dla powiatów
o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 223,96
(z uwzględnieniem § 12 ust. 2 „Zasad…”);

c)

w przypadku pożyczek w wysokości powyżej 10 000 000,00 zł – oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP w wysokości
0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,00% oraz nie mniej niż 1,80% dla gmin o wartości wskaźnika G
określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 1289,10 i dla powiatów o wartości
wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 223,96 (z uwzględnieniem
§ 12 ust. 2 „Zasad…”).

Dofinansowanie w formie pożyczki


Dla pożyczek płatniczych (bez możliwości umorzenia)

oraz


Dla pożyczek udzielanych na realizację zadania temu samemu podmiotowi wraz z dotacją zgodnie z § 1 ust.
2 „Zasad …” (bez możliwości umorzenia)

Fundusz stosuje oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalanej w
odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP, w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie
mniej niż 3,60% rocznie.



Dla pozostałych pożyczek przyznawanych bez możliwości umorzenia, w przypadku których nie jest możliwe
udzielenie pożyczki zgodnie z powyższym, Fundusz stosuje oprocentowanie według zmiennej stopy
procentowej określonej w umowie, ustalanej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez
NBP, w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,50% rocznie (z uwzględnieniem § 12
ust. 2 „Zasad …”).

Zasady udzielania pożyczek
Umorzenie

Na wniosek Beneficjenta Wojewódzki Fundusz może umorzyć część pożyczki.
•

•

•

•
•

Warunkiem ubiegania się o umorzenie jest:
– spłata min. 50% kapitału pożyczki
– spłata odsetek, które stanowią min. 10% kapitału
• jeżeli łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych lub odsetek w okresie spłaty pożyczki przekroczyło 20 (dwadzieścia)
dni, to za każde następne rozpoczęte 10 (dziesięć) dni opóźnienia w spłacie rat kapitałowych lub odsetek dodatkowo
obniża się umorzenie pożyczki o 1 (jeden) punkt procentowy
• jeżeli odsetki na dzień rozpatrywania wniosku o umorzenie stanowią mniej niż 10% pożyczonego kapitału, to umorzenie
będzie obniżane o 2,50% za każdy brakujący procent w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, a 3,00% dla
pozostałych Beneficjentów
– terminowe zakończenie zadania i osiągnięcie efektu ekologicznego
• nieterminowe dostarczenie protokołu odbioru końcowego zadania lub dokumentów potwierdzających osiągnięcie
efektu ekologicznego może skutkować obniżeniem umorzenia pożyczki o 15 punktów procentowych
Umorzeniu nie podlegają pożyczki, których okres spłaty określony w umowie nie przekracza:
1) 2 (dwóch) lat w przypadku umów zawartych do dnia 31 grudnia 2016 r.;
2) 3 (trzech) lat w przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2017 r.
Maksymalne umorzenie
– gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok przyznania umorzenia pożyczki poniżej 1289,10 i dla
powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok przyznania umorzenia pożyczki poniżej 223,96 –
750 000,00 zł
– dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego - 500 000,00 zł
– dla pozostałych Beneficjentów – 250 000,00 zł
Umorzeniu nie podlegają odsetki od umarzanej pożyczki
Drugie i każde kolejne wystąpienie przez Pożyczkobiorcę o zmianę w umowie pożyczki polegającą na przesunięciu terminu
zakończenia zadania i/lub terminu osiągnięcia efektu ekologicznego skutkuje zmniejszeniem przyznanego umorzenia pożyczki
o 5 punktów procentowych.

Zabezpieczenia
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Fundusz na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami wymaga ustanowienia podwójnego zabezpieczenia, przy czym
podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Fundusz może zdecydować, iż w przypadku
jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek handlowych ze 100% udziałem Skarbu Państwa może być ustanowione jedno
zabezpieczenie.
Pozostałe formy zabezpieczenia to między innymi:
1) gwarancja bankowa,
2) poręczenie,
3) zastaw rejestrowy i zastaw na rzeczach ruchomych,
4) hipoteka na nieruchomości,
5) przelew (cesja) wierzytelności,
6) przelew (cesja) wierzytelności z rachunku bankowego lub blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub
depozytów bankowych,
7) kaucja pieniężna,
8) inne dopuszczone prawem i uzgodnione z Funduszem formy zabezpieczenia wierzytelności.
W zależności od sytuacji finansowej Beneficjenta, Fundusz żąda określonego zabezpieczenia.
Hipoteka jako zabezpieczenie całości pożyczki winna być ustanowiona na nieruchomościach o wartości odpowiadającej co
najmniej 150% kwoty pożyczki za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego i spółek, których właścicielem
większościowym jest jednostka samorządu terytorialnego, gdzie zabezpieczenie ma wynosić nie mniej niż 130% kwoty
pożyczki. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie hipoteki powinien zostać sporządzony operat szacunkowy (wycena)
przez rzeczoznawcę majątkowego.
W przypadku poręczenia spłaty pożyczki udzielonego przez podmiot gospodarczy, wymagane jest posiadanie przez
poręczyciela zdolności do spłaty pożyczki zaciągniętej przez Beneficjenta wraz z odsetkami i w terminach przewidzianych w
umowie pożyczki.
W przypadku utraty zdolności spłaty pożyczki przez poręczyciela, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić
propozycję nowego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Umorzenia
Na wniosek Beneficjenta, Fundusz może umorzyć pożyczkę do wysokości:
•

•

•
•

30% kwoty wykorzystanej pożyczki dla
- zadań związanych z ochroną wód (z wyjątkiem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)
- zadań związanych z ochroną powietrza – w przypadku zmiany rodzaju paliwa
- zadań związanych z nabywaniem, utrzymywaniem, obsługą i zabezpieczeniem specjalistycznego
sprzętu i urządzeń technicznych - służących wykonywaniu zadań na rzecz ochrony środowiska i
gospodarki wodnej,
20% kwoty wykorzystanej pożyczki dla
- zadań dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zadań dotyczących zastosowania odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem zadań dotyczących
inwestycji z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własny
użytek, kolektorów słonecznych lub montażu rekuperatorów,
10% kwoty wykorzystanej pożyczki dla zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem paneli
fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własny użytek, kolektorów słonecznych lub
montażu rekuperatorów,
15% kwoty wykorzystanej pożyczki dla pozostałych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych

Umorzenia
Umorzeniu nie podlegają:
1)

pożyczki w przypadku dużej efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia podlegającej ocenie zgodnie
z „Kryteriami ….” udzielane z uwagi na efekt ekologiczny (oszczędność energii lub ograniczenie emisji);

2)

pożyczki na finansowanie zadań związanych z remontem urządzeń służących ochronie środowiska i gospodarki
wodnej;

3)

pożyczki na finansowanie zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych w przypadku gdy
produkcja energii przekracza o 10% roczne zapotrzebowanie;

4)

pożyczki na finansowanie wymiany lub zakupu linii produkcyjnej (technologicznej), przynoszącej korzyść finansową
podlegającą ocenie zgodnie z „Kryteriami….”, udzielane z uwagi na efekt ekologiczny (oszczędność energii lub
ograniczenie emisji);

5)

pożyczki przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej i zagranicznych (pożyczki płatnicze);

6)

pożyczki oprocentowane na warunkach określonych § 12 ust. 2-3 „Zasad…”;

7)

pożyczki udzielanych na realizację zadania temu samemu podmiotowi wraz z dotacją.

Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i
towarzyszące magazyny energii
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.
Program skierowany jest do:
a) Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków
rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście
gospodarstwo rolne.
b) Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków
rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie
dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny
przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa
stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania
koni) lub 01.63.Z).
Finansowanie obejmuje zakup i montaż:
1. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
2. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
3. pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest
uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres
przedsięwzięcia,
4. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła,
sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym
przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,
służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności
rolniczej.
5. towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1, 2, 4. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna
realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1, 2 lub 4.

Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i
towarzyszące magazyny energii
Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru
Energii).
Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia: zakup, montaż
oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem.
Nie kwalifikuje się:
• nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu,
• kosztu podatku od towarów i usług (VAT),
• kosztów audytu energetycznego.
Intensywność dofinansowania
•
•
•

•

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię:
• dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,
• dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.
Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia
wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie w formie dotacji wyliczane jest na
podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł
Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy
czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem
udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane
równolegle w ramach projektu.
Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych netto, z zastrzeżeniem, że łączna kwota
dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów
kwalifikowanych netto przedsięwzięcia.

Dziękuję
za uwagę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
31-002 Kraków
ul. Kanonicza 12
Tel.: 12 422 94 90
biuro@wfos.krakow.pl

