
 

Regulamin udzielania dotacji przez  WFOŚiGW w Rzeszowie z udziałem środków 

NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego  pod nazwą „Gospodarowanie odpadami 

innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  

– na lata 2011-2013 

 

I. Zasady udzielania dofinansowania 

 

1. Formy dofinansowania. 

1.1. WFOŚiGW w Rzeszowie realizując Program w ramach umowy z NFOŚiGW udziela 

dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w oparciu o „Plan działalności 

WFOŚiGW w Rzeszowie” na dany rok oraz aktualnie obowiązujące „Zasady  

udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”. 

1.2. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % kwalifikowanych kosztów 

w tym dotacja ze środków NFOŚiGW do 50% zaś ze środków WFOŚiGW                             

w Rzeszowie do 35% kosztów kwalifikowanych. 

2. Warunki dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie z udziałem 

środków NFOŚiGW. 

2.1. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona 

inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. 

2.2. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy posiadającej program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne. 

2.3. Przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące 

dopuszczalności pomocy publicznej. 

2.4. Dofinansowana jednostka  samorządu terytorialnego jako beneficjent końcowy jest 

podmiotem udzielającym pomocy publicznej ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym 

do zapewnienia zgodności pomocy z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych 

obowiązków udzielającego pomocy.  

3. Beneficjenci. 

Beneficjentem końcowym Programu są jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Rodzaje przedsięwzięć. 

Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub 

zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

 

II. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

 

1. Przy wyborze przedsięwzięć stosuje się kryteria obowiązujące w WFOŚiGW                      

w Rzeszowie z uwzględnieniem Programu NFOŚiGW. 

2. WFOŚiGW w Rzeszowie udzielając dotacji z udziałem środków udostępnionych przez 

NFOŚiGW uwzględnia efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia                               

i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. 

 

III. Koszty kwalifikowane 

 

Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego                        

i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub 

zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.  

 



IV. Procedura rozpatrywania wniosków 

 

1. Wnioski od beneficjentów będą przyjmowane na rok 2011 do dnia 15 maja br. Nabory 

będą powtarzane do momentu wyczerpania środków Programu.  

2. Termin naboru wniosków na kolejne lata: 30 listopada 2011r.- na realizację Programu                     

w roku 2012 oraz 30 listopada 2012r. – na realizację Programu w roku 2013. 

3. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach określonych                  

w Regulaminie Programu w siedzibie biura WFOŚiGW w Rzeszowie lub                                       

w Przedstawicielstwach w Krośnie i Przemyślu. 

4. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosek kierowany jest do rozpatrzenia na 

posiedzenie Zarządu, który podejmuje uchwałę o: 

4.1. wyborze przedsięwzięcia do dofinansowania i zatwierdzenia wniosku, 

4.2. wyborze przedsięwzięcia do dofinansowania i skierowaniu do Rady Nadzorczej,                 

w celu  zatwierdzenia wniosku, 

4.3. zapewnieniu środków na wnioskowane przedsięwzięcie (na prośbę wnioskodawcy             

w przypadku braku wykonawcy zadania), 

4.4. odmowie wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania. 

5. Po wyczerpaniu środków możliwe jest dofinansowanie w/w przedsięwzięć ze środków 

WFOŚiGW w Rzeszowie w formie pożyczki na zasadach obowiązujących                            

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

V. Procedura udzielenia dotacji 

 

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej                                 

z beneficjentem realizującym przedsięwzięcie w ramach Programu, po rozpatrzeniu 

wniosku złożonego do WFOŚiGW w Rzeszowie na obowiązującym wzorze (W-11). 

2. Rozliczenia finansowe zrealizowanego zakresu zadania dokonywane będą                          

w terminach kwartalnych po przedłożeniu przez beneficjenta: zbiorczego zestawienia 

faktur wraz z ich kserokopiami oraz zestawienia kart przekazania odpadów lub 

dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do 

unieszkodliwienia wraz z ich kserokopiami. Wypłata środków nastąpi do 30 dni  od 

złożenia dokumentacji rozliczeniowej. 

3. Pełne rozliczenie zadania wraz z zestawieniem faktur i rachunków beneficjent przedłoży 

w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 


