
Załącznik do uchwały nr 47/2010 Rady Nadzorczej 
WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 20 maja 2010r.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek przez WFOŚiGW w Rzeszowie
ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięć  inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków 
Unii Europejskiej w 2010 r.

I.       Warunki pożyczki

1. Dofinansowanie jest udzielane w formie oprocentowanych pożyczek.

2. Pożyczka  może  być  udzielona  na  przedsięwzięcie,  które  nie  zostało  zakończone  przed 
dniem złożenia wniosku o pożyczkę

3. Kwota  pożyczki  nie  może  przekraczać  różnicy  między  wysokością  kosztów 
kwalifikowanych, a kwotą dofinansowania ze środków unijnych. Beneficjent zobowiązany 
jest posiadać minimum 5% wkładu własnego.

4. Stopa oprocentowania jest zmienna i wynosi: WIBOR 3M + marża 50 pkt bazowych.

5. Okres dofinansowania – do 15 lat.

6. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych jest  liczony od daty wypłaty ostatniej transzy 
pożyczki  i  nie  może  przekroczyć  18  miesięcy  od  daty  zakończenia  realizacji 
przedsięwzięcia.

7. Zabezpieczenie zwrotu pożyczki stanowi weksel „in blanco” z deklaracją wekslową.

8. Pożyczki nie podlegają umorzeniu.

II.       Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę

1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

2. Podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 

które  na  realizację  wnioskowanych  do dofinansowania  przedsięwzięć  uzyskały  wsparcie  ze 
środków unijnych.

III. Zakres dofinansowania

1. Przedsięwzięcia  realizowane  przez  beneficjentów  w  ramach  programów  z  zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno — ściekowej, w szczególności: 
Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko,  Regionalnych  Programów 
Operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 



2. Dofinansowanie  może być  udzielone  na przedsięwzięcia  wymienione  w punkcie  1,  jeśli 
uzyskały  właściwe  dla  danego  Programu  potwierdzenie  uzyskania  dofinansowania  ze 
środków unijnych oraz są zgodne z art. 400a ust. 1 ustawy — Prawo ochrony środowiska 
i określone w danym programie.

3. Za przedsięwzięcie inwestycyjne uznaje się przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, w którym ponad 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lub 
zadania stanowi koszt:

a) Dostawy/zakupu/wytworzenia środków trwałych, bądź ich ulepszenia.

b) Dostawy/zakupu/wytworzenia wyposażenia lub usprzętowienia.

c) Wartości niematerialnych i prawnych, które będą wykorzystywane do produkcji nowych 
lub ulepszonych produktów lub technologii.

IV. Koszty kwalifikowane

Koszty uznaje się za kwalifikowane zgodnie z zasadami kwalifikowania kosztów  w programach, 
o których mowa w cz. III pkt 1.

V. Założenia alokacji środków

Środki  są  udostępniane  na  przedsięwzięcia  wymienione  w cz.  III  pkt  1  według następujących 
założeń:

1. W  pierwszej  kolejności  środki  zostaną  udostępnione  na  przedsięwzięcia  inwestycyjne 
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,

2. W  drugiej  kolejności  środki  zostaną  udostępnione  na  projekty  grupowe  z  zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej realizowane przez związki gmin.

3. W trzeciej kolejności środki zostaną udostępnione na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć 
inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w skali WFOŚiGW w Rzeszowie, 
realizowanych przez podmioty inne, niż związki gmin.

4. Procedura opisana w punktach 1-3 będzie powtarzana do wyczerpania środków.

VI. Wielkość programu

Maksymalna  kwota  środków  udostępnionych  przez  Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wynosi 80 mln złotych.


