Regulamin konkursu
„Czyste powietrze Pomorza”
(edycja 2018)
§1
Przedmiot i cel programu
1.

2.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwany dalej Funduszem,
działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.
z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz w oparciu o § 2 pkt 7 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” rozpisuje na podstawie
niniejszego Regulaminu konkurs pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”.
Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie istotne efekty
ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji ze środków Funduszu.

§2
Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów
realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną – realizujących
zadania na obszarze województwa pomorskiego.
§3
Zadania konkursowe
1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez
likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł
ciepła
- kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
z zastrzeżeniem pkt 2 lub,
- podłączeniem do sieci ciepłowniczej
- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.
2. Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą realizowane
w miastach, za wyjątkiem montażu kotłów opalanych biomasą, spełniających wymagania opisane
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów
na paliwo stałe (5 klasy) (Dz. U. poz. 1690).
3. Zadania mogą dotyczyć wymiany źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne należące do osób fizycznych,
jednostek samorządu terytorialnego, bądź takie w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.
4. Elementem zgłoszonego zadania musi być przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, na obszarze
działania Wnioskodawcy, o korzyściach środowiskowych i zdrowotnych płynących z eliminacji niskiej emisji.
5. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja
fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją. Dokumentacja
fotograficzna winna być przechowywana w siedzibie Wnioskodawcy w terminie 3 lat od daty rozliczenia
zadania.
§4
Ogłoszenie konkursu, terminy
1.
2.
3.

Ogłoszenie o rozpisaniu konkursu umieszcza się na stronie internetowej Funduszu pod adresem
www.wfos.gdansk.pl.
Ogłoszenie zawiera Regulamin konkursu, termin składania wniosków oraz termin rozstrzygnięcia konkursu
i ogłoszenia wyników .
Fundusz zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej
komunikatu o unieważnieniu.
§5

Forma zgłoszenia
1.
2.

Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami
według wzoru o symbolu w-CzP/2018 stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem
80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku
do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem
jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.
§6
Kryteria wyboru zadań

Dofinansowane zostaną zadania przyczyniające się do obniżenia zanieczyszczeń środowiska poprzez redukcję
emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
§7
Zasady dofinansowania zadań
1.

Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa
zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:
a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:


5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,



12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem
d) elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Funduszu na zadania związane z modernizacją systemu
grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych przez
niego poniesionych, a w przypadku zadań realizowanych na terenie aglomeracji trójmiejskiej (Gdańsk,
Gdynia, Sopot) nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych.
Łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu, dla jednego Wnioskodawcy, nie może przekroczyć
kwoty 300 000 zł.
Zwiększenie kosztu całkowitego lub kosztu kwalifikowanego poszczególnych zadań objętych wnioskiem
o dofinansowanie nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
W przypadku, gdy koszty kwalifikowane danego zadania ulegną zmniejszeniu, powodując przekroczenie
limitu dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych
poniesionych przez ostatecznego odbiorcę, określonego w § 7 pkt. 2 Regulaminu, Wnioskodawca
zobowiązany jest odpowiednio obniżyć kwotę dotacji przysługującą danemu odbiorcy ostatecznemu.
Wymagany udział środków własnych Wnioskodawcy wynosi co najmniej 5% kosztów kwalifikowanych
zadania, a dla Wnioskodawców z rejonu aglomeracji trójmiejskiej (Gdańsk, Sopot, Gdynia) co najmniej 15%.
Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:
a) dokumentację i nadzór techniczny,
b) demontaż istniejącego źródła ciepła,
c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
e) wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego.
Do kosztów kwalifikowanych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi odbiorcy
ostatecznego.
Formą udokumentowania kosztów kwalifikowanych jest potwierdzona za zgodność z oryginałem faktura,
rachunek bądź równoważny dokument księgowy.
Działania informacyjno-edukacyjne Wnioskodawca powinien wykonać ze środków własnych bądź
bezkosztowo.

10. W przypadku zaistnienia przesłanek świadczących o wystąpieniu pomocy publicznej udzielana będzie ona
zgodnie z poniższymi regułami:
a. w odniesieniu do Wnioskodawcy lub odbiorcy ostatecznego dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 362);
b. podmiotem udzielającym pomocy odbiorcy ostatecznemu dotacji, zobowiązanym do zapewnienia
zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu
udzielającego pomocy jest Wnioskodawca.
§8
Rozstrzygnięcie konkursu
1.

2.
3.

Wnioski oceniane są przez pracowników Funduszu przy uwzględnieniu wymogów niniejszego Regulaminu
oraz w oparciu o „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.
Zarząd Funduszu kierując się opinią pracowników oceniających wnioski rozstrzyga konkurs i zatwierdza
listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
O wynikach rozstrzygnięcia konkursu wszyscy Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni na piśmie. Lista zadań
zakwalifikowanych do dofinansowania podlega publikacji na stronie internetowej Funduszu.
§9
Zawarcie umowy

1.
2.
3.

Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie ważności kwalifikacji określonej w piśmie, o którym mowa
w § 8 pkt 3, spełnić wszystkie warunki formalne konieczne do podpisania umowy z Funduszem.
Niedotrzymanie przez Wnioskodawcę terminu, o którym mowa w punkcie 1, może skutkować odstąpieniem
przez Fundusz od dofinansowania realizacji zadania.
Dopuszcza się modyfikację zakresu rzeczowego zadania oraz zakresu i formy działań informacyjnoedukacyjnych w ramach przyznanych na ten cel środków pod warunkiem spełnienia wymagań określonych
niniejszym regulaminem.
§ 10
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” umieszczone na
stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfos.gdansk.pl.

