Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące
dofinansowywania zadań przez WFOŚiGW w Katowicach
1.

Na jakie zadania można uzyskać dofinansowanie?
WFOŚiGW w Katowicach udziela dofinansowania na zadania znajdujące się na „Liście
przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania” na dany rok. „Lista…”
jest publikowana na stronie internetowej Funduszu w terminie do końca czerwca roku
poprzedniego.

2.

Jakie są formy dofinansowania ?
Dofinansowanie udzielane przez Fundusz to:
 pożyczka, w tym pożyczka pomostowa,
 dotacja, przekazanie środków,
 umorzenie części wykorzystanej pożyczki,
 dopłata do oprocentowania kredytów bankowych,
 kredyt w bankowych liniach kredytowych.

3.

Jaki jest okres spłaty pożyczki ?
Warunki spłaty są ustalane przez Fundusz na podstawie analizy ekonomicznofinansowej wnioskodawcy i zadania, z uwzględnieniem przepisów dotyczących
udzielania pomocy publicznej i określane w umowie, przy czym:
a) okres spłaty nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 12 lat od wynikającej
z umowy daty zakończenia zadania, w tym okres karencji;
b) karencja nie może być dłuższa niż 12 miesięcy, po wynikającym z umowy
terminie zakończenia zadania;
c) spłata pożyczki rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 miesiące po wynikającym
z umowy terminie zakończenia zadania.
Powyższe warunki nie dotyczą pożyczek pomostowych.

4.

Co jest kosztem niekwalifikowanym i kwalifikowanym zadania?
Koszty kwalifikowane to suma kosztów tych pozycji harmonogramu rzeczowofinansowego zadania, niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego, które są
określone w instrukcji do wypełniania harmonogramu (w zależności od rodzaju
zadania). Definicję kosztów kwalifikowanych w przypadku współfinansowania zadań ze
środków zagranicznych rozszerza się o koszty kwalifikowane właściwe dla tych źródeł
finansowania.
Pozostałe koszty nie są kosztami kwalifikowanymi.

5.

Jaka może być długość realizacji zadania i jaki jest okres trwałości zadania?
Długość realizacji zadania określa wnioskodawca we wniosku.

Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania efektów rzeczowego i ekologicznego,
powstałych w wyniku realizacji dofinansowanego przez Fundusz zadania
inwestycyjnego, przez minimum 5 lat licząc od daty jego zakończenia.
W przypadku współfinansowania zadań ze środków UE stosuje się wytyczne dla danego
programu.
6.

Jakie są możliwości umorzenia?
Pożyczka udzielona przez Fundusz może być częściowo umorzona na wniosek
pożyczkobiorcy, jeśli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:
a) zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym i rozliczone zgodnie z zawartą
umową;
b) efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminie umownym;
c) dokonano terminowej spłaty co najmniej 50% wykorzystanej pożyczki, przy czym
wcześniejsza spłata pożyczki nie upoważnia pożyczkobiorcy do wystąpienia
z wnioskiem o umorzenie;
d) pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych
w ustawie oraz ze zobowiązań na rzecz Funduszu.
Więcej informacji na temat wysokości umorzenia i procedury umarzania znajduje się
w Tablicy nr 3 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach link

7.

Na jakich warunkach można uzyskać pożyczkę z WFOŚiGW na działania zgodne
z „Listą przedsięwzięć priorytetowych…”?
Aby uzyskać dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach należy złożyć wniosek na
obowiązujących wzorach - odpowiednio do tematyki zadania.
Wniosek można złożyć osobiście w biurze podawczym w Katowicach przy ul.
Plebiscytowej 19 lub przesłać pocztą.
INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE
ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH
Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie o charakterze
zmiennym, według stopy redyskonta weksli (s.r.w.).
Wysokość pożyczki wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, a oprocentowanie 0,95
stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym.
W przypadku łączenia w jednym zadaniu pożyczki z dotacją, łączna wysokość
dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych.
W przypadku zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu
odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych zaliczonych do I stopnia
pilności dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.

Fundusz uzależnia udzielenie pożyczki i jej wysokość od zdolności kredytowej
wnioskodawcy w rozumieniu prawa bankowego oraz od właściwego prawnego
zabezpieczenia spłaty pożyczki.
W przypadku zadań o wysokiej efektywności ekonomicznej Fundusz może ustalić inne
oprocentowanie, jednak nie wyższe niż stopa bazowa obowiązująca 1 stycznia roku,
w którym zawarto umowę, powiększona o 3 punkty procentowe.
Środki Funduszu są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Udzielanie pomocy finansowej następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Fundusz nie dofinansowuje źródeł ciepła, instalacji i termoizolacji w nowobudowanych
obiektach, za wyjątkiem odnawialnych źródeł energii.
Więcej informacji na temat zasad przyznawania pożyczek znajduje się w Tablicy nr 1
„Zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” - link
8.

Na jakich warunkach można uzyskać umorzenie pożyczki?
Patrz pkt. 6.

9.

Jakie są warunki skorzystania z dofinansowania Funduszu w aspekcie programów
pomocowych (pomoc regionalna, horyzontalna, de minimis)?
We wzorach wniosków (część A) wnioskodawca deklaruje, z którego rodzaju pomocy
chce skorzystać (o ile pomoc jest dopuszczalna w świetle obowiązujących przepisów).

10.

Jaki jest związek pomiędzy okresem realizacji zadania a datą złożenia wniosku?
Fundusz nie dofinansowuje zadań zrealizowanych przed dniem zakończenia
przyjmowania wniosków o udzielenie dofinansowania (zakończenia naboru), a dla
zadań nie objętych wyznaczonymi terminami naboru lub trybem konkursowym, dla
których Fundusz przyjmuje wnioski o udzielenie dofinansowania przez cały rok – przed
dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, za wyjątkiem zadań związanych z
usuwaniem skutków zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku nieustalenia
podmiotu za nie odpowiedzialnego.

11.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku (dotyczy załączników do wniosku)?
Na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach w zakładce „Dofinansowanie zadań”
– po wybraniu dziedziny dofinansowania (np. ochrona wód) - na podstronie „Na jakie
zadania” można pobrać komplet dokumentów wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami dla danego zadania.

12.

Jakie są warunki udzielania dofinansowania na wybrane zadania?
Warunki udzielania dofinansowania są opisane w „Zasadach udzielania dofinansowania
ze środków WFOŚiGW w Katowicach” - link oraz w szczegółowych regulaminach
dotyczących poszczególnych naborów.

13.

Terminy naboru wniosków
Terminy naborów są publikowane na stronie internetowej Funduszu w terminie do
15 października roku poprzedzającego. Terminy te nie dotyczą zadań objętych
naborem ciągłym. W przypadku, gdy Fundusz dysponuje niewykorzystanymi środkami
mogą zostać ogłoszone dodatkowe nabory.

14.

Jakie elementy zadania zaliczane są do kosztów kwalifikowanych zadania?
Elementy zadania zaliczane do kosztów kwalifikowanych są wyszczególnione
w instrukcjach wypełniania harmonogramów rzeczowo-finansowych (dla każdego typu
zadań indywidualnie).

15.

Określenie zgodności zadania z „Listą przedsięwzięć priorytetowych...”
W przypadku wątpliwości dotyczących ustalenia zgodności zadania z „Listą
przedsięwzięć…” prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu odpowiedzialnego za dany
zakres.

