
        
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Pilotażowy nabór na zadania B+R w obszarze ekoinnowacji” 

 

 

§ 1  

Przedmiot i cel konkursu 

 

1.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zwany 

dalej ,,Funduszem” udziela dotacji na zadania z zakresu tworzenia i wdrażania 

innowacyjnych technologii w obszarze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 

podstawie obowiązujących ,,Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad 

udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”, „Kryteriów wyboru przedsięwzięć 

finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Lublinie” oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:  

 

a) Opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub wprowadzenie znaczących 

ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów ukierunkowanych na poprawę 

stanu środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, w tym, m.in. redukcję emisji 

zanieczyszczeń do środowiska, poprawę efektywności energetycznej, gospodarkę 

odpadami etc.   

W ramach wskazanego typu projektu wsparciem zostaną objęte koszty 

przeprowadzenia prac B+R lub zakupu wyników prac B+R (w tym ekspertyz, 

analiz) ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska naturalnego i gospodarki 

wodnej oraz wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie (inwestycje w 

rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne). 

b) Stworzenie lub doposażenie istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w 

szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie 

działalności B+R w obszarze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

§ 2  

Kryteria dostępu 

 

1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są osoby prawne, w szczególności:  

• przedsiębiorcy, 

• jednostki naukowe1, 

                                                             
1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z 
późn. zm.).   



• szkoły wyższe, 

• organizacje pozarządowe, 

• państwowe osoby prawne. 

2. W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek o 

dofinansowanie. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez tego samego 

wnioskodawcę ocenie będzie poddany wyłącznie pierwszy wniosek. Pozostałe zostaną 

wykluczone z dalszej procedury konkursowej. 

3. Projekty muszą być zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego. Przez pojęcie 

lokalizacji projektu należy rozumieć miejsce lub miejsca bezpośrednio związane z jego 

realizacją oraz efektami.  

4. W ramach konkursu nie będą finansowane zadania zakończone (§ 5 ust. 2 i 3 Zasad).  

5. Wsparcie nie może być udzielone przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji w rozumieniu 

unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, o czym mówi art. 3 ust. 3 

Rozporządzenia 1301/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia 

(WE) nr 1080/2006. 

6. Wartość wnioskowanej pomocy nie może spowodować przekroczenia maksymalnych 

pułapów określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis. Wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu 

przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat.2  

7. Wnioski o dofinansowanie zadań, które nie spełnią kryteriów wskazanych w ust. 1 – 5, 

zostaną wykluczone z dalszej procedury konkursowej. Kryterium wskazane w ust. 6 

badane jest przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Niespełnienie kryterium jest 

jednoznaczne z odmową zawarcia umowy o dofinansowanie. 

 

§ 3  

Składanie wniosków i terminarz konkursu 

 

1. Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu można składać 

bezpośrednio w Sekretariacie Funduszu przy ul. Spokojnej 7 w Lublinie, lub za 

pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. 

Spokojna 7, 20-074 Lublin, 

w terminie od 07.09.2018 r. do 31.10.2018 r., przy czym data wpływu wniosku 

rozumiana jest jako dzień jego dostarczenia do siedziby Funduszu. 

2. Wniosek sporządzony na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik do 

niniejszego Regulaminu, należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.  

                                                             
2 Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana w okresie trzech lat oznacza wartość pomocy de minimis 
uzyskaną przez „jedno przedsiębiorstwo” w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat 
podatkowych oraz wartość wnioskowanego dofinansowania w projekcie. 



3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane. 

4. Złożone w Funduszu wnioski o przyznanie dotacji nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 4  

Dofinansowanie 

 

1. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie zadań w ramach konkursu wynosi      

500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).  

2. Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych 

Projektu. 

3. Wnioskowana kwota dofinansowania dla jednego Projektu nie może być niższa niż        

10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 

4. Pomoc udzielana w ramach Konkursu może mieć charakter pomocy de minimis. 

5. Kwalifikowalność wydatków określa § 5 niniejszego Regulaminu.  

6. Fundusz zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości odpowiadającej 

całości lub części kwoty, o jaką ubiega się Wnioskodawca.  

 

§ 5  

Koszty zadania 

 

1. Do kosztów kwalifikowanych projektu mogą być zaliczone koszty spełniające 

następujące warunki:  

a) są niezbędne do poniesienia;  

b) są efektywne – wysokość kosztów została oszacowana zgodnie z zasadą 

osiągnięcia najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach; 

c) są zgodne z celami Konkursu; 

d) zawierają się w katalogu kosztów kwalifikowanych konkursu, który ma 

charakter zamknięty; 

2. Katalog kosztów kwalifikowanych konkursu: 

a) koszt przeprowadzenia prac B+R; 

b) koszt zakupu wyników prac B+R; 

c) koszt zakupu ekspertyz i analiz dotyczących prac B+R lub wdrożenia ich 

wyników; 

d) koszt zakupu środków trwałych; 

e) koszt zakupu wartości niematerialnych i prawnych; 



f) koszt podatku od towarów i usług VAT3. 

 

§ 6  

Ocena formalna wniosków 

 

1. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone w ramach niniejszego Konkursu podlegają 

ocenie formalnej na podstawie Karty Oceny Wstępnej. Ocena polega na sprawdzeniu 

czy wniosek spełnia bezwzględne kryteria dostępu, określone w § 2 ust. 1 – 5 

Regulaminu. 

2. Dodatkowo, ocenie podlegają następujące kryteria:  

a) formularz wniosku został poprawnie wypełniony;  

b) informacje zawarte we wniosku i załącznikach są spójne; 

c) wniosek zawiera prawidłowe obliczenia arytmetyczne;  

d) wnioskodawca nie ma zaległości z tytułu wnoszenia opłat za korzystanie ze 

środowiska, jeśli jest do nich zobowiązany, oraz nie ma zaległości z tytułu kar 

pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska 

(o ile dotyczy);  

e) wnioskodawca wykazał zgodność projektu z polityką ekologiczną państwa i 

województwa; 

f) zakres rzeczowy projektu (wydatki do refundacji) obejmuje wyłącznie koszty 

kwalifikowalne spełniające warunki określone w § 5  Regulaminu. 

3. Niespełnienie kryteriów dostępu skutkuje negatywną oceną wniosku o dofinasowanie 

projektu pod względem formalnym, bez możliwości składania uzupełnień, wyjaśnień i 

poprawek, a tym samym wyłączeniem wniosku z dalszej procedury konkursowej.  

4. Na etapie oceny formalnej, w zakresie spełnienia pozostałych kryteriów określonych w 

ust. 2 oraz oczywistych omyłek pisarskich, pracownik Funduszu ma możliwość 

naniesienia stosownych poprawek we wniosku, po ich uzgodnieniu z Wnioskodawcą za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

5. W przypadku, gdy wynik oceny formalnej w zakresie pozostałych jej kryteriów 

określonych w ust 2, będzie negatywny Fundusz wzywa Wnioskodawcę do 

uzupełnienia/poprawienia dokumentów, wskazując termin na dokonanie tej czynności. 

Termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wezwanie 

może być przekazane Wnioskodawcy różnymi środkami przekazu m.in. w formie 

pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres lub 

faxem na wskazany numer. Za potwierdzenie otrzymania przez odbiorcę wezwania, o 

którym mowa powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu uznaje się 

odpowiednio raport programu pocztowego nadawcy o przekazaniu wiadomości e-mail 

lub raport poprawnej transmisji faxu. W przypadku nie otrzymania informacji o 

                                                             
3 Podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wówczas, gdy wnioskodawcy, zgodnie z 
obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli wnioskodawca nie ma prawnych 
możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot 
VAT. 



dostarczeniu wezwania uznaje się, iż zostało ono skutecznie doręczone po upływie 10 

dnia od daty jego wysłania.  

6. Niedokonanie czynności, o której mowa w ust. 5 powoduje wyłączenie wniosku o 

dofinansowanie projektu z dalszej procedury konkursowej.  

7. Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia/poprawy wniosku po 

otrzymaniu wezwania. Nie spełnienie kryteriów oceny formalnej po uzupełnieniu / 

poprawieniu dokumentów na wezwanie Funduszu skutkuje wyłączeniem wniosku z 

dalszej procedury konkursowej i pozostawieniem go bez rozpatrzenia.  

8. Od dokonanej oceny formalnej nie przysługuje odwołanie.  

9. Wnioski spełniające kryteria formalne są kierowane do etapu oceny merytorycznej.  

 

 

§ 7  

Ocena merytoryczna wniosków i decyzja o przyznaniu dotacji 

 

1. Ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach niniejszego Konkursu, które 

otrzymały pozytywną ocenę w ramach kryteriów formalnych, dokonuje Komisja 

konkursowa, zwana dalej „Komisją”. 

2. W skład Komisji wchodzi pięć osób powołanych przez Zarząd, w tym Dyrektor Biura 

jako Przewodniczący. 

3. Komisja może obradować w obecności co najmniej  3 członków.  

4. Komisja obraduje na zasadzie konsensusu, a jeśli okaże się to niemożliwe zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego. 

5. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja na podstawie kryteriów 

określonych w Karcie Oceny Merytorycznej. Wnioskodawca może otrzymać 

dofinansowanie pod warunkiem uzyskania w ocenie Komisji co najmniej 50% punktów.  

6. Obsługę techniczno - biurową posiedzeń Komisji zapewnia Biuro Funduszu.  

7. Niezwłocznie po dokonaniu oceny merytorycznej Komisja sporządza listę rankingową 

wniosków po ocenie merytorycznej dokonanej przez członków Komisji, 

8. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, przedkładany Zarządowi Funduszu przez 

Przewodniczącego. W protokole ujmuje się w szczególności: 

1) skład Komisji, 

2) datę posiedzenia, 

3) informację o osiągnięciu wymaganego kworum, 

4) listę wniosków, które podlegały procedurze oceny formalnej i uzyskały 

pozytywny wynik, wraz ze wskazaniem pracownika/pracowników 

Funduszu odpowiedzialnych za ich ocenę, 

5) listę rankingową wniosków po ocenie merytorycznej dokonanej przez 

członków Komisji, 



6) opis innych zdarzeń mających wpływ na przebieg posiedzenia Komisji. 

9. Komisja przedstawia Zarządowi Funduszu swoje propozycje oceny wniosków  

w formie listy rankingowej.  

10. Zarząd Funduszu dokonuje wyboru zadań do dofinansowania w postaci „Listy zadań 

przewidzianych do realizacji”, z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu. 

11. Ostateczne decyzje o przyznaniu dotacji zapadają w terminie do 12 tygodni od daty 

końcowej terminu składania wniosków.  

 

§ 8 

 Wyniki konkursu 

 

1. Wnioskodawcy, których projekty zostały rozpatrzone pozytywnie lub negatywnie, 

otrzymują z Biura Funduszu pisma informacyjne.  

2. Informacje o wynikach konkursu, w tym nazwy i adresy wnioskodawców, tytuły zadań 

oraz wielkość przyznanych kwot ze środków finansowych Funduszu są dostępne dla 

uczestników konkursu w Biurze Funduszu.   

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Stanowisko Funduszu dotyczące wyników oceny formalnej i merytorycznej oraz 

decyzje Zarządu dotyczące przyznania dofinansowania są ostateczne i nie podlegają 

procedurze odwoławczej.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady 

udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Lublinie” obowiązujące na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu.  

3. O zmianach w postanowieniach Regulaminu decyduje Zarząd Funduszu.  

4. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego w ramach Konkursu  

w trybie konkursowym oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.  

5. Uzyskane efekty rzeczowe zadania podlegają kontroli prowadzonej przez Fundusz.  

 


