
       

                 Załącznik do uchwały  nr  70/2016 
                 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lubinie 
                 z dnia 26 sierpnia 2016 r. 
  

 

   

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ 
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU 
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  W  LUBLINIE 

 
Na podstawie art. 400h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ustala następujące 
kryteria do stosowania przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej ze środków WFOŚiGW w Lublinie: 

        

I. Kryterium zgodności z polityką ekologiczną Państwa i Województwa  
            

1) Przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania należy się kierować hierarchią 

celów i zadań określonych w następujących dokumentach: 

 Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. /BEiŚ/, 

 Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 

2030, 

 planach, programach i innych regionalnych dokumentach strategicznych w zakresie 

ochrony środowiska,   

 Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na lata 2017-2020, 

 listach przedsięwzięć priorytetowych uchwalanych corocznie przez Radę Nadzorczą 

Funduszu. 

2) Kryterium ma charakter nadrzędny. 

3) Środki finansowe Funduszu w pierwszej kolejności będą kierowane na 

przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.  

 

II. Kryterium  efektywności ekologicznej 
 

Analizie i ocenie podlegać będą: 
 
1) efekt ekologiczny i rzeczowy,  

2) zapobieganie i likwidacja zagrożeń u źródła ich powstawania, 

3) likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 

4) ochrona terenów cennych przyrodniczo, 

5) poprawa stanu środowiska na obszarach zdegradowanych, 

6) stopień powiązania projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska 

podejmowanymi w skali gminy, powiatu, województwa, przedsiębiorstwa, obszaru 

działania wnioskodawcy, 

7) oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz promocja 

ekologicznych postaw i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.  

 

 



 

 

 

 

III. Kryterium  efektywności ekonomiczno-finansowej 
 

Ocenie podlegać będą: 

 

1) planowany koszt zadania w odniesieniu do oczekiwanego efektu ekologicznego  

i rzeczowego, 

2) zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji (udział środków własnych inwestora, 

innych funduszy, w tym pomocy zagranicznej), 

3) zdolność kredytowa, 

4) zaproponowane zabezpieczenie zwrotu kwoty dofinansowania, 

5) w przypadku przedsiębiorców dopuszczalność udzielonej pomocy publicznej. 

 
IV. Kryterium  efektywności techniczno-jakościowej 
 

W ramach tego kryterium będą brane pod uwagę: 
 

1) stopień zaawansowania oraz planowany okres realizacji zadania, 

2) wykorzystanie najlepszych dostępnych technik i technologii charakteryzujących się 

energo- i materiałooszczędnością oraz niezawodnością, 

3) podnoszenie sprawności już istniejących urządzeń służących ochronie środowiska. 

 

V. Kryterium  zasięgu oddziaływania 
 

Preferowane będą zadania o ponadlokalnym/wojewódzkim  zasięgu oddziaływania oraz 

zadania regionalne wynikające z wymogu spełnienia zobowiązań Polski w zakresie 

ochrony środowiska,  wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. 

 

VI. Kryterium spełniania wymogów formalno-prawnych  
 

W ramach tego kryterium Fundusz będzie sprawdzał spełnienie  wymogów formalno-

prawnych  wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym  

z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania 

dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Lublinie”. W szczególności dotyczy to: prawidłowości wypełnienia wniosku wraz  

z załącznikami, kompletności wniosku, podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania Wnioskodawcy oraz formy zaproponowanego zabezpieczenia  

w przypadku pożyczek. 

 


