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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 2019 r. poz. 1396 ze zm.) ustala się następujące kryteria do stosowania przy 

ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (zwanego dalej WFOŚiGW): 

 

I. 

 
KRYTERIUM ZGODNOŚCI Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ PAŃSTWA I WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO 
 

 
Przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania należy kierować się postanowieniami 
 i celami określonymi m.in. w: 
 

• powszechnie obowiązujących aktach normatywnych, strategiach, programach  
i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) 
stanowiących podstawy prowadzenia polityki ochrony środowiska, 

• strategii działania WFOŚiGW,  
• wojewódzkim programie ochrony środowiska,  
• wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
• liście przedsięwzięć priorytetowych i planie działalności WFOŚiGW na dany rok. 

 
Pierwszeństwo w pozyskaniu finansowania będą uzyskiwały zadania objęte  
finansowaniem ze środków Unii Europejskiej lub innych bezzwrotnych środków  
zagranicznych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
a ponadto oparte na wdrożeniach innowacyjnych rozwiązań, w szczególności służących 
zmniejszaniu energochłonności i emisyjności gospodarki oraz rozwojowi modelu  
gospodarki o obiegu zamkniętym. 
 

 
II. 

 
KRYTERIUM CELOWOŚCI 

 
 
 
Przez kryterium to należy rozumieć cel określony w art. 400b. ust. 2 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. 
 
 

 
III. 

 
KRYTERIUM ZGODNOŚCI Z OSIAMI PRIORYTETOWYMI 

 

 
W ramach kryterium oceniana będzie zgodność realizowanego przedsięwzięcia z osiami 
priorytetowymi wskazanymi w ramach listy przedsięwzięć priorytetowych, a w szczególności  
jego zgodność z planem działalności WFOŚiGW na dany rok. 



 
IV. 

 
KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 

 
 
Analizie i ocenie podlegać będą: 
 

• efekt ekologiczny i rzeczowy, 
• ochrona terenów cennych przyrodniczo, 
• stopień powiązania projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska 

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

• zasięg oddziaływania projektu – preferowane będą zadania o ponadlokalnym/ 
wojewódzkim  zasięgu oddziaływania, 

• zapobieganie i likwidacja zagrożeń u źródła ich powstawania, 
• oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz promocja 

ekologicznych postaw i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. 
 

 
V. 

 
KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ 

 
 
Ocenie podlegać będą: 
 

• planowany koszt zadania w odniesieniu do oczekiwanego efektu ekologicznego  
i rzeczowego, 

• zbilansowanie kosztów zadania z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy 
finansowej ze środków WFOŚiGW oraz stopień zaangażowania środków własnych  
i innych źródeł finansowania, 

• sytuacja ekonomiczno-finansowa wnioskodawcy, 
• zaproponowane zabezpieczenie zwrotu kwoty dofinansowania, 
• w przypadku przedsiębiorców dopuszczalność udzielonej pomocy publicznej, 
• dodatkowe korzystne oddziaływanie społeczne projektu. 

 
 

VI. 
 

KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNO-JAKOŚCIOWEJ 
 

 
W ramach tego kryterium będą brane pod uwagę: 
 

• stopień zaawansowania oraz planowany okres realizacji zadania, 
• ekoinnowacyjność, 
• wykorzystanie najlepszych dostępnych technik i technologii charakteryzujących się 

energo- i materiałooszczędnością oraz niezawodnością, 
• podnoszenie sprawności już istniejących urządzeń służących ochronie środowiska. 

 
 

VII. 
 

KRYTERIUM SPEŁNIENIA WYMOGÓW FORMALNO-PRAWNYCH 
 

 
W ramach tego kryterium ocenie podlegać będzie: 
 

• spełnienie wymogów formalno-prawnych wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, a także zgodność z zasadami udzielania  
i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków 
WFOŚiGW, programami priorytetowymi, konkursami, 
 



• prawidłowość wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, kompletność 
załączników, podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy,  

• zgodność kwoty dofinansowania z limitem przeznaczonym na dany rodzaj 
przedsięwzięcia w planie działalności WFOŚiGW na dany rok, 

• wywiązywanie się wnioskodawcy z dotychczasowych zobowiązań wobec WFOŚiGW.  
 
 

 


