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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie 

 
Dofinansowanie w formie pożyczki 
Dofinansowanie jest udzielane przez Fundusz bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat.  
 
Termin składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym w 2021 r. (od 01 lutego 2021 r do 31 grudnia 2021 r.) 

 
Cel programu  

Zadania z zakresu ochrony środowiska  obejmują inwestycje mające na celu między innymi poprawę 
jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych 
źródeł. 
 

Beneficjenci 
1. Przedsiębiorca publiczny 
2. Przedsiębiorca prywatny 
3. Sektor finansów publicznych 
4. Organizacja pozarządowa 
 

Rodzaje przedsięwzięć 
 
Zadania związane z:  
1) modernizacją kotłowni, gdzie moc znamionowa likwidowanych kotłowni wynosi minimum 50 kW, 
zaś nowych źródeł wynosi minimum 40 kW;  
2) montażem kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych, których minimalna moc wynosi 10 
kW,  
3) montażem pomp ciepła o mocy minimum 40 kW  
4) budową lub przebudową oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 10 m3/dobę.  
5) dociepleniem przegród budowlanych o łącznej powierzchni powyżej 600 m2.  
6) na budowę sieci wodociągowej wyłącznie przy spełnieniu jednego z następujących warunków:  

a) gdy zadanie realizowane jest wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej lub w przypadku gdy teren 
objęty budową wodociągu został już skanalizowany;  
b) gdy zadanie realizowane jest w ramach spójnego programu wodociągowo-kanalizacyjnego;  
c) gdy gmina, na terenie której realizowana jest inwestycja, posiada program rozwiązujący problem 
gospodarki wodno-ściekowej.  

7) budową / modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w przypadku gdy ilość 
odprowadzanych ścieków wynosi minimum 2 190 m3/rok  
8) budową ścieżek rowerowych zgodnych z projektem koncepcyjnym lub innym dokumentem 
równoważnym - o długości co najmniej 1 500 m, a poniżej tej wartości wyłącznie na realizację ścieżek 
nawiązujących do już istniejącej infrastruktury ścieżek.  

 
DOFINANSOWANIE 

 
Wysokość dofinansowania  
Dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych 
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Maksymalna kwota pożyczki na jedno zadanie nie może przekroczyć 40.000.000,00 zł. Maksymalna 
kwota zadłużenia w Funduszu z tytułu pożyczek dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 
60.000.000,00 zł. Ograniczenie kwotowe nie dotyczy jst.  

Oprocentowanie  
Dla pożyczek przyznawanych z możliwością umorzenia, Fundusz stosuje oprocentowanie:  

a) w przypadku pożyczek w wysokości do 5.000.000,00 zł – oprocentowanie według zmiennej stopy 
procentowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej 
przez NBP w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,50% oraz nie mniej niż 3,20% 
dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki 
poniżej 1289,10 i dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok 
zawarcia umowy pożyczki poniżej 223,96;  
 
b) w przypadku pożyczek w wysokości powyżej 5.000.000,00 do 10.000.000,00 zł – oprocentowanie 
według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy 
redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 
2,60% oraz nie mniej niż 2,50% dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego 
rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 1289,10 i dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla 
roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 223,96;  
 
c) w przypadku pożyczek w wysokości powyżej 10.000.000,00 zł – oprocentowanie według zmiennej 
stopy procentowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli 
ogłaszanej przez NBP w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,00% oraz nie mniej 
niż 1,80% dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy 
pożyczki poniżej 1289,10 i dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego 
rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 223,96  
 
Warunki spłaty  
1) Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 2 (dwóch) lat od daty podpisania umowy, 
lecz nie więcej niż 12 (dwanaście) miesięcy od daty zakończenia zadania  

2) Okres spłaty pożyczki, której wartość wynosi 1.000.000,00 zł lub więcej, nie może przekroczyć 12 
(dwunastu) lat - łącznie z okresem karencji, zaś okres spłaty pożyczki, której wartość wynosi poniżej 
1.000.000,00 zł nie może przekroczyć 10 (dziesięciu) lat - łącznie z okresem karencji.  

 

UMORZENIE POŻYCZKI 

 
Warunki umarzania  
1. Beneficjent może złożyć wniosek o umorzenie części pożyczki po spłacie minimum 50% pożyczonego 
kapitału, zgodnie z zawartą umową pożyczki.  
2. Na wniosek Beneficjenta, Fundusz może umorzyć część pożyczki do wysokości:  
1) 30% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji zadań:  
− związanych z ochroną wód z wyjątkiem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  
− związanych z ochroną powietrza w przypadku zmiany rodzaju paliwa,  
− związanych z nabywaniem, utrzymywaniem, obsługą i zabezpieczeniem specjalistycznego sprzętu i 
urządzeń technicznych - służących wykonywaniu zadań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej,  
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2) 20% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji zadań:  
− dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  
− dotyczących zastosowania odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem zadań dotyczących inwestycji z 
zastosowaniem paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własny użytek, 
kolektorów słonecznych lub montażu rekuperatorów,  
3) 10% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji:  
− zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych do produkcji energii 
elektrycznej na własny użytek,  
− zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem kolektorów słonecznych,  
− montażu rekuperatorów,  
4) 15% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych i 
nieinwestycyjnych  
- pod łącznie spełnionymi warunkami: terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych 
efektów. 
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