Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
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.
Cel programu
Zadania z zakresu OCHRONY ATMOSFERY obejmują inwestycje mające na celu 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
1. Zmniejszanie emisji pyłowo-gazowej, w tym tzw. „niskiej emisji”, zwiększenie efektywności
energetycznej wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii:
1.1. Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów
technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii.
1.2. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i
energetycznie.
1.3. Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.
1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych.
1.5. Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.
1.6. Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.
1.7. Wymiana autobusów komunikacji miejskiej na autobusy zeroemisyjne* oraz pojazdów
używanych jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdów służących przeprowadzaniu kontroli
bezpieczeństwa, z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym lub
elektrycznym.
*– zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
1.8. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, dofinansowane ze środków zagranicznych.
1.9. Budowa infrastruktury ładowania drogowego transportu samochodowego oraz wymiana
przez osoby prawne pojazdów samochodowych na pojazdy elektryczne.
1.10. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery realizowane w ramach wspólnych programów z
NFOŚiGW
2. Wspieranie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii
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2.1. Wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł
energii.
DOFINANSOWANIE
Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych w zależności od:
a) efektów ekologicznych zadania;
b) możliwości finansowych Funduszu.
Oprocentowanie
a) Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie o charakterze zmiennym, według
stopy redyskonta weksli (s.r.w.) /Stopa procentowa stosowana przez bank centralny w przypadkach
redyskonta weksli lub innych papierów wartościowych zdyskontowanych przez banki komercyjne,
określana przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszana w Dzienniku Urzędowym NBP/
b) Oprocentowanie umarzalnych pożyczek wynosi 0,95 s.r.w. lecz nie mniej niż 3 % w stosunku
rocznym.
c) Oprocentowanie nieumarzalnych pożyczek wynosi 0,95 s.r.w. lecz nie mniej niż 1,5 % w stosunku
rocznym.
d) W kolejnych latach obowiązywania umowy pożyczki, oprocentowanie będzie korygowane według
obowiązującej na dzień 1 stycznia danego roku stopy redyskonta weksli lub stopy bazowej.
Warunki spłaty
Warunki spłaty są ustalane na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i zadania, z
uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej i określane w umowie, przy
czym:
a) okres spłaty pożyczki, z uwzględnieniem karencji, nie może być krótszy niż 4 lata i dłuższy niż 20 lat,
licząc od daty zakończenia zadania wynikającej z umowy;
b) spłata połowy kwoty pożyczki winna być zaplanowana w terminie nie krótszym niż połowa okresu
jej spłaty. Okres spłaty pożyczki rozumiany jest jako okres od terminu spłaty pierwszej do ostatniej raty
pożyczki;
c) karencja nie może być dłuższa niż 18 miesięcy po, wynikającym z umowy, terminie zakończenia
zadania;
d) spłata pożyczki rozpoczyna się nie wcześniej niż 6 miesięcy po, wynikającym z umowy, terminie
zakończenia zadania.
UMORZENIE POŻYCZKI
Warunki umarzania
Pożyczka udzielona przez Fundusz może być częściowo umorzona na wniosek Pożyczkobiorcy, jeśli nie
podlegała refundacji ze środków publicznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej i łącznie zostaną
spełnione poniższe warunki:
a) zadanie dofinansowane pożyczką zostało zrealizowane w terminie umownym i rozliczone zgodnie z
zawartą umową;
b) zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminach określonych w umowie
pożyczki, której wniosek dotyczy;
c) upłynął okres trwałości dofinansowanego zadania;
d) dokonano terminowej spłaty co najmniej 50 % wykorzystanej pożyczki, przy czym wcześniejsza
spłata pożyczki nie upoważnia Pożyczkobiorcy do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie;
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e) Pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie oraz ze
zobowiązań na rzecz Funduszu
Wysokość umorzenia
3.2.1. Częściowe umorzenie może być udzielone do wysokości:
a) 10 % wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 0,2 mln złotych, bez warunku przeznaczenia
umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne;
albo
b) 30% wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 2 mln złotych, pod warunkiem przeznaczenia
umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego, zgodnego z celami określonymi w
ustawie Prawo ochrony środowiska;

Z A P R A S Z A M Y DO W S P Ó Ł P R A CY
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