PROGRAM PRIORYTETOWY

Tytuł programu:

Poprawa jakości powietrza
ZAKRES OGÓLNY
1.

Cel programu

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w
których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń
tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2.
Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla
Europy (CAFE).
2.

Wskaźnik osiągnięcia celu

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.:
−

Liczba opracowanych programów ochrony powietrza

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 21 sztuk, w tym:
1)
dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 21 sztuk.
− Zmniejszenie emisji PM10

−

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 95 Mg/rok,
w tym:
1)
dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 95 Mg/rok.
Zmniejszenie emisji PM2,5

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 88 Mg/rok,
w tym:
1)
dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 88 Mg/rok.
− Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 30 tys. Mg/rok,
w tym:
1)
dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 30 tys. Mg/rok.
3.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 125 500 tys. zł., w tym:
1)
dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 125 500 tys. zł.
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ZAKRES SZCZEGÓŁOWY
Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i
planów działań krótkoterminowych
4.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2018, przy czym:
1)
2)

zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2018 r.,
środki wydatkowane będą do 2018 r.

5.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie
internetowej NFOŚiGW.
6.

Koszty kwalifikowane

1.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2018 r., w którym
to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.

2.

Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”
z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem.

3.

Maksymalny koszt kwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW dla
programu ochrony powietrza lub planu działań krótkoterminowych nie może być
wyższy niż:
w przypadku opracowania lub aktualizacji programu ochrony powietrza lub planu
działań krótkoterminowych obejmujących :
1 strefę i jedno zanieczyszczenie do 60 000 zł
1 strefę i więcej niż
do 100 000 zł
1 zanieczyszczenie
więcej niż 1 strefa i jedno
do wartości stanowiącej iloczyn liczby stref
zanieczyszczenie
objętych programem i wartości 60 000 zł
więcej niż 1 strefa i więcej niż
do wartości stanowiącej iloczyn liczby stref
jedno zanieczyszczenie
objętych programem i wartości 100 000 zł

7.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania

Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z „Zasadami udzielania dofinansowania
ze środków NFOŚIGW”.
7.1

Formy dofinansowania

Dotacja.
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7.2

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów kwalifikowanych.
7.3

Warunki dofinansowania

1)

wykonana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) ocena
poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni lub lata
poprzednie, sporządzana każdego roku, w terminie do dnia 31 marca (do 2012 roku)
i do dnia 30 kwietnia (od 2013 roku), wskazująca strefy, w których poziom substancji
przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub/i poziom
docelowy;
wskazanie liczby stref na danym terenie (wynikających z oceny WIOŚ), w stosunku do
których powstał obowiązek opracowania programu ochrony powietrza;

2)
3)

7.4

zobowiązanie do opracowania programów ochrony powietrza i planów działań
krótkoterminowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów
działań krótkoterminowych (Dz. U. 2012 poz. 1028).
Beneficjenci

Województwa
7.5

Rodzaje przedsięwzięć

1)
2)

opracowanie programów ochrony powietrza;
opracowanie planów działań krótkoterminowych.

8.

Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.
NAZWA KRYTERIUM
Tak Nie
1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie
priorytetowym
2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej
formie
3. Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie
wymagane pola formularza wniosku
4. Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w
programie priorytetowym
5. W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego
złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z
przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy
6. Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych
na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów
7. Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych
na rzecz NFOŚiGW
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8.

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym

9.

Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia
wniosku

10.

Okresy realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne
z programem priorytetowym
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna ze
szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi
w programie priorytetowym

11.

12.

Wysokość kosztów kwalifikowanych do dofinansowania zgodna z
określonymi w programie priorytetowym

13.

Potwierdzony obowiązek opracowania programu ochrony powietrza lub
planu działań krótkoterminowych zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska
Uprawdopodobnienie montażu finansowego

14.
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ZAKRES SZCZEGÓŁOWY
Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł
energii
4.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2018, przy czym:
1)
zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów
a WFOŚiGW) podejmowane będą do 2016 r.,
2)
środki wydatkowane będą do 2018 r.
5.

Terminy i sposób składania wniosków

1.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

pomiędzy

NFOŚiGW,

Terminy, sposób składania wniosków przez WFOŚiGW i ich rozpatrywania określone
zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które
zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.
2.

Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie
WFOŚiGW w ogłoszeniach o konkursach umieszczanych na swoich stronach
internetowych.

6.

Koszty kwalifikowane

1.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2018 r., w którym to
poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.
Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów
kwalifikowanych”.

2.

7.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania

7.1

Formy dofinansowania

Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.
7.2

Warunki udostępniania środków przez NFOŚiGW

1) WFOŚiGW składa w ramach ogłoszonego naboru jeden wniosek, który może dotyczyć
kilku obszarów;
2) NFOŚiGW rozpatrując wniosek złożony przez WFOŚiGW dokonuje jego oceny pod
kątem spełnienia warunków niniejszego programu, w tym spełnienie kryteriów
wskazanych w ust. 8.2 pkt 2.;
3) udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne;
4) wysokość udostępnianych środków finansowych dla każdego z WFOŚiGW stanowi
sumę alokacji dla obszarów objętych wnioskiem, z zastrzeżeniem pkt 5, w następujący
sposób:
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Dostępną alokację wyznacza się oddzielnie dla każdej z miejscowości, na terenie których
występują obszary zgłoszone przez WFOŚiGW wg poniższego wzoru.
Ln* Bk
An =
Σ (L1+L2+L3+L4+....Ln)
gdzie:
An – dostępna alokacja dla obszaru n (objętego wnioskiem o dofinansowanie z danego
województwa);
Σ(L1+L2+….Ln) – łączna liczba ludności w miejscowościach, na terenie których
występują obszary zgłoszone przez WFOŚiGW w ramach naboru i kwalifikujących
się do programu priorytetowego (zgodnie z programem każdy obszar musi spełniać
kryteria określone w ust. 8. 2 pkt 2 kryterium 1.7);
Ln - liczba ludności w miejscowości (wg GUS wg stanu na rok poprzedzający złożenie
wniosku) na terenie której występuje obszar n kwalifikujący się do programu
priorytetowego;
Bk - budżet konkursu;
5) w przypadku niewykorzystania całości alokacji, kwota udostępnienia na rzecz
poszczególnych WFOŚiGW może ulec zwiększeniu, proporcjonalnie do zgłoszonego
zapotrzebowania na środki, wynikającego ze złożonych wniosków. Podział
niewykorzystanej alokacji dokonany zostanie w następujący sposób:
Ln* Brk
Adn =
Σ (L1+L2+L3+L4+....Ln)
gdzie:
Adn – wielkość dodatkowej alokacji dla obszaru n (objętego wnioskiem z danego
województwa, na którym występuje wyższe zapotrzebowanie na środki od wartości
alokacji wyznaczonej w oparciu o ust. 7.2 pkt 4);
Ln- liczba ludności miejscowości (wg GUS wg stanu na rok poprzedzający złożenie
wniosku) na terenie którego występuje obszar n kwalifikujący się do programu
priorytetowego;
Σ (L1+L2+….Ln) – łączna liczba ludności w miejscowościach na terenie których
występują obszary zgłoszone przez WFOŚiGW i kwalifikujących się do programu
priorytetowego (objętych wnioskami z województw, na których występuje wyższe
zapotrzebowanie na środki od wartości alokacji wyznaczonej w oparciu o ust. 7.2
pkt 4);
Brk- niewykorzystana część budżetu konkursu;
6) zwrotowi do NFOŚiGW podlegają niewykorzystane lub nieprawidłowo wykorzystane
środki udostępnione WFOŚiGW oraz pożytki od środków udostępnionych WFOŚiGW;
7) NFOŚiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOŚiGW;
8) udostępnienie środków nastąpi na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy
NFOŚiGW i WFOŚiGW;
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9) środki będą przekazywane na wniosek WFOŚiGW w transzach kwartalnych. Limity
wypłat określa umowa pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW;
10) efekty ekologiczne osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków
udostępnionych WFOŚiGW ewidencjonowane są przez WFOŚiGW i NFOŚiGW
proporcjonalnie do zaangażowanych środków;
11) NFOŚiGW uprawniony jest do kontroli przedsięwzięć realizowanych z udziałem
środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
7.3

Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem środków
NFOŚiGW

1) udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we
własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;
2) kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 90 % jego kosztów kwalifikowanych,
w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych
przez NFOŚiGW, w formie dotacji;
3) zaangażowanie środków WFOŚiGW w realizację niniejszego programu priorytetowego
stanowi uzupełnienie do 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w dowolnej
formie;
4) przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie jest:
a) ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym zgodnie z art. 91
ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych;
oraz
b) zlokalizowane na obszarze miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców (ograniczenie
ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na którym w
przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku do
WFOŚiGW przez beneficjenta końcowego, w ocenie rocznej jakości powietrza
wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary
lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie
przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) w odniesieniu do:
• poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24godzinna;
• poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;
5) beneficjent programu, przekazując środki finansowe beneficjentowi końcowemu, jest
zobowiązany do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania
oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy;
6) beneficjent programu, przekazuje środki finansowe beneficjentowi końcowemu w sposób
zapewniający pełne wykorzystanie zagranicznych środków publicznych w tym
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy UE na lata 2014 2020 przeznaczonych na poprawę jakości powietrza, w szczególności poprzez
przestrzeganie postanowień Regionalnych Programów Operacyjnych i POIŚ.
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7.4

Beneficjenci

1) Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (WFOŚiGW).
2) Beneficjentem końcowym są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć
wskazanych w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują
przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW,
z uwzględnieniem warunków niniejszego programu.
Kategorie beneficjentów końcowych wskażą indywidualnie WFOŚiGW w ogłaszanych
konkursach.
3) Ostatecznym odbiorcą korzyści są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć
wskazanych w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania,
wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta końcowego.
7.5

Rodzaje przedsięwzięć

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących, na dzień
ogłoszenia przez WFOŚiGW konkursu, programach ochrony powietrza, w szczególności:
1) przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji
i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk
węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych
i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez
źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy
ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez
właściwy organ.
W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące
warunki:
• posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5:
Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa
o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania
i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być
wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
• posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%
i spełniać wymagania:
klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do
użytkowania przed 01/01/2016;
klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po
01/01/2016;
• powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów
zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów
umożliwiających jego zamontowanie.
Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń
grzewczych na paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę) powinno być
zapewnienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń. Minimalny zakres kontroli
powinien obejmować:
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• trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia
grzewczego objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła
w budynku;
• weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie
odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt);
• warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;
• weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa
dopuszczonymi przez producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej
urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa.
W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in.
obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów
(ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do
centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci;
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle
ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła
zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;
2) zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji (dotyczy jeżeli
beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez
nią wskazana);
3) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów końcowych z wyłączeniem osób
fizycznych) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji,
oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw
stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń
zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych;
4) utworzenie baz danych (dotyczy jeżeli beneficjentem końcowym jest jednostka
samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana) pozwalających na
inwentaryzację źródeł emisji.
Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w ust. 7.5 pkt 1 jest ich
łączna realizacja z działaniami wymienionymi w ust.7.5 pkt 3 i 4.
Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli działania wymienione w ust. 7.5 pkt. 4
zostały wykonane w sposób kompleksowy przez danego beneficjenta końcowego w ramach
poprzednich programów: „Poprawa jakości powietrza” i „Likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost efektywności ekologicznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł
energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” lub sfinansowane ze środków pozyskanych
z innych źródeł.
8.

Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

8.1 Kryteria oceny wniosków składanych przez WFOŚiGW
KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.
NAZWA KRYTERIUM
Tak Nie
1.
Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie
priorytetowym
2.
Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej
formie
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3.

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono
wszystkie wymagane pola formularza wniosku

4.

Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w
programie priorytetowym

5.

W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego
złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z
przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy

6.

Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych
na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów

7.

Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych
na rzecz NFOŚiGW

8.

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym

9.

Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia
wniosku

10.

Okresy realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne
z programem priorytetowym
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna ze
szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi
w programie priorytetowym

11.

12.

Dla wyboru przedsięwzięć zastosowano wskaźnik efektywności
kosztowej stosowany w danym WFOŚiGW.

Negatywna ocena któregokolwiek z kryteriów dostępu powoduje odrzucenie wniosku,
bez jego dalszej oceny.
KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE

Lp.

I.
1.

NAZWA KRYTERIUM

PUNKTY WAGA

WYNIK
OCENY
(uzyskana
liczba
pkt x
waga)

ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ocena planowanego efektu ekologicznego
– wpływ na realizację wskaźników programu
priorytetowego

0 pkt
5 pkt

6

max 30
pkt

Zasady oceny:
0 pkt. – Zakres rzeczowy przedsięwzięć, założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu
ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu
ekologicznego
5 pkt. – Zakres rzeczowy przedsięwzięć, założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu
ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość zakładanego efektu ekologicznego
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku
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2.

Ocena wyboru przedsięwzięć zawartych we wniosku
WFOŚiGW o udostępnienie środków pod kątem
spełnienia
wszystkich
wymaganych
warunków
określonych w ust. 8.2 pkt 2

0 pkt
5 pkt

8

max 40
pkt

Zasady oceny:
0 pkt. – przedsięwzięcia zawarte we wniosku WFOŚiGW o udostępnienie środków nie spełniają wszystkich
wymaganych warunków określonych w ust. 8.2 pkt 2
5 pkt. - przedsięwzięcia zawarte we wniosku WFOŚiGW o udostępnienie środków spełniają wszystkie
wymagane warunki określone w ust. 8.2 pkt 2
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku

Suma punktów w obszarze I
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 100% możliwych do
uzyskania punktów),

II.
1.

max 70
pkt

WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Struktura
finansowa
przedsięwzięcia
źródeł
finansowania
zbilansowanie
przedsięwzięcia

zapewnia
całego

0 pkt
5 pkt

6

max 30
pkt

Zasady oceny:
0 pkt. – struktura finansowania przedsięwzięcia nie zapewnia pełnego zbilansowania finansowego
5 pkt. - struktura finansowania przedsięwzięcia zapewnia pełne zbilansowanie finansowe
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku

Suma punktów w obszarze II
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 100% możliwych do
uzyskania punktów)

max 30
pkt
max
100 pkt

Suma punktów z oceny w obszarach I-II

8.2 Kryteria oceny wniosków składanych przez beneficjentów końcowych
1.
2.

Przy wyborze przedsięwzięć stosuje się kryteria obowiązujące w danym WFOŚiGW z
uwzględnieniem niniejszego programu.
WFOŚiGW, udzielając dotacji z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW,
uwzględnia następujące kryteria:

Kryteria dostępu:
Tak Nie
1.1 Działania wymienione w ust. 7.5 pkt 1 programu są podejmowane
łącznie z przedsięwzięciami wymienionymi w ust. 7.5 pkt 3 i 4
programu.
1.2 Wniosek spełnia warunki dofinansowania w odniesieniu do ust. 7.3
programu.
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1.3

1.4

1.5

1.6

We wniosku wskazano listę obszarów objętych wnioskiem o
dofinansowanie wraz z podaniem:
a) liczby ludności zamieszkującej na terenie miejscowości
uzdrowiskowej (wg danych GUS za rok (lub dwa lata w zależności
od dostępności danych) poprzedzający złożenie wniosku), na
którym występuje ten obszar.
Do wniosku dołączono oceny roczne jakości powietrza wykonane dla 2
lat z okresu ostatnich 4 lat poprzedzających złożenie wniosku o
dofinansowanie i dla danego obszaru, przez właściwy terytorialnie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w zakresie :
a) przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
określonego jako średnia 24-godzinna;
b) przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle
zawieszonym PM10.
Do wniosku załączono wypis z obowiązującego programu ochrony
powietrza, celem potwierdzenia konieczności realizacji przedsięwzięć
objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem wyboru
zadań wskazanych do dofinansowania wraz z uchwałą uchwalającą ten
program.
Wnioskowane wydatki są zgodne z Wytycznymi w zakresie kosztów
kwalifikowanych
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1.7

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym tj:
1.7.1 Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości powyżej
5 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości
o charakterze uzdrowiskowym), na terenie którego, w przynajmniej 2
latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku
o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub
modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym
jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1031) w odniesieniu do:
a) poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako
średnia 24-godzinna;
b) poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
Ze względu na to, że na stacjach automatycznych pomiaru PM10 nie
prowadzi się badania benzo(a)pirenu, uznawane będzie spełnienie
warunku jednoczesności przekroczeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu na
danym obszarze, w przypadku jeżeli prowadzony pomiar na stacji
automatycznej wykaże przekroczenie poziomu PM10 dla 24 h,
a w strefie, w której znajduje się ten obszar prowadzone pomiary na
stacji manualnej wykażą przekroczenia benzo(a)pirenu (niekoniecznie
dla tego obszaru).
Ponadto, warunek jednoczesności przekroczeń pyłu PM10 i
benzo(a)pirenu w danej miejscowości będzie spełniony, jeżeli obszar
ten, pomimo braku pomiarów, został wskazany w rocznej ocenie jakości
powietrza oraz w obowiązującym programie ochrony powietrza, jako
obszar z przekroczeniami wskazany na podstawie obliczeń modelowych.
1.7.2 Na terenie obszaru, o którym mowa w pkt 1.7.1, właściwy organ
administracji samorządowej ustalił horyzont czasowy i harmonogram
wprowadzania rozwiązań prawnych dotyczących:
planu działań systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń
zanieczyszczeń po wykonaniu działań objętych wnioskiem o
dofinansowanie (np. plan działań krótkoterminowych, plan zaopatrzenia
w ciepło lub zatwierdzony plan zagospodarowania terenu zawierający
warunki zaopatrzenia w ciepło)
lub

rozwiązań obejmujących ograniczenie stosowania paliw stałych,
stosowania wyłącznie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym
spełniających wymogi określone w pkt 7.5 ust. 1a oraz
standaryzowanego paliwa wraz z systemem kontroli jego stosowania
zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Kryteria jakościowe:
Tak Nie
2.1 Efekt ekologiczny – wykazanie zmniejszenia emisji PM2,5, PM10 oraz
CO2 - dane i założenia są wiarygodne.
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2.2

Struktura finansowa przedsięwzięcia:
zapewnia zbilansowanie źródeł finansowania całego przedsięwzięcia.
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