PROGRAM PRIORYTETOWY
Tytuł programu:
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin
1.

Cel programu
Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin,
likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in.:
 rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością
wydobywczą,
 wprowadzanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych, lub powstawanie
odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców w przemyśle wydobywczym,
 uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych,
 eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy, użytkowania obiektów
budowlanych lub wyrobisk górniczych,
 doposażanie w sprzęt m.in. stacji ratownictwa górniczego, organów nadzoru górniczego,
 wykonywanie prac badawczych w górnictwie,

2.

Wskaźnik osiągnięcia celu

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.:
1)

powierzchnia ziemi poddana rekultywacji/remediacji i zabiegom ochronnym [ha]
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 1313 ha, w tym dla
bezzwrotnych/zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 1313 ha

2)

liczba zlikwidowanych zakładów górniczych, wyrobisk górniczych, obiektów budowlanych
(szyby, osadniki, pompownie itp.), liczba zabezpieczonych wyrobisk górniczych [szt.]
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 82 szt., w tym dla
bezzwrotnych/zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 82 szt.

3)

zmniejszenie emisji metanu [Mg/rok]
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 40 000 Mg/rok, w tym:
dla bezzwrotnych/zwrotnych form dofinansowania - co najmniej 40 000 Mg/rok.

4)

liczba zakupionego sprzętu z zakresu górnictwa [szt.]
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 633 szt., w tym dla
bezzwrotnych/zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 633 szt.

3.
Budżet
Budżet na realizację celu programu wynosi do 920 mln zł, w tym:
1)
dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 860 mln zł,
2)
dla zwrotnych form dofinansowania – do 60 mln zł.
4.
Okres wdrażania
Program realizowany będzie w latach 2019 - 2030, przy czym:
1)
zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2027 r.,
2)
środki wydatkowane będą do 2030 r.
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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.
1)
2)

Koszty kwalifikowane
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2030 r., w którym
to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.
Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych
finansowanych ze środków NFOŚiGW” oraz Szczegółowym katalogiem kosztów
kwalifikowanych, stanowiącym załącznik do programu.

7.

Formy i warunki udzielania dofinansowania

7.1
1)
2)
3)

Formy dofinansowania
dotacja,
pożyczka,
przekazanie środków.

7.2
1)

Intensywność dofinansowania
dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych, dla beneficjentów
określonych w ust. 7.4.1,
dofinansowanie w formie dotacji do 30 % kosztów kwalifikowanych, dla beneficjentów
określonych w ust. 7.4.2,
dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych,
dofinansowanie w formie przekazania środków do 100 % kosztów kwalifikowanych.

2)
3)
4)

Suma udzielonego dofinansowania w formie zwrotnej i bezzwrotnej, nie może przekroczyć 100%
kosztów kwalifikowanych.
7.3
1)

Warunki dofinansowania
w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z
regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej,
2)
konieczność posiadania projektu, na podstawie którego będą rozpoczynane lub wykonywane
prace/roboty na etapie składania wniosku, z wyłączeniem projektów realizowanych w formule
„zaprojektuj i wybuduj";
3)
dofinansowanie w formie dotacji:
a) w przypadku, gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki
jak i dotacji – dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki. Płatność
końcowa, stanowiąca 5% kwoty udzielonego łącznego dofinansowania (w formie dotacji i
pożyczki) jest dokonywana wyłącznie z dotacji.
b) dotacja, o której mowa w ust. 7.2.2 jest udzielana łącznie z pożyczą. Kwota dotacji nie może
przekroczyć 50 % kwoty pożyczki z NFOŚiGW.
4)
dofinansowanie w formie pożyczek:
a) oprocentowanie pożyczki:
a. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie
na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji
Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych
(Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem:
 dla wnioskodawcy będącego spółką nowoutworzoną lub specjalnego
przeznaczenia, dla której nie można określić ratingu na podstawie danych
finansowych dotyczących jej dotychczasowej działalności, może być zastosowane
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b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)
5)

7.4
1)

2)

oprocentowanie wynikające z ratingu, o którym mowa w Komunikacie, o jedną
kategorię niższego od kategorii ratingu właściwego dla podmiotu dominującego ,
o ile podmiot dominujący wobec wnioskodawcy udziela pełnej, bezwarunkowej i
płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki;
w sytuacji gdy wnioskodawca jest spółką nowoutworzoną lub specjalnego
przeznaczenia, utworzoną przez kilka podmiotów, wówczas rating dla
wnioskodawcy może być ustalony na poziomie o jedną kategorię niżej od
zaokrąglonej w dół średniej ważonej ratingu poszczególnych wspólników, o ile
wspólnicy łącznie udzielają pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie
gwarancji spłaty pożyczki;
w przypadku ustalenia ratingu w sposób opisany w tiret 1 i 2, może być wymagane
dodatkowe zabezpieczenie zwrotu pożyczki.

lub
b. na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie WIBOR 3M lecz nie mniej niż 2% w
skali roku.
Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza
spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono
pierwszą transzę środków,
okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres
finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty
kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,
pożyczka na warunkach preferencyjnych może być częściowo umorzona na warunkach
określonych w Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na warunkach rynkowych oraz pożyczka na
przedsięwzięcie, na które udzielono również dotacji ze środków NFOŚiGW.
przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki na
warunkach rynkowych może być rozpoczęte przez dniem złożenia wniosku.
sposób przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym określa
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się
odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem § 2 ust. 3 pkt 1 oraz kryteria wyboru
przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

Beneficjenci
dotacja:
a) podmioty, dla których finansowanie zadań ze środków budżetu państwa jest wskazane
w ustawach dotyczących górnictwa i których działalność regulują przepisy ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
b) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
c) jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie.
d) podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa.
Istnieje możliwość przekwalifikowania wniosków dotacyjnych na pożyczkowe, zgodnie z
zapisami programu.
dotacja i pożyczka (instrument łączony):
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przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa
handlowego;
pożyczka
przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa
handlowego;
przekazanie środków:
państwowe jednostki budżetowe.

3)

4)

7.5
1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
8.

Rodzaje przedsięwzięć
Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych, zdewastowanych działalnością
wydobywczą.
Budowa nowych, modernizacja, lub rozbudowa instalacji:
 ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia lub przeróbki surowców;
 umożliwiających odzysk odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki
surowców;
 umożliwiających zagospodarowanie kopalin towarzyszących, odpadów lub wód
przemysłowych.
Budowa nowych, modernizacja, lub rozbudowa instalacji ograniczających emisję gazów
cieplarnianych lub szkodliwych substancji do środowiska, w tym emisji gazów z silników
maszyn górniczych,
Ochrona powierzchni ziemi, zasobów wód przed skutkami eksploatacji podziemnej
lub otworowej między innymi poprzez podsadzanie, wypełnianie pustek poeksploatacyjnych,
wzmacnianie filarów, lokowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych lub
likwidację pustek podpowierzchniowych powstałych w następstwie eksploatacji górniczej.
Ujmowanie, odprowadzanie lub uzdatnianie wód kopalnianych, w tym wód zasolonych lub
wprowadzanie technologii ograniczających wpływ wód kopalnianych na środowisko.
Redukcja emisji hałasu.
Doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie lub
kopalnianych stacji ratownictwa górniczego w aparaturę, sprzęt ratowniczy.
Wspieranie działalności Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony środowiska między
innymi poprzez wspieranie działalności wydawniczej, doposażenie Archiwum Dokumentacji
Mierniczo-Geologicznej w sprzęt niezbędny do gromadzenia, archiwizacji dokumentacji
mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej udostępniania.
Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji
kopalin.
Badania, prace dla ochrony środowiska w górnictwie.
Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

NAZWA KRYTERIUM

1.

Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru*

2.

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej
formie

3.

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

4.

Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym
w programie priorytetowym
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TAK

NIE

5.

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie
wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o
dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron z
przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy

6.

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

7.

Wnioskodawca wywiązuje
na rzecz NFOŚiGW

8.

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym

9.

Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia
wniosku

10.

Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne
z programem priorytetowym

11.

Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna
z programem priorytetowym

12.

Wnioskodawca, który złożył wniosek w formie dotacji, o której mowa w
ust. 7.2.2 złożył również wniosek w formie pożyczki

się

ze

zobowiązań

cywilnoprawnych

*szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze

Warunkiem przeprowadzania oceny wniosku w oparciu o kryteria jakościowe punktowe jest uzyskanie
pozytywnej opinii dotyczącej przedsięwzięcia wydanej przez ministra właściwego do spraw energii
oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o której mowa w art. 411 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (o opinię występuje NFOŚiGW).
KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE
WYNIK
OCENY
LP.

NAZWA KRYTERIUM

I.

PUNKTY

WAGA (uzyskana
liczba
pkt x
waga)

ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
0 pkt

1.

Ocena planowanego efektu ekologicznego/rzeczowego – wpływ na
realizację wskaźników programu priorytetowego

3 pkt
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max 30
pkt

5 pkt
Zasady oceny:
0 pkt – brak przedstawionych założeń, danych, będących podstawą do wyliczenia efektu rzeczowego i/lub ekologicznego
3 pkt – przedstawiono założenia, dane, będące podstawą do wyliczenia efektu rzeczowego i/lub ekologicznego,
przedsięwzięcie realizuje cele programu priorytetowego, ale nie realizuje wskaźnika osiągnięcia celu programu
priorytetowego
5 pkt – przedstawiono założenia, dane, będące podstawą do wyliczenia efektu rzeczowego i/lub ekologicznego,
przedsięwzięcie realizuje cele programu priorytetowego i wskaźnik osiągnięcia celu programu priorytetowego
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Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku

Suma punktów w obszarze I

max 30
pkt

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych
do uzyskania punktów)

II.

1.

WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii(w tym
ocena analizy alternatywnych rozwiązań)

0 pkt
3 pkt
5 pkt

3

max 15
pkt

Zasady oceny:
0 pkt - brak analizy alternatywnych rozwiązań
3 pkt - brak analizy alternatywnych rozwiązań, ale przedstawione rozwiązanie jest zasadne z punktu widzenia osiągnięcia
efektu rzeczowego i/lub ekologicznego (zasadność potwierdzona jest projektem/dokumentacją techniczną lub w
przypadku rodzajów przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt od 7 do 10 szczegółowe uzasadnienie wskazujące
przyjęcie proponowanego we wniosku rozwiązania)
5 pkt - przedstawiono analizę alternatywnych rozwiązań potwierdzającą uzasadnienie wyboru technologii
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku

2.

Ocena
realności
wdrożenia
przyjętego
rozwiązania(w tym:
uprawdopodobnienie osiągnięcia i utrzymania trwałości rzeczowej i/lub
ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania z uwzględnieniem
posiadanych pozwoleń i harmonogramu pozyskiwania pozostałych)

0 pkt
3 pkt
5 pkt

3

max 15
pkt

Zasady oceny:
0 pkt - brak możliwości wdrożenia przyjętego rozwiązania tj.:
a)

brak tytułu prawnego do gruntu lub obiektu na cele realizacji przedsięwzięcia na okres realizacji
przedsięwzięcia oraz okres jego trwałości i
b) brak, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, które były wymagane na etapie
składania wniosku oraz brak projektu/dokumentacji technicznej, z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych
w formule „zaprojektuj i wybuduj" albo
c) brak wykazania planowanych do realizacji zakupów, badań, prac środowiskowych w wieloletnim bądź rocznym
planie prac - dotyczy rodzajów przedsięwzięć od 7 do 10.
3 pkt - możliwość wdrożenia przyjętego rozwiązania tj.:
a)

tytuł prawny do gruntu lub obiektu na cele realizacji przedsięwzięcia na okres realizacji przedsięwzięcia oraz
okres jego trwałości i
b) harmonogram uzyskania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, które nie
były wymagane na etapie składania wniosku i
c) posiadanie projektu/dokumentacji technicznej, umożliwiającej rozpoczęcie prac, z wyłączeniem przedsięwzięć
realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj"
5 pkt - możliwość wdrożenia przyjętego rozwiązania tj.:
a) tytuł prawny do gruntu lub obiektu na cele realizacji przedsięwzięcia na okres realizacji przedsięwzięcia oraz
okres jego trwałości i
b) posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej oraz kompletu decyzji administracyjnych niezbędnych do
realizacji przedsięwzięcia albo
c) wykazanie planowanych do realizacji zakupów, badań, prac środowiskowych w wieloletnim bądź rocznym
planie prac - dotyczy rodzajów przedsięwzięć od 7 do 10.
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku
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3.

Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia przyjętego
rozwiązania (czy uprawdopodobnione jest sprawne wdrożenie projektu
i jego trwałość instytucjonalna – ocena dotyczy również podmiotu
upoważnionego do ponoszenia kosztów)

0 pkt
3 pkt
5 pkt

1

max 5
pkt

Zasady oceny:
0 pkt - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektu z dziedziny objętej wnioskiem lub o podobnym
charakterze (nie zrealizował żadnego projektu) i nie ma wsparcia zewnętrznego (podpisanej umowy o zarządzanie
projektem)
3 pkt – Wnioskodawca zrealizował min. 1 projekt z dziedziny objętej wnioskiem lub o podobnym charakterze albo ma
wsparcie zewnętrzne (podpisaną umowę o zarządzanie projektem)
5 pkt - Wnioskodawca zrealizował min. 3 projekt z dziedziny objętej wnioskiem lub o podobnym charakterze
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku

Suma punktów w obszarze II
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do
uzyskania punktów)
III.
1.

max 35
pkt

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA
Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia dla osiągnięcia efektu
ekologicznego/rzeczowego

0 pkt
5 pkt

2

max 10
pkt

Zasady oceny:
0 pkt – zakres rzeczowy planowany do dofinansowania nie jest zgodny z zakresem objętym katalogiem kosztów
kwalifikowanych w całości bądź w części.
5 pkt - zakres rzeczowy planowany do dofinansowania jest zgodny z zakresem objętym katalogiem kosztów
kwalifikowanych i zakres rzeczowy gwarantuje osiągnięcie docelowego efektu rzeczowego i/lub ekologicznego

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku

2.

Ocena wysokości kosztów pod warunkiem zaakceptowania ich
kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach

0 pkt
5 pkt

5

max 25
pkt

Zasady oceny:
0 pkt – wykazane we wniosku koszty kwalifikowane nie zostały określone w oparciu o kosztorys inwestorski ani nie zostały
oszacowane w oparciu o analizę rynku,
5 pkt – wykazane we wniosku koszty kwalifikowane:
a) zostały określone w oparciu o kosztorys – dotyczy rodzajów przedsięwzięć od 1 do 6 albo
b) zostały określone w oparciu o analizę rynku, tj. Wnioskodawca przedstawił 3 oferty z badania rynku lub min. 1
w przypadku braku większej ilości potencjalnych wykonawców; badanie rynku powinno być przeprowadzone z
podaniem kryteriów wyboru – dotyczy rodzajów przedsięwzięć od 7 do 10.
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku

Suma punktów w obszarze III
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do
uzyskania punktów)
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max 35
pkt

Suma punktów z oceny w obszarach I-III
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punktów)

max 100
pkt

Liczba punktów, jakie otrzymało przedsięwzięcie w ramach oceny kryteriów horyzontalnych
(jeżeli dotyczy)
Ocena łączna – suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych i kryteriów
horyzontalnych
KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE
Lp.

NAZWA KRYTERIUM

I.
1.

TAK

NIE

OCENA FINANSOWA (o ile dotyczy)
Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy.

Zasady oceny:
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we
wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie.
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej.
Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna

2.

Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy –
w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej.

Zasady oceny:
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we
wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie. Kryterium jest oceniane
pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji
finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania projektu.
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1

OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ

II.
1.

Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy
publicznej

Zasady oceny:
Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku

9.

Postanowienia dodatkowe

Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru
przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej”.
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