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KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH
Na podstawie art. 414 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.
Nr 62, poz. 627) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej ustala kryteria, które są stosowane przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy
finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu.
Wojewódzki Fundusz będzie preferował zadania, które:
1. najlepiej służą urzeczywistnieniu celów polityki ekologicznej państwa i województwa,
2. spełniają rolę dźwigni finansowej przez pobudzanie wykorzystania środków samorządów
terytorialnych i podmiotów gospodarczych,
3. dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej,
4. są zgodne z poniższymi kryteriami.
I. KRYTERIUM ZGODNOŚCI Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ PAŃSTWA I
WOJEWÓDZTWA
Ma ono charakter nadrzędny. Dofinansowane zadania muszą wynikać z polityki ekologicznej
województwa skorelowanej z polityką ekologiczną państwa.
Wybór zadań dokonywany będzie z zastosowaniem priorytetów i hierarchizacji działań wynikających
z przyjętej polityki.
II. KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
Uwzględniane będą wyniki ocen wniosków w zakresie:
1. efektu ekologicznego jako ilości usuniętych zanieczyszczeń i eliminacji uciążliwości źródła,
2. stopnia powiązania projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska
podejmowanymi w skali podmiotu gospodarczego, miasta, gminy, dorzecza, regionu itp.,
3. możliwości etapowego osiągania docelowych norm ekologicznych,
4. uwzględnienia priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia u źródła ich powstawania,
5. ochrony najcenniejszych przyrodniczo terenów województwa,
6. oddziaływania na świadomość ekologiczną społeczeństwa,
7. niewymierne korzyści ekologiczne.
III. KRYTERIUM OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ
1. W analizie ekonomicznej wniosku inwestycyjnego będą wykorzystywane mierniki obejmujące:

1) koszt zadania, w tym koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego,
2) zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji (udział środków inwestora i innych
pozyskanych),
3) ilość nowo tworzonych miejsc pracy.
2. W analizie ekonomicznej wniosków inwestycyjnych składanych przez przedsiębiorców będą
wykorzystywane ponadto, następujące mierniki:
1) okres zwrotu nakładów,
2) rentowność przedsięwzięcia.
IV. KRYTERIUM UWARUNKOWAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH
Finansowane będą zadania:
1) oparte na najlepszych dostępnych technologiach,
2) podnoszące sprawność już istniejących urządzeń ochrony środowiska,
3) wykorzystujące skuteczne i nowoczesne metody realizacji.
V. KRYTERIUM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA
Realizowana będzie zasada koncentracji środków na przedsięwzięciach przynoszących duże efekty
rzeczowe i ekologiczne istotne dla stanu środowiska co najmniej w skali gminy. Priorytety w
udzielaniu pomocy będą stosowane dla inwestycji zlokalizowanych na terenach zagrożonych
ekologicznie oraz na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych.
VI. KRYTERIUM SPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WYMOGÓW FORMALNYCH
Wynika ono z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także z „Zasad udzielania pożyczek i
dotacji przez WFOŚiGW w Kielcach”, uchwalonych przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW.

