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Szczegółowe warunki dofinansowania w ramach „Ogólnopolskiego programu 

finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 

1. Dofinasowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej  

niż 10.000,00 zł. przy czym minimalna wnioskowana kwota dotacji – 5.000,00 zł  

dla jednej jednostki OSP.  

2. Efekt rzeczowy do 30.11.2023 roku rozumiany jako zakup sprzętu zgodnie  

z „Wykazem rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych”. 

3. Efekt ekologiczny do 30.11.2023 r. rozumiany jako informacja o: 

a) liczbie osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa (min. 100). 

4. Środki z uzyskanej dotacji (rozumiane jako zapłata za faktury/rachunki) wydatkowane 

będą maksymalnie do 31.01.2024 r., natomiast wniosek o uruchomienie dotacji  

nie może zostać złożony w biurze Funduszu po 14.12.2023 r, 

5. W przypadku, gdy dofinasowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielone zgodnie 

z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.  

6. Beneficjenci: Stowarzyszenia – Ochotnicze Straże Pożarne – zarejestrowane i mające 

swoje siedziby na terenie województwa świętokrzyskiego.  

7. Rodzaj przedsięwzięć: 

Zakup wyposażenia/sprzętu wykorzystywanego w akacjach ratowniczych  

oraz usuwania skutków zagrożenia, zgodnie z „Wykazem rzeczowym sprzętu  

i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” stanowiących 

załącznik nr 2 do programu. 

6. Koszty kwalifikowane: 

1) Okres kwalifikowalności kosztów: od ogłoszenia o naborze do 30.11.2023 r.,  

z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia 

wniosku o dofinasowanie, 

2) Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, 

gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta,  

a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego  

od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

3) Koszty kwalifikowane – poniesione na sprzęt i wyposażenie zgodnie  z „Wykazem  

rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 

stanowiącym załącznik do programu. 
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8. Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia na budynku w którym 

składowany/przechowywany będzie sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach 

realizacji zadania, tablicy wykonanej z trwałego materiału z informacją o uzyskaniu 

dofinasowania oraz logo NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Projekt graficzny tablicy 

pozostaje do uzgodnienia z Wojewódzkim Funduszem. 

 

9. W sprawach nie uregulowanych obowiązują:  

- „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania  

i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Kielcach” – obowiązujące na 

dzień złożenia wniosku o dofinasowanie, 

- „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.  

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych”. 
 

10. Postanowienia końcowe: 

1. Okres trwałości wynosi 2 lata od daty zakończenia realizacji 

dofinasowanych zadań. 

2. Fundusz zastrzega sobie możliwość przyznawania dofinasowania  

po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez: 

 Wojewodę Świętokrzyskiego, 

 Komendanta Wojewódzkiego PSP. 
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