„Regulamin udzielania pożyczek w ramach programu priorytetowego „SYSTEM –
Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION”
Środki finansowe na realizację zadań pochodzić będą z pożyczki udzielonej przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez
partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION”.
1. Beneficjenci
Beneficjentami programu mogą być podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz
ochrony wód i gospodarki wodnej, OZE i efektywności energetycznej, gospodarki odpadami.
2. Rodzaje przedsięwzięć
Dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki
wodnej ujęte w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, za wyjątkiem finansowania wkładu własnego
przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020.
3. Nabór wniosków
a) wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym,
b) wnioski o dofinansowanie należy składać według obowiązujących w Funduszu
wzorów wraz z wymaganymi załącznikami, które znajdują się na stronie
internetowej Funduszu www.wfosigw.bialystok.pl
4. Koszty kwalifikowane
W programie priorytetowym koszty poniesione po dniu 01.01.2014 r. mogą być uznane
za kwalifikowane.
5. Warunki i wysokość dofinansowania
a) formę dofinansowania stanowi pożyczka;
b) dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych netto
zadania (bez podatku od towarów i usług);
c) oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi WIBOR 3M plus 115 punktów
bazowych, jednak nie mniej niż 3% w skali roku; stawka WIBOR 3M będzie
wielkością stałą w danym roku kalendarzowym i będzie ustalana w ostatnim dniu
roboczym roku poprzedzającego okres obliczeniowy;
d) raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są w okresach
kwartalnych (kwartały kalendarzowe);
e) pożyczka płatnicza (pomostowa) podlega zwrotowi w całości (jednorazowo lub
w ratach), każdorazowo w terminie 7 dni po otrzymaniu refundacji środków –
jednorazowo lub w ratach;
f) karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki liczona jest od daty wypłaty ostatniej
transzy pożyczki i nie może być dłuższa niż 6 miesięcy – nie dotyczy pożyczki
pomostowej;

g) pożyczka nie podlega umorzeniu;
h) Fundusz może wypowiedzieć umowę pożyczki w przypadku opóźnienia spłat
pożyczki lub oprocentowania, wynoszącego powyżej 30 dni.
6. Postanowienia dodatkowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady
udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku” obowiązujące w dniu przyznania pożyczki.

