Uchwała nr 38/2014
Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU
Na podstawie art. 400 h ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ustala kryteria, które są stosowane przy ocenie i
wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Białymstoku, z
uwzględnieniem:
I.

Kryterium zgodności z dokumentami strategicznymi

Przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania należy kierować się hierarchią celów i zadań
określonych w dokumentach, m.in.:
Polityka Ekologiczna Państwa,
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego,
Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego,
Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego,
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku,
7. Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu,
8. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,
9. Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej,
10. Programy ochrony powietrza dla województwa podlaskiego (Program ochrony powietrza
dla aglomeracji białostockiej, Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej),
11. Plan działalności oraz lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Białymstoku
uchwalanych corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Kryterium celowości

Przez kryterium to należy rozumieć cele określone w art. 400a. ust. 1 pkt. 1 – 9 oraz 11 – 42
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w innych ustawach.
III.

Kryterium efektywności ekologicznej

Analizie i ocenie podlegać będą:
1. Wielkość emisji do środowiska eliminowanych w wyniku realizowanego
zadania/przedsięwzięcia,
2. Możliwość efektywnego osiągania docelowych standardów jakości środowiska lub
istotnego obniżenia zanieczyszczeń środowiska poniżej obowiązujących wymagań,
3. Ochrona cennych przyrodniczo terenów województwa, ochrona bioróżnorodności
biologicznej,
4. Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

IV.

Kryterium efektywności ekonomiczno-technicznej

Ocenie podlegać będzie:
1. Koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego w przypadku programów i zadań
inwestycyjnych,
2. Stopień zaawansowania zadania/przedsięwzięcia w przypadku zadań inwestycyjnych,
3. Zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji (udział środków własnych, innych
funduszy, w tym pomocy zagranicznej i innych, a w przypadku przedsiębiorców z
uwzględnieniem dotychczas uzyskanej pomocy ze środków publicznych),
4. Nowoczesność rozwiązań techniczno-technologicznych,
5. Szczegółowe kryteria oceny technicznej przedsięwzięć w dziedzinie:






ochrona wód i gospodarka wodna,
ochrona atmosfery,
ochrona ziemi i przeciwdziałanie i likwidacja zagrożeń środowiska,
ochrona przyrody i monitoring,
edukacja ekologiczna i ekspertyzy i prace naukowo – badawcze,

określane są odrębnie dla poszczególnych dziedzin.
Kryterium oddziaływania

V.

Kryterium uważa się za spełnione jeżeli:
1. ma znaczenie dla stanu środowiska co najmniej w skali gminy,
2. jest wykonywane na obszarach chronionych bądź oddziałujące na tereny chronione.
VI.

Kryterium formalno – prawne

W ramach tego kryterium Fundusz sprawdza:
1. zgodności wnioskowanego przedsięwzięcia z Listą przedsięwzięć priorytetowych
WFOŚiGW w Białymstoku,
2. spełnienie wymogów formalno - prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa oraz zgodność z uchwalonymi przez Radę Nadzorczą „Zasadami
udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Białymstoku”, programami
priorytetowymi, konkursami,
3. wywiązywanie się wnioskodawcy z dotychczasowych zobowiązań wobec WFOŚiGW,
4. prawidłowość wypełnienia formularza wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków
WFOŚiGW w Białymstoku wraz z określonym w nim kompletem załączników i
podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy.

