Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach
priorytetu NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie
służb ratowniczych

§1
Podstawa prawna udzielenia dofinansowania
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - art. 400a ust.1 pkt 17 i 36 (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 799 z póź. zm.).
2. „Zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” ustalonych uchwałą
Rady Nadzorczej nr 120/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa, wysokość i warunki dofinansowania oraz zasady
prowadzenia naboru wniosków.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie www.wfosigw.katowice.pl.
3. Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach osobiście lub przesłać pocztą/przesyłką
kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu.
4. Kryteria oceny wniosków określają „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
§3
Beneficjenci i rodzaje dofinansowywanych zadań
1. Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych lub Gminy na terenie
których działają jednostki OSP, które uzyskały pozytywną opinię co do zakresu zadania
właściwych powiatowych/miejskich jednostek PSP.
2. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup sprzętu i wyposażenia (z wyłączeniem pojazdów)
wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym
m.in. agregatów prądotwórczych, motopomp itd.

§4
Wysokość i warunki dofinansowania
1. W rozliczeniu środków Funduszu uwzględniane będą wydatki poniesione po dacie złożenia
wniosku o dofinansowanie
2. Źródłem dofinansowania są środki WFOŚiGW.
3. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
4. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1.500.000 zł.
5. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.
6. Fundusz nie dofinansowuje zadań zrealizowanych przed dniem złożenia wniosku.
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§5
Sposób sporządzenia wniosku o dofinansowanie
Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na
stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań /
Zapobieganie poważnym awariom.

§6
Postanowienia końcowe
Przystąpienie do naboru oznacza, że wnioskodawca zapoznał się z wymienionymi w niniejszym
Regulaminie dokumentami i je akceptuje.

2

