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REGULAMIN KONKURSU 

 

„Likwidacja niskiej emisji – KAWKA III” 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działając na podstawie ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz 

w oparciu o: 

 

 Program Priorytetowy NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej 

emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł 

energii. 

 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące na dzień 

składania wniosku. 

 

ogłasza nabór II-stopniowy wniosków w trybie konkursowym. 

 

I. Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć z terenu województwa podkarpackiego, które przyczynią się do 

zmniejszenia narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują 

znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których 

zostały opracowane programy ochrony powietrza.  

 

II. Wymogi dotyczące przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu: 

 

1. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia wskazane w ust 7.5 „Rodzaje przedsięwzięć” Programu 

Priorytetowego NFOŚiGW: 

 

1) Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności 

energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, 

w szczególności: 

a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni 

zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci 

ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła 

(w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez 

właściwy organ. 

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki: 

 posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na 

paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – 

Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą 

jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być 

wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie; 

 posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania: 

 klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania przed 

01/01/2016; 

 klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01/01/2016; 
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 powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) 

i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. 

 

Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe 

(węgiel kamienny lub biomasę) powinno być zapewnienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń. 

Minimalny zakres kontroli powinien obejmować: 

 trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego objętego 

dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku; 

 weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony 

dodatkowy ruszt); 

 warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem; 

 weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez 

producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania 

i zbadania parametrów próbki paliwa. 

 

W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować 

wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; 

b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł 

lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem 

obiektów do sieci; 

c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym 

paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem 

stałym. 

 

2) Zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji (dotyczy jeżeli beneficjentem jest 

jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana). 

3) Kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji 

niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia zakazu stosowania paliw 

stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po 

wykonaniu działań naprawczych. 

4) Utworzenie baz danych (dotyczy beneficjentów lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających na 

inwentaryzacje źródeł emisji. 

 

ujęte w obowiązujących na dzień ogłoszenia przez WFOŚiGW w Rzeszowie konkursu, programach ochrony 

powietrza opracowanych zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 

oraz 

zlokalizowane na obszarze miasta powyżej 5 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy 

miejscowości o charakterze uzdrowiskowym). 

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w ust. 7.5 pkt 1 jest ich łączna realizacja 

z działaniami wymienionymi w ust.7.5 pkt 3 i 4.  

Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli działania wymienione w ust. 7.5 pkt. 4 zostały wykonane 

w sposób kompleksowy przez danego beneficjenta w ramach poprzednich programów: „Poprawa jakości 

powietrza” i „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności ekologicznej i rozwój rozproszonych 

odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” lub sfinansowane ze środków 

pozyskanych z innych źródeł. 

III. Beneficjenci 

1. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego dla których w przynajmniej 2 latach 

w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku do Funduszu, w ocenie rocznej jakości powietrza 

wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie, 
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zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości 

powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) w odniesieniu do:  

 poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24-godzinna; 

 poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. 

2. Ostatecznym odbiorcą korzyści są podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych 

właściwe dla realizacji przedsięwzięć mających na celu likwidację niskiej emisji wskazanych 

w obowiązujących programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania wyłącznie za 

pośrednictwem JST. 

IV. Poziom i warunki dofinansowania przedsięwzięć 

1. Poziom współfinansowania przedsięwzięć ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz środków 

Funduszu wynosi maksymalnie do 90% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w tym: 

 do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW 

w formie dotacji; 

 uzupełnienie do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie 

w formie pożyczki. Pożyczka podlega umorzeniu do wysokości 20 %. Maksymalny okres spłaty 

pożyczki łącznie z karencją może wynosić do 15 lat. 

2. Wsparcie finansowe będzie udzielane zgodnie z obowiązującymi na dzień wyboru zadania do 

dofinansowania Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania 

dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

3. Koszty poniesione na realizacje przedsięwzięcia od 01.01.2015 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem 

ust. 4 niniejszego działu. 

4. Do dofinansowania nie mogą być kwalifikowane przedsięwzięcia zakończone przed złożeniem formalnego 

wniosku o  dofinansowanie.  

5. Beneficjent programu, przy określaniu kosztów kwalifikowanych oraz przekazując środki finansowe 

ostatecznym odbiorcom korzyści/podmiotom upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, 

zobowiązany jest do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji 

innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy. 

6. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent lub podmiot upoważniony do ponoszenia 

wydatków kwalifikowanych ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. 

7. Koszty kwalifikowane do dofinansowania ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie – zgodnie 

z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych” NFOŚiGW obowiązującymi na dzień składania 

wniosku. 

V. Nabór wniosków 

1. Procedura naboru II-stopniowego obejmuje: 

1) Nabór wniosków wstępnych – faza koncepcyjna 

2) Nabór wniosków o dofinansowanie – faza przedrealizacyjna.  

Wnioski należy składać w trybie i terminie podanym w Ogłoszeniu o naborze. Wzory Wniosków 

wstępnych i Wniosków o dofinansowanie, określone będą w Ogłoszeniu o naborze. 

2. W ramach konkursu, Wnioskodawca może złożyć tylko jeden Wniosek wstępny obejmujący 

przedsięwzięcie zlokalizowane na obszarach kwalifikujących się w ramach Programu priorytetowego. 
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W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego Wniosku wstępnego, rozpatrywany będzie 

tylko pierwszy, według kolejności wpływu. Pozostałe Wnioski wstępne pozostawia się bez rozpatrzenia. 

3. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego. Wycofanie Wniosku 

następuje w formie oświadczenia Wnioskodawcy przesłanego na adres Funduszu. 

4. Konkurs obejmuje: 

1) Nabór Wniosków wstępnych 

2) Utworzenie Listy przedsięwzięć spełniających kryteria kwalifikowalności na podstawie dokonanej 

selekcji, zgodnie z ust 8.2. „Kryteria oceny wniosków składanych przez beneficjentów końcowych” 

Programu Priorytetowego NFOŚiGW; 

3) Nabór Wniosków o dofinansowanie: nabór dotyczy przedsięwzięć zgłoszonych w ramach fazy 

koncepcyjnej; 

4) Ogłoszenie Listy przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach konkursu. 

VI. Procedura konkursowa 

1. Wniosek wstępny – faza koncepcyjna 

1) Faza koncepcyjna skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego zamieszkałych powyżej 

5 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze 

uzdrowiskowym) 

- na obszarach, których podmioty wskazane w obowiązujących programach ochrony powietrza 

planują realizację lub realizują przedsięwzięcia bądź 

- realizujących lub podejmujących się przedsięwzięć  

mających na celu likwidację niskiej emisji, ujętych w obowiązujących na dzień ogłoszenia 

konkursu programach ochrony powietrza opracowanych zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony 

środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza  

i planów działań krótkoterminowych. 

2) Celem tej fazy jest zebranie danych o przedsięwzięciach lub ich koncepcji i związanych z nimi 

kosztów realizacji. 

3) Zgłoszenie przedsięwzięcia w ramach fazy wstępnej będzie niezbędnym warunkiem jego 

rozpatrzenia w II fazie – przedrealizacyjnej. 

4) Wniosek wstępny należy składać w siedzibie Funduszu w terminach wskazanych w ogłoszeniu. 

Wnioskodawca wypełnia wszystkie wymagane pola Wniosku wstępnego i załącza załączniki oraz 

oświadczenia wymienione w Ogłoszeniu o naborze. 

5) Ocena Wniosku wstępnego przeprowadzana jest na podstawie kryteriów dostępu i jakościowych 

oceny wskazanych w ust. 8.2 Programu priorytetowego NFOŚiGW. 

6) Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej powoduje odrzucenie Wniosku 

wstępnego. Na etapie oceny wniosku Fundusz może wezwać Wnioskodawcę do jego uzupełnień 

bądź złożenia wyjaśnień.  

7) Na podstawie oceny Wniosków wstępnych sporządzane są Listy przedsięwzięć spełniających 

kryteria kwalifikowalności. 

8) Listy przedsięwzięć spełniających kryteria kwalifikowalności opublikowane zostaną na stronie 

internetowej Funduszu (www.wfosigw.rzeszow.pl). Umieszczenie na Liście przedsięwzięć nie 

stanowi zobowiązania Funduszu do udzielenia dofinansowania. 

10) Informacja o wyniku oceny w ramach tego etapu zostanie przesłana do Wnioskodawcy w formie 

pisemnej. 

 

http://www.wfosigw.rzeszow.pl/
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2. Wniosek o udostępnienie środków NFOŚiGW 

1) Na podstawie Listy przedsięwzięć spełniających kryteria kwalifikowalności Fundusz składa do 

NFOŚiGW wniosek o udostępnienie środków w ramach programu: „Poprawa jakości powietrza 

Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej 

i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" 

2) NFOŚiGW ustala alokację dla Funduszu zgodnie z pkt. 4 ust.7.2 Programu priorytetowego. 

3) Fundusz określa środki dostępne w ramach naboru i ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie 

przedsięwzięć w ramach II fazy konkursu. 

3. Wniosek o dofinansowanie - faza przedrealizacyjna 

1) W II fazie naboru mogą uczestniczyć Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia zostały zgłoszone 

w ramach I fazy koncepcyjnej i zostali ujęci na Liście przedsięwzięć spełniających kryteria 

kwalifikowalności. 

2) Zawiadomienie o II fazie naboru umieszczane jest na stronie Funduszu 

(www.wfosigw.rzeszow.pl) oraz przesyłane listownie wraz ze wzorem Wniosku 

o dofinansowanie. 

3) Wniosek o dofinansowanie fazy przedrealizacyjnej należy składać w siedzibie Funduszu 

w terminach określonych w Ogłoszeniu o naborze do II fazy. Wnioskodawca wypełnia wszystkie 

wymagane pola wniosku i załącza oświadczenia i dokumenty wymienione w Ogłoszeniu. 

4) Przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania stosuje się „Kryteria wyboru przedsięwzięć 

finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie” z uwzględnieniem Programu Priorytetowego NFOŚiGW. 

5) WFOŚiGW w Rzeszowie udzielając dofinansowania z udziałem środków udostępnionych przez 

NFOŚiGW uwzględnia efektywność ekologiczną i kosztową. 

6) Wnioskodawca ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia informacji/dokumentów w ciągu 10 

dni roboczych od dnia  otrzymania powiadomienia. 

7) Nieuzupełnienie braków w ciągu 10 dni roboczych od dnia wezwania lub ich uzupełnienie 

w niepełnym zakresie, powoduje ostateczne odrzucenie Wniosku. Data wpływu uzupełnienia, 

o którym mowa powyżej, rozumiana jest jako termin dostarczenia do siedziby WFOŚiGW.  

8) Wnioski o dofinansowanie, które zostaną ocenione pozytywnie umieszcza się na Liście 

przedsięwzięć wybranych do dofinansowania. 

9) Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd Funduszu lub Zarząd i Rada Nadzorcza 

WFOŚiGW w Rzeszowie.  

10) Zarząd Funduszu podejmuje uchwały o przyznaniu albo odmowie przyznania środków 

finansowych na podstawie pozytywnie zaopiniowanych Wniosków o dofinansowanie do 

wysokości dostępnych środków w ramach naboru. 

11) Lista przedsięwzięć wybranych do dofinansowania publikowana jest na stronie internetowej 

Funduszu (www.wfosigw.rzeszow.pl). Umieszczenie przedsięwzięcia na Liście nie stanowi 

zobowiązania Funduszu do udzielenia dofinansowania. 

12) Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania jest przesyłana Wnioskodawcy 

w formie pisemnej. Powiadomienie pisemne zawierać będzie informacje o wysokości udzielonej 

pomocy, określając dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie oraz 

nieprzekraczalny termin ich przedłożenia. 

13) Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia jest złożenie przez 

Wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w pkt.12).  

14) Umowa o dofinansowanie powinna zostać zawarta w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji 

przyznającej dofinansowanie. 

http://www.wfosigw.rzeszow.pl/
http://www.wfosigw.rzeszow.pl/
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VII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

Wzór Wniosku wstępnego oraz Wniosku o dofinansowanie zostanie opublikowany na stronie 

www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w ogłoszeniach o naborze.  

Do wzorów wniosków zostaną załączone również wzory oraz rodzaje załączników wymaganych na każdym 

etapie rozpatrywania wniosków. 

VIII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminach każdorazowo wskazanych 

w ogłoszeniu  

 

w siedzibie Funduszu: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

ul. Zygmuntowska 9 

35-025 Rzeszów 

(Sekretariat) 

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako 

termin dostarczenia wniosku do siedziby Funduszu. Wniosek może być złożony osobiście przez 

przedstawiciela wnioskodawcy, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.  

Uczestnicy konkursu są zobligowani do składania wniosków na formularzach według wzorów umieszczonych 

na stronie internetowej Funduszu w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na nośniku CD. Dodatkowo 

wersja elektroniczna powinna zawierać Harmonogram finansowo-rzeczowy oraz Kartę zadania w ramach 

przedsięwzięcia. Zarówno wersja papierowa jak i elektroniczna powinna zostać złożona w jednym 

egzemplarzu. 

Wnioski konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą konkursu, przedsięwzięcia oraz 

wnioskodawcy. Wersja elektroniczna na nośniku CD powinna zostać opatrzona nazwą przedsięwzięcia oraz 

wnioskodawcy. Wojewódzki Fundusz będzie rozpatrywał wnioski kompletne. W uzasadnionych przypadkach 

Wojewódzki Fundusz może wezwać do uzupełnienia wniosku w terminach określonych w niniejszym 

Regulaminie. Wniosek nie uzupełniony lub uzupełniony po terminie nie będzie rozpatrywany. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. WFOŚiGW w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ani za zwłokę związaną z wszelkimi 

odstępstwami od niniejszego regulaminu, które wynikną bez wyłącznej winy Funduszu.  

2. Złożenie wniosku w ramach niniejszego konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem pkt. 1. 

Wnioskodawcy (w tym beneficjenci) zrzekają się wszelkich roszczeń w tego tytułu i oświadczają, że nie 

będą dochodzić ich w przyszłości. 

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/

