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Strategia działania WFOŚiGW w Rzeszowie 

na lata 2017-2020

Misja Funduszu brzmi: 

Skutecznie wspierać działania na rzecz środowiska

Celem strategicznym Funduszu jest:

Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami 

poprzez efektywne wspieranie przedsięwzięć służących środowisku 

w województwie podkarpackim
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CELE SZCZEGÓŁOWE

poprawa jakości wód 
powierzchniowych 

i podziemnych

efektywne i racjonalne 
korzystanie z zasobów

wodnych

poprawa poziomu 
retencji wód 

powierzchniowych

zwiększenie ilości 
odpadów zbieranych

selektywnie

niskoemisyjna 
gospodarka efektywnie 
korzystająca z zasobów 

zwiększenie stopnia 
wykorzystania 

odnawialnych źródeł 
energii

poprawa jakości 
powietrza

gospodarka o obiegu 
zamkniętym, 

promowanie ponownego 
wykorzystania i 

recyklingu

wykorzystanie odpadów 
komunalnych oraz 

osadów ściekowych na 
cele energetyczne

ochrona najcenniejszych 
siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków flory 
i fauny województwa

zapobieganie, 
przeciwdziałanie oraz 

usuwanie skutków 
poważnych awarii

zapobieganie, 
przeciwdziałanie oraz 

usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych

PRIORYTET I

Ochrona 
i zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami wodnymi

PRIORYTET III

Racjonalne 
gospodarowanie 

odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi, w 

tym gospodarka o 
obiegu zamkniętym

PRIORYTET II

Ochrona powietrza

PRIORYTET IV 

Ochrona 
różnorodności 

biologicznej i funkcji 
ekosystemów

PRIORYTET V
Zabezpieczenie 

mieszkańców przed 
skutkami zagrożeń 

wywołanych 
czynnikami 

naturalnymi oraz 
antropogenicznymi

Fundusz przyjmuje, że realizacja misji odbywać się będzie w priorytetach, wyznaczających merytoryczne 

ramy działania:

Strategia działania WFOŚiGW w Rzeszowie 

na lata 2017-2020
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 Przyznanie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy

w rozumieniu przepisów prawa bankowego oraz uzyskania odpowiednich

zabezpieczeń.

 Maksymalny okres spłaty pożyczki łącznie z karencją nie może przekraczać 10 lat.

W uzasadnionych przypadkach okres spłaty pożyczki łącznie z karencją może wynosić

do 15 lat.

 Okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 1 rok od daty wypłaty

pierwszej transzy pożyczki.

 Pożyczka lub pożyczka łącznie z dotacja może stanowić do 100% kosztów zadania z

wyłączeniem przedsiębiorców utworzonych poza sfera użyteczności publicznej.

 Pożyczka lub pożyczka łącznie z dotacją dla przedsiębiorców może stanowić do 80%

kosztów zadania.

Pożyczki
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Przykładowy montaż finansowy zadania realizowanego przez  

przedsiębiorcę*

Pożyczka 

(80% kosztów 
zadania)

Środki

Własne

(20%)

Całkowity koszt 
zadania

* dla przedsiębiorców utworzonych poza sferą użyteczności publicznej
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 Oprocentowanie od 0,3 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 1,5%,

stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne,

realizowane na obszarach Parków Narodowych i ich otulin oraz Parków

Krajobrazowych bez otulin - przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki

powiatów i samorząd województwa, jednoosobowe spółki JST utworzone w sferze

użyteczności publicznej oraz spółki wodne.

 Oprocentowanie od 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 1,9%,

stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne,

realizowane przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów

i samorząd województwa, jednoosobowe spółki JST utworzone w sferze użyteczności

publicznej oraz spółki wodne.

Pożyczki – oprocentowanie

Przy udzielaniu pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie, 

ustalane w odniesieniu do stopy redyskonta weksli, określanej przez 

Radę Polityki Pieniężnej.

Wysokość oprocentowania jest stała w danym roku kalendarzowym 

i określana na podstawie wartości stopy redyskonta weksli obowiązującej 

w dniu 1 stycznia danego roku.
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Pożyczki – oprocentowanie

 Oprocentowanie od 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 1,5%

stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia z zakresu ochrony

środowiska zlewni rzeki San oraz Bieszczadów, polegające na wyposażeniu terenów

gmin objętych Programem Strategicznym Błękitny San lub Programem Strategicznego

Rozwoju Bieszczad w infrastrukturę rozwiązującą w sposób systemowy zaopatrzenie

w wodę pitną oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, niezależnie

od charakteru własności i formy prawnej Wnioskodawcy.

 Oprocentowanie od 0,6 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3,5%,

stosowane jest przy udzielaniu pożyczek innym podmiotom.

 Wysokość oprocentowania zwiększana jest o 0,04 stopy redyskonta za każdy kolejny

rok spłaty.
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Pożyczka pomostowa

• Może być przeznaczona na zachowanie płynności  finansowej  przedsięwzięć 

wspieranych ze środków zagranicznych.

 Przyznana pożyczka pomostowa nie może przekroczyć kwoty dotacji ze środków 

zagranicznych potwierdzonej umową,

 Przyznana pożyczka pomostowa, łącznie z pomocą określoną w formie dotacji 

lub pożyczki może wynosić do 100 % kosztów zadania,

 Oprocentowanie pożyczki pomostowej wynosi 0,7 stopy redyskontowej weksli, 

nie mniej niż 2,0%.
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Środki

UE

Środki

Własne

Całkowity
koszt 

zadania

Przykładowy montaż finansowy zadania realizowanego przez

przedsiębiorcę przy udziale środków UE

Pożyczka 

pomostowa
(nie więcej niż środki

z UE)

Pożyczka 
preferencyjna
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Umorzenia

Maksymalna wysokość umorzenia wynosi 15% udzielonej pożyczki i nie więcej niż

kwota pożyczki, która pozostała do spłaty w dniu podejmowania decyzji o umorzeniu.

Warunki:

 prawidłowa realizacja zadania i osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego,

 terminowa spłaty rat kapitałowych i odsetek,

 okres spłaty pożyczki nie krótszy niż 2 lata.

Nie ma możliwości umorzenia pożyczki wypłaconej na zadanie realizowane ze środków 

zagranicznych.



1. Wykupu gruntów i nieruchomości pod inwestycje,

2. Kosztów opracowania dokumentacji technicznej oraz opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i 

decyzji administracyjnych,

3. Kosztów nadzoru, inżyniera kontraktu,

4. Kosztów instrukcji, eksploatacji itp.,

5. Kosztów oznakowania zadań,

6. Kosztów promocji, z wyłączeniem zadań dotyczących organizowania akcji upowszechniających 

wiedzę ekologiczną,

7. Kosztów funkcjonowania jednostki realizującej zadanie, z zastrzeżeniem wyjątków przy 

realizacji zadań z edukacji ekologicznej,

8. Kosztów zakwaterowania i wyżywienia, z zastrzeżeniem wyjątków przy realizacji zadań 

z edukacji ekologicznej.

Wydatki powyższe uwzględnia się w koszcie całkowitym zadania. 

Fundusz nie finansuje ze swoich środków:
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