PROGRAM PRIORYTETOWY
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
„Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – III edycja

§1
Ogólne postanowienia

I.

Podstawa prawna udzielania dofinansowania
1.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

2.

Nabór wniosków o dofinansowanie Zadań w ramach Programu odbywa się w trybie konkursowym,
na podstawie Regulaminów kolejnych edycji Konkursu uchwalanych przez Zarząd Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dalej zwanego Funduszem.

II.

Cel Programu
1.

Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań podejmowanych w parkach usytuowanych
na terenie województwa łódzkiego, objętych ochroną na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, zwanych dalej parkami lub obiektami, pod warunkiem, że są one ogólnodostępne,
a wejście na ich teren jest nieodpłatne. Celem Programu jest zachowanie i ochrona dziedzictwa
historyczno - przyrodniczo - kulturowego wyżej wymienionych obiektów poprzez ich rewaloryzację.
Podjęte w ramach Programu działania mają jednocześnie służyć dostosowaniu chronionych parków do
potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwić społeczeństwu korzystanie z ich walorów
przyrodniczych.

2.

Za wskaźnik osiągnięcia celu z tytułu realizacji Programu Fundusz przyjmuje ilość obiektów poddanych
rewaloryzacji. Zakłada się, że wskaźnik ten nie powinien być niższy niż 10.

III.

IV.

Okres wdrażania Programu i wydatkowania środków
1.

Wdrażanie Programu: w latach 2017 – 2018.

2.

Wydatkowanie środków: do 31.12.2020 roku.

Nabór wniosków
Nabór wniosków odbywa się w terminach określonych w Regulaminach kolejnych edycji Konkursu, których
ilość uzależniona jest od stopnia rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację Programu.

V.

Budżet
1. Budżet Programu wynosi 22.500.000,00 zł, w tym:
1) w formie dotacji: 11.250.000,00 zł;
2) w formie pożyczki: 11.250.000,00 zł.
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§2
Zasady udzielania dofinansowania

I.

Forma dofinansowania
Dotacja i pożyczka, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki.

II.

Intensywność dofinansowania
1. Łączna kwota finansowego wsparcia wynosi do 95% całkowitego kosztu Zadania, przy czym dotacja nie
może przekroczyć 75 % kwoty możliwego do uzyskania dofinansowania.
2. Warunki udzielanej pożyczki:
1) oprocentowanie pożyczki wg stałej stopy procentowej (r), obliczonej wg wzoru r = (s.r.w. - 1,5 p.p.),
gdzie:
 s.r.w. stanowi stopę redyskonta weksli obowiązującą w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu
przez właściwy organ Funduszu,
 p.p. punkty procentowe,
przy czym oprocentowanie nie może być niższe niż 1,5% w stosunku rocznym,
2) okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 24 miesiące od daty zawarcia umowy, lecz nie może
przekroczyć 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia Zadania wskazanego w umowie pożyczki
w pierwotnym jej brzmieniu,
3) łączny okres spłaty pożyczki wraz z okresem karencji nie może przekroczyć 15 lat,
4) pożyczka udzielona przez Fundusz może być częściowo umorzona.
3. Dofinansowanie na działania informacyjno - promocyjne (wydawnictwa, publikacje) może wynieść
do 100% kosztów poniesionych z tego tytułu, ale nie może przekroczyć 3 % kosztów kwalifikowanych
Zadania.
4. Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację jednego Zadania nie może być niższa niż 250.000,00 zł.
5. Zarząd Funduszu może ustalić maksymalną kwotę dofinansowania na jedno Zadanie, wskazując jej
wysokość w Regulaminie Konkursu danej edycji.

III.

Beneficjenci
Jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego.

IV.

Koszty kwalifikowane
Dofinansowaniem objęte będą:
1) prace związane z rewaloryzacją terenów zieleni:
a) zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie i na krzewach,
b) zakup materiałów do nasadzeń oraz nasadzenia roślin wieloletnich związanych z przywracaniem
walorów przyrodniczych zabytkowym parkom,
c) korowanie mis korzeniowych,
d) założenie łąki kwietnej,
e) koszty przygotowania gruntu,
f) przesadzanie roślin,
g) usuwanie drzew i krzewów,
h) zabiegi zwalczające szkodniki np. opryski, założenie opasek,
i) uporządkowanie terenu, w tym wywiezienie materiału powstałego w wyniku przeprowadzanych prac,
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j) zakup budek lęgowych,
k) przywrócenie runa parkowego.
2) odbudowa/modernizacja/remont zbiorników i cieków wodnych,
3) infrastruktura techniczna: komunikacyjna (budowa lub modernizacja ścieżek/alejek, mostków), tablice
edukacyjne, kosze na śmieci, stojaki na rowery, fontanny, place zabaw, materiały do założenia systemu
nawadniania i jego wykonanie, oświetlenie i iluminacje, ogrodzenie,
4) prace demontażowe i rozbiórkowe obiektów budowlanych służące przywracaniu walorów przyrodniczych
parkom objętym ochroną w sytuacji, gdy nie będą one podlegały remontowi/modernizacji,
5) działania informacyjno - promocyjne (wydawnictwa, publikacje),
6) sieć wodno – kanalizacyjną wraz z przyłączem.
V.

Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny)
1) związane z opracowaniem dokumentacji (o ile nie była uprzednio finansowana ze środków Funduszu),
2) związane z zarządzaniem projektem, w tym koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
3) dotyczące budowy/modernizacji obiektów małej architektury ( np.: siłownia, muszla koncertowa, scena),
4) dotyczące budowy/remontu sanitariatu publicznego,
5) dotyczące monitoringu, w tym jego założenie,
6) związane z wykonaniem usługi geodezyjnej,
7) dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym.

§3
Warunki umorzenia pożyczki

1.

Pożyczka może być umorzona w wysokości do 25 % wypłaconej kwoty.

2.

Umorzeniu podlegają również należne Funduszowi odsetki od umorzonej kwoty pożyczki.

3.

Warunkiem częściowego umorzenia pożyczki jest:
1) terminowa realizacja Zadania;
2) osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych i rzeczowych;
3) spłata kwoty pożyczki nie podlegającej umorzeniu wraz z należnymi od niej odsetkami;
4) wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska,
administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska
stanowiących przychody Funduszu oraz ze zobowiązań finansowych wobec Funduszu.

4.

W przypadku spłaty odsetek lub kapitału po terminie wynikającym z harmonogramu spłat rat pożyczek
i odsetek kwota możliwego do uzyskania umorzenia ulega obniżeniu:
1) o 1 % kwoty możliwego do uzyskania umorzenia za każdy dzień opóźnienia w spłacie raty pożyczki, gdy
zadłużenie z tego tytułu przekroczyło 1.000,00 zł;
2) o 0,2 % kwoty możliwego do uzyskania umorzenia za każdy dzień opóźnienia w spłacie należnych odsetek
od raty pożyczki, gdy zadłużenie z tego tytułu przekroczyło 500 zł.

5.

Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki Beneficjent składa do Funduszu na co najmniej 45 dni
kalendarzowych przed terminem spłaty pierwszej raty, której dotyczy wniosek, po uprzednim spełnieniu
wszystkich warunków kwalifikujących pożyczkę do częściowego umorzenia. Złożenie wniosku po tym terminie
spowoduje konieczność spłaty raty kapitału i odsetek przypadających w tym terminie. Przedmiotowy wniosek
będzie podlegał rozpatrzeniu przed terminem spłaty kolejnej raty kapitału.
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§4
Inne warunki ubiegania się o dofinansowanie

1.

W rozliczeniu kwoty dofinansowania będą uwzględnione koszty kwalifikowane wynikające z faktur lub
rachunków wystawionych od dnia złożenia w Funduszu wniosku o dofinansowanie, o ile zostały one
wskazane do objęcia dofinansowaniem ze środków Funduszu w harmonogramie rzeczowo – finansowym
Zadania.

2.

W udziale własnym Wnioskodawcy uwzględniane będą koszty poniesione w okresie do 6 miesięcy przed datą
złożenia wniosku o dofinansowanie.

3.

Na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy, za zgodą Zarządu Funduszu, dopuszcza się możliwość uznania
w kosztach kwalifikowanych lub w ramach udziału własnego kosztów niewymienionych powyżej, o ile koszty
te wpływają znacząco na uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego Zadania lub są niezbędne do jego
zrealizowania.

4.

Ostateczna wysokość dofinansowania Zadania ustalana jest w stosownej uchwale Zarządu lub Rady
Nadzorczej Funduszu.

5.

Podatek VAT może być ujęty w koszcie całkowitym Zadania, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie ma prawnej
możliwości jego odliczenia.

6.

Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na realizację Zadań, które zostały zakończone przed datą złożenia
wniosku o ich dofinansowanie.

7.

Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości Zadania, rozumianej jako utrzymanie uzyskanych
efektów rzeczowych i ekologicznych przez okres nie krótszy niż 10 lat, licząc od dnia zakończenia jego
realizacji.

8.

Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Szczegółową procedurę i kryteria wyboru zadań
oraz udzielania dofinansowania określa Regulamin Konkursu.

§5
Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Programem stosuje się zapisy wynikające z:
1) Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi,
2) Instrukcji rozliczania kosztów Zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
3) Regulaminu Konkursu,
obowiązujących w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu Zadania przez odpowiedni organ Funduszu.
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