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

§1
Ogólne postanowienia

1.

Podstawa prawna udzielania dofinansowania.
1)
2)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).
Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu odbywa się w trybie konkursowym, na podstawie
Regulaminów Konkursów uchwalanych przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi, dalej zwanego również Funduszem.

2.

Cel Programu.
1)

Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań realizowanych na rzecz układów terenów zieleni objętych
ochroną na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozumianych jako parki towarzyszące
pałacom, zamkom i dworom lub stanowiących część składową założeń urbanistyczno-przestrzennych miast, znajdujących
się na terenie

województwa łódzkiego. Celem Programu jest zachowanie i ochrona dziedzictwa historyczno-

przyrodniczo-kulturowego tych 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 5.

3.

4.

Okres wdrażania Programu i wydatkowania środków
1)

Wdrażanie Programu: w latach 2015-2016.

2)

Wydatkowanie środków: do 31.12.2018 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.

5.

Budżet
1)

Budżet Programu wynosi 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych.

2)

Pulę środków przeznaczoną na daną edycję Konkursu określa jego Regulamin.

§2
Zasady udzielania dofinansowania

1.

Forma dofinansowania:
Dotacja

2.

Intensywność dofinansowania
Dotacja nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych zadania z tym, że:
1)

dofinansowanie przeznaczone na rewaloryzację terenów zieleni oraz na odbudowę/modernizację zbiorników i cieków
wodnych mającą na celu przywrócenie ich do pierwotnego stanu może wynieść do 100% kosztów poniesionych z tytułu
wykonanych w tym zakresie prac;

2)

dofinansowanie przeznaczone na prace związane z modernizacją/budową infrastruktury technicznej nie może
przekroczyć 60% kosztów poniesionych z tytułu wykonanych w tym zakresie prac;
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3)

dofinansowanie na działania informacyjno-promocyjne (wydawnictwa, publikacje) może wynieść do 100% kosztów
poniesionych z tego tytułu, ale nie może być przekroczyć 3 % sumy kosztów kwalifikowanych zadania;

4)

wnioskowana kwota dofinansowania na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 250.000,00 (dwieście
pięćdziesiąt tysięcy) złotych;

5)

Zarząd Funduszu może ustalić maksymalną kwotę dofinansowania na jedno zadanie wskazując jej wysokość
w Regulaminie konkursu danej edycji.

3.

Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego

4.

Koszty kwalifikowane (dofinansowanie Funduszu i udział własny):
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 i/lub wymiana trawników,
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.

2) odbudowa/modernizacja/remont zbiorników i cieków wodnych;
3) infrastruktura techniczna: komunikacyjna (budowa lub modernizacja ścieżek/alejek, mostków), mała architektura
rozumiana jako budowa/modernizacja miejsc odpoczynku i rekreacji, tablice edukacyjne, kosze na śmieci, stojaki
na rowery, fontanny, materiały do założenia systemu nawadniania i jego wykonanie, oświetlenie i iluminacje,
ogrodzenie, oraz prace demontażowe i rozbiórkowe obiektów budowlanych służące przywracaniu walorów
przyrodniczych parkom objętym ochroną, w sytuacji gdy nie będą one podlegały remontowi/modernizacji;
4) działania informacyjno-promocyjne (wydawnictwa, publikacje).
5.

Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny):
1)

koszty związane z opracowaniem dokumentacji (o ile nie była uprzednio finansowana ze środków Funduszu);

2)

koszty zarządzania projektem, w tym koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

3)

założenie monitoringu;

4)

koszty dotyczące budowy/modernizacji pozostałych obiektów małej architektury nie wskazane w kosztach
kwalifikowanych;

5)

koszty budowy/remontu sanitariatu publicznego wraz z instalacją wodno – kanalizacyjną.

§3
Inne warunki ubiegania się o dofinansowanie

1.

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

2.

W udziale własnym Wnioskodawcy uwzględniane będą koszty poniesione 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.
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4.

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

5.

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

6.

Park jest ogólnodostępny, a wejście na jego teren jest nieodpłatne.

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 jego zakończenia.

8.

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

§4
Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Programem stosuje się:
1)

Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi;

2)

Instrukcję rozliczania kosztów zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

3)

Regulamin Konkursu;

obowiązujące w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadania przez odpowiedni organ Funduszu.

Strona 3 z 3

