Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 93/XI/2016 z dn. 25.11.2016 r.

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Tekst jednolity
Podstawę prawną niniejszych kryteriów stanowi art. 400h ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. zwanej dalej Ustawą.
Ustala się następujące kryteria stosowane przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie dofinansowania
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji,
przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym oraz pożyczki, za wyjątkiem pożyczki
pomostowej:
I.

KRYTERIUM
ZGODNOŚCI
Z
POLITYKĄ
EKOLOGICZNĄ
PAŃSTWA,
W
TYM
W SZCZEGÓLNOŚCI
Z
TYTUŁU
WYPEŁNIENIA
ZOBOWIĄZAŃ
WYNIKAJĄCYCH
Z CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZGODNOŚCI Z POLITYKĄ EKOLOGICZNĄ
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Kryterium to ma charakter nadrzędny, w szczególności w odniesieniu do zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej zmierzających do wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej
wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania będą
brane pod uwagę cele określone w:
 Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi;
 Liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na dany rok.
II.
KRYTERIUM CELOWOŚCI
W ramach tego kryterium sprawdzane jest przeznaczenie środków na cele wskazane w art. 400a ust. 1
pkt 1-9a i 11-42 ustawy.
III. KRYTERIUM FORMALNO - PRAWNE
W ramach tego kryterium Fundusz sprawdza:
1) spełnienie wymogów formalno-prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa;
2) zgodność z uchwalonymi przez Radę Nadzorczą „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze
środków WFOŚiGW w Łodzi” oraz programami priorytetowymi;
3) prawidłowość wypełnienia formularza wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW
w Łodzi wraz z kompletnością określonych w nim załączników.
IV. KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ, RZECZOWEJ, SPOŁECZNEJ
Fundusz stosując to kryterium dokonuje oceny:
1) efektu ekologicznego;
2) efektu rzeczowego;
3) kosztu uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego;
4) aspektu społecznego.
V.
KRYTERIUM EKONOMICZNO - FINANSOWE
Celem zastosowania tego kryterium jest ocena Wnioskodawcy w zakresie:
1) zdolności kredytowej;
2) oceny zaproponowanych zabezpieczeń zwrotu kwoty wnioskowanego dofinansowania;
3) zbilansowania źródeł finansowania zadania;
4) dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej.
VI. KRYTERIUM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA
Celem zastosowania tego kryterium jest ocena zadań pod kątem zasięgu ich oddziaływania oraz wpływu
na obszary chronione, w tym NATURA 2000 w rozumieniu stosownych przepisów prawnych.
VII. KRYTERIUM TECHNICZNO – JAKOŚCIOWE
W ramach tego kryterium preferowane będzie dofinansowanie zadań:
1) podnoszących sprawność już istniejących urządzeń ochrony środowiska;
2) wykorzystujących skuteczne i nowoczesne metody ich realizacji;
3) opartych na najlepszych dostępnych technikach.
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