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PROGRAM PRIORYTETOWY 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

„Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Podstawa prawna udzielania dofinansowania: 

art. 400 a ust. 1 pkt 29, pkt 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 późn. zm.) 

2. Użyte w niniejszym programie pojęcia oznaczają:  

1) Beneficjent– jednostka samorządu terytorialnego wskazana we wniosku o przyznanie dofinansowania 

ze środków WFOŚiGW w Łodzi, dla której została podjęta decyzja o dofinansowaniu i która jest stroną umowy 

o dofinansowanie; 

2) Fundusz, WFOŚiGW w Łodzi – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

3) koszt całkowity zadania – suma kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych; 

4) przestrzeń publiczna – teren ogólnodostępny, stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, który 

po realizacji zadania służyć będzie zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości korzystania  

z walorów przyrodniczych lub edukacji ekologicznej; 

5) teren ogólnodostępny – teren przeznaczony dla ludności, do którego dostęp jest nieodpłatny; 

6) teren zieleni – teren pokryty zielenią, świadomie komponowany, który spełnia wielofunkcyjne zadania  

z zakresu ochrony oraz kształtowania środowiska i klimatu; 

7) termin zakończenia zadania – data sporządzenia protokołu odbioru końcowego; 

8) trwałość zadania – obowiązek Beneficjenta utrzymania efektów rzeczowych i ekologicznych zrealizowanego 

zadania przez okres wskazany przez Fundusz; 

9) wdrażanie Programu –termin podpisywania umów; 

10) Wnioskodawca – jednostka samorządu terytorialnego składająca w WFOŚiGW w Łodzi wniosek o przyznanie 

dofinansowania na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska; 

11) wydatkowanie środków –wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania; 

12) zadanie - działanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przynoszące efekt ekologiczny 

i rzeczowy. 

3.  Cel Programu: 

Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi na obszarze województwa 

łódzkiego, służące dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz 

umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów. 

Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań dotyczących zagospodarowania przestrzeni 

publicznej. 

4. Beneficjenci (Wnioskodawcy): 

 Jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. 
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5. Okres wdrażania Programu, termin zakończenia zadania i wydatkowania środków: 

1) wdrażanie Programu: w latach 2021-2022; 

2) termin zakończenia zadania: do 31.10.2023 roku; 

3) wydatkowanie środków: do 31.12.2023 roku.  

6. Wskaźniki osiągnięcia celu Programu: 

Ilość utworzonych terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi. Zakłada się, że wskaźnik ten nie powinien być 

niższy niż 5.  

7. Budżet: 

1) budżet Programu wynosi 12.000.000,00 zł, w tym: 

a)  w formie pożyczki: 4.800.000,00 zł, tj. 2.400.000,00 zł na rok 2021 i 2.400.000,00 zł na rok 2022;   

b) w formie dotacji: 7.200.000,00 zł, tj. 3.600.000,00 zł na rok 2021 i 3.600.000,00 zł na rok 2022;   

przy czym kwoty niewykorzystane w danym roku przechodzą do rozdysponowania na rok następny. 

8. Nabór wniosków: 

1)  Wnioski składane są w siedzibie Funduszu. 

2) Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie 

Programu. Wnioski rozpatrywane są w kolejności  ich wpływu do siedziby Funduszu. Szczegółowe terminy 

naboru wniosków określone zostaną przez Zarząd Funduszu w Regulaminie naboru wniosków i umieszczone w 

ogłoszeniu o naborze. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby 

Funduszu. 

§ 2 

Zasady udzielania dofinansowania 

1. Forma dofinansowania: 

Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. 

2. Intensywność dofinansowania 

Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60 % 

kwoty możliwego dofinansowania. 

3. Warunki dofinansowania  

1) warunki udzielanej pożyczki:  

a) oprocentowanie 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; 

b) oprocentowanie nie może być niższe niż 1,5%; 

c) okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia 

zadania wskazanego w umowie pożyczki w pierwotnym jej brzmieniu; 

d) łączny okres spłaty pożyczki wraz z okresem karencji nie może przekroczyć 15 lat; 

e) pożyczka nie podlega umorzeniu. 

2) Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 50.000,00  zł. 

4. Koszty kwalifikowane do dofinansowania ze środków Fundusz, w tym udział własny są przeznaczane na: 

1) zakup materiałów do nasadzeń oraz nasadzenia roślin wieloletnich, z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona 

na zakup jednej sadzonki nie może przekroczyć: 

a) 130,00 zł dla sadzonek drzew liściastych, 
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b) 110,00 zł dla sadzonek drzew iglastych, 

c) 40,00 zł dla sadzonki krzewu. 

2) przygotowanie gruntu pod nasadzenia w szczególności palikowanie, korowanie, rozłożenie agrowłókniny 

(kwota dofinansowania nie może przewyższać wysokości zakwalifikowanych do dofinansowania kosztów 

zakupu materiałów do nasadzeń); 

3) założenie trawników i łąk kwietnych; 

4) zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie i na krzewach; 

5) zabiegi zabezpieczające drzewostan w tym założenie wiązań i podpór; 

6)  zakup/wykonanie/montaż tablic dydaktycznych, plansz, tabliczek do oznaczenia gatunków roślin, instalacji 

dydaktycznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej (np. typu światowid), rumowiska skalnego/oczka 

wodnego, stacji meteorologicznej z wyposażeniem, domków dla owadów, uli dydaktycznych, budek lęgowych 

i poidełek dla ptaków, itp.; 

7) utworzenie miejsca do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w szczególności zakup i montaż 

stołów, ław, altan/zadaszeń; 

8) budowa lub modernizacja istniejących ścieżek/alejek wyłącznie z materiałów wodoprzepuszczalnych; 

9) obiekty małej architektury w szczególności zakup ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków na rowery; 

10)  zakup i montaż systemu nawadniania, oświetlenia wraz z ich wykonaniem (w tym: zakup lamp, słupów itp.) do 

50% kosztów jego wykonania; 

11) stworzenie i urządzenie miejsc do rekreacji, w tym aktywności fizycznej (plac zabaw, siłownia plenerowa) 

do 50 % kosztów wskazanych w § 2 ust. 4 pkt. 6, lecz nie więcej niż 10.000,00 zł; 

12) założenie tężni solankowych; 

13)  stworzenie miejsc dla czworonogów ze strefą: wybiegu, rekreacji i treningu;  

14)  założenie monitoringu. 

5. Koszty niekwalifikowane stanowiące wyłącznie udział własny są przeznaczane na: 

1) opracowanie dokumentacji; 

2) zarządzanie projektem, w tym koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego; 

3) budowę lub remont sanitariatu publicznego wraz z instalacją wodno – kanalizacyjną; 

4) związane z wykonaniem usługi geodezyjnej; 

5) zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym; 

6) uporządkowanie terenu, w tym wywiezienie materiału powstałego w wyniku przeprowadzanych prac; 

7) roboty przygotowawcze; 

8) roboty pomiarowe; 

9) budowę i montaż ogrodzenia; 

10) tablice informacyjne związane z obiektem, tablicy z regulaminami; 

11) budowa podestów/tarasów widokowych. 

§ 3 

Warunki dofinansowania 

1. Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na realizację Zadań, które zostały zakończone przed datą złożenia 

wniosku o ich dofinansowanie.  

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, 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 
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wskazane do objęcia dofinansowaniem ze środków Funduszu w harmonogramie rzeczowo-finansowym (wg wzoru 

Funduszu) stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. 

3. W udziale własnym Wnioskodawcy uwzględniane mogą być  koszty poniesione w okresie do 6 miesięcy przed datą 

złożenia wniosku o dofinansowanie.  

4. 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.  

5. Podatek VAT może być ujęty w koszcie całkowitym zadania, w sytuacji gdy Wnioskodawcy nie przysługuje prawo 

do jego odliczenia.  

6. Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania, rozumianej jako utrzymanie uzyskanych efektów 

rzeczowych i ekologicznych, przez okres nie krótszy niż 8 lat licząc od dnia zakończenia jego realizacji. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Programem mają zastosowanie: 

1) Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi; 

2) Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

3) Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

4) Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

obowiązujące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

2. Do oceny merytorycznej zadań realizowanych w ramach Programu nie ma zastosowania „Ocena planowanych 

efektów rzeczowych i ekologicznych dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi”. 

 

 

 

         


