
 

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej  WFOŚiGW w Łodzi nr 20/III/2021 z dnia 24.03.2021 r. 

 
PROGRAM PRIORYTETOWY 

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI 

EkoAuto - Łódzki Rozwój Elektromobilności 
 

§ 1 
Ogólne postanowienia 

 
1. Podstawa prawna udzielania dofinansowania:  

1) Art. 400a ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219 z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 
110.) 

 
2. Cel Programu: 

Celem Programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko w związku 
z emisją zanieczyszczeń pochodzących z transportu, na terenie województwa łódzkiego. 

 
3. Beneficjenci: 

Beneficjenci Programu (Wnioskodawcy) - jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje 
kultury. 
 

4. Okres wdrażania i wydatkowania środków: 
1) wdrażanie Programu: lata 2021 - 2022; 
2) termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu 

końcowego zadania nie może nastąpić później niż: do dnia 30.11.2022 roku; 
3) wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania: do dnia 

30.06.2023 roku.  
 

5. Wskaźniki osiągnięcia celu Programu dla WFOŚiGW w Łodzi: 
1) zakup co najmniej 25 pojazdów; 
2) budowa co najmniej 10 stacji lub punktów ładowania. 
 

6. Budżet Programu: 
Budżet Programu wynosi: 6.000.000,00 zł, w tym: 
1) w formie pożyczki: 2.400.000,00 zł,  
2) w formie dotacji: 3.600.000,00 zł,  
Kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do rozdysponowania na rok następny. 
 

7. Nabór wniosków: 
1) nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie programu. 

Szczegółowe terminy naboru wniosków, określone zostaną przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi i umieszczone 
w ogłoszeniu o naborze.  

2) wnioski składane są w siedzibie Funduszu. 
3) 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 uwarunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. 
  



 

 
2. Intensywność i warunki dofinansowania: 

1) Łączna kwota dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym dotacja nie 
może przekroczyć 60 % kwoty możliwego dofinansowania, jednak nie więcej niż 95.000,00 zł. 

2) Wysokość możliwego dofinansowania jest uzależniona od dokonanej przez Fundusz oceny zadania 
z uwzględnieniem jego aspektu społecznego i uregulowań wynikających z przepisów dotyczących 
pomocy publicznej (o ile dotyczą). 

 
3. Warunki udzielanego dofinansowania: 

1) oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 1,5% w skali roku,  
2) okres karencji w spłacie pożyczki 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 nie podlega umorzeniu; 
5) umowa o udzielenie dofinansowania zawierana jest najpóźniej do dnia 31.12.2022 r., po upływie tego 
terminu uchwała o przyznaniu pomocy finansowej traci moc. 
 

4. Koszty kwalifikowane: 
Koszty kwalifikowane do objęcia dofinansowaniem przez Fundusz stanowią:  
1) koszty zakupu nowych dwuśladowych pojazdów elektrycznych z ograniczeniem do samochodów 

osobowych, 
2) stacji lub punktów ładowania,  

w rozumieniu Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 
z  2021 r.  poz. 110.) oraz Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 
110 z późn. zm.) 
 

5. Inne warunki dofinansowania: 
1) Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na zadania, które zostały zakończone przed datą złożenia 

wniosku o ich dofinansowanie; 
2) Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania (efektu rzeczowego i ekologicznego 

zadania) przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia jego zakończenia. 
 

§ 3 
Efekt ekologiczny zadania 

 
1. Wysokość osiągniętego efektu ekologicznego dla zadań objętych dofinansowaniem winna być obliczona 

w oparciu o rzeczywiste dane, uśrednione z trzech lat następujących po dacie zakończenia realizacji zadania. 
2. Termin przedłożenia do Funduszu potwierdzenia uzyskanych efektów określa się w umowie 

o dofinansowanie. 
§ 4 

Postanowienia końcowe 

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 zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
 

 


