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ZADANIA DLA OCHRONY ŚRODOWISKA
Początki funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy przypadły na trudny okres naprawiania

wieloletnich zaniedbań w ochronie środowiska po PRL. W latach 70-tych i 80-tych Polska była

jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw Europy. Przykładowo - niemal połowa miast

w Polsce nie posiadała oczyszczalni ścieków.



W naszym kraju już od ponad ćwierćwiecza działa unikalny w skali Europy i świata system

finansowania ochrony środowiska, którego ważną częścią jest 16 Wojewódzkich Funduszy,

współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

27 LAT DZIAŁALNOŚCI





Ponad 41 miliardów złotych na 166 tysięcy zadań, m.in. na walkę ze smogiem i niską emisją,

instalację kolektorów słonecznych, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, to najkrótszy

bilans 27-letniej działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej

CO OSIĄGNĘLIŚMY?



Z pomocy finansowej Funduszy korzystają m.in. samorządy, przedsiębiorcy, organizacje

pozarządowe czy państwowe jednostki budżetowe. Ekologiczne Fundusze wspierają

zrównoważony rozwój gospodarczy i tworzenie "zielonych" miejsc pracy, a z efektów

ekoinwestycji korzystają miliony Polaków.

CO OSIĄGNĘLIŚMY?



MISJA FUNDUSZU

Realizacja polityki ekologicznej województwa zachodniopomorskiego

i budowanie regionalnego systemu zarządzania środowiskowego

Poprawa stanu środowiska, jakości życia mieszkańców i kreowanie pozytywnego

wizerunku województwa zachodniopomorskiego

Wspieranie działań i projektów proekologicznych

Doradztwo i współpraca w procesie przygotowania i realizacji inwestycji

i przedsięwzięć proekologicznych



AKTUALNA OFERTA 
FINANSOWA



ZWROTNE WSPARCIE 
FINANSOWE ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZU
Beneficjent – podmioty realizujące przedsięwzięcia i

zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki

wodnej:

• Pożyczka preferencyjna oprocentowanie 0,5 stopy

redyskonta weksli, nie mniej niż 2%, z zastrzeżeniem

przepisów dotyczących pomocy publicznej

• Okres finansowania – do 15 lat

• Możliwość umorzenia do 20% kwoty pożyczki, po

spłacie 80% zadłużenia, nie więcej niż 0,5 mln PLN.



EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Beneficjent: podmioty realizujące przedsięwzięcia

i zadania w zakresie edukacji ekologicznej

Pula środków: 2,5 mln zł

Dofinansowanie w formie dotacji nawet do 100%

kosztów kwalifikowanych przy projektach o

zasięgu regionalnym, 75% dotacji dla projektów nie

inwestycyjnych i 50% dotacji dla zadań inwestycyjnych.

Dofinansowanie projektów o wymiernych efektach

ekologicznych i rzeczowych.

Nabór wniosków – od 07.01.2020 r. do 31.07.2020 r.



- Warsztaty edukacyjne

- Publikacje oraz audycje o tematyce ekologicznej

- Kursy, szkolenia, studia podyplomowe

- Seminaria, konferencje i sympozja

- Programy oraz kampanie edukacyjne i informacyjne,

- Ścieżki przyrodnicze i izby edukacyjne,

- Budowa i wyposażenie ośrodków

edukacji ekologicznej

- Konkursy propagujące wiedzę

ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym

- Inne projekty przynoszące efekty ekologiczne

EDUKACJA
EKOLOGICZNA



OCHRONA PRZYRODY

Beneficjent: podmioty realizujące przedsięwzięcia

i zadania w zakresie ochrony przyrody

Pula środków: 1 mln zł

Dofinansowanie w formie dotacji do 75% dotacji dla

projektów nieinwestycyjnych i do 50% dotacji dla zadań

inwestycyjnych

Dofinansowanie projektów o wymiernych efektach

ekologicznych i rzeczowych.

Nabór wniosków – od 07.01.2020 r. do 31.07.2020 r .



OCHRONA PRZYRODY

- Wspieranie realizacji programów czynnej ochrony 

przyrody,

- Wspieranie zadań ochrony przyrody

wykonywanych przez służby ochrony przyrody 

województwa zachodniopomorskiego

- Restytucja i reintrodukcja

gatunków cennych i zagrożonych

- ochrona w ramach obszarów Natura 2000,

- wspieranie zadań służb ochrony

przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego

- inne projekty przynoszące efekty ekologiczne.



BARSZCZ 
SOSNOWSKIEGO

Dofinansowanie  w formie dotacji do 75% dotacji

Dofinansowanie zabiegów usuwania barszczu 

Sosnowskiego, zakupu środków ochrony roślin i 

środków ochrony bezpośredniej (odzież ochronna)

Pula środków: 450 tys. zł

Nabór wniosków – od 07.01.2020 r. do 31.07.2020 r.



AZBEST 2020

Beneficjent: Jednostki samorządu terytorialnego

(gminy, powiaty, związki międzygminne), 

przedsiębiorcy

Pula środków: 4,4 mln zł

Dofinansowanie zadań związanych z demontażem, 

transportem i utylizacją wyrobów zawierających

azbest. Maksymalny poziom dofinansowanie w formie

dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Budżet

programu wynosi 4,4 mln zł dla jst oraz 300.000,00 zł

dla przedsiębiorców.

Nabór wniosków – od 07.01.2020 r. do 31.07.2020 r.



AZBEST 2020

Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu wynosi

odpowiednio: 

- do 100% kosztów kwalifikowanych dla gmin

o wartości wskaźnika G określonego dla roku

poprzedzającego rok złożenia wniosku, nie większej niż

1500;

- do 70% kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości

wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok

złożenia wniosku, w przedziale powyżej 1500 do 2000;

- do 40% kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości

wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok

złożenia wniosku powyżej 2000, jednak nie więcej niż

80.000,00 zł...



AZBEST 2020

... z wyłączeniem części II Regulaminu, gdzie

maksymalny poziom dotacji może wynieść 50% kosztów

kwalifikowanych ale nie więcej niż 350,00 zł netto za

demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów

azbestowych, i nie więcej niż 200,00 zł netto za

transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów

azbestowych jednak nie więcej niż 30.000,00 zł;



OGÓLNOPOLSKI 
PROGRAM REGENERACJI 
ŚRODOWISKOWEJ GLEB 

POPRZEZ  WAPNOWANIE

Beneficjent:

posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie

województwa zachodniopomorskiego

Pula środków: 3,5 mln zł

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez 

OSChRw systemie ciągłym w terminie 

od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.



PROGRAM WAPNOWANIA

- Pomoc przysługuje gospodarstwom rolnym

o powierzchni użytków rolnych (UR) nieprzekraczającej

75 ha, dla działek rolnych (ewidencyjnych) o pH gleby

≤ 5,5;

- Dofinansowanie na nawóz wapniowy (wapno

nawozowe lub środek wapnujący) możesz uzyskać nie

częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej; 

- Do kosztów kwalifikowanych zalicza się

koszty zakupu nawozu wapniowego, zakupionego nie

wcześniej niż po dniu 01.06.2019 r.



PROGRAM WAPNOWANIA

Poziom dofinansowania: 

1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO

oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie

przekraczającej 25 ha użytków rolnych

2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO

oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie

przekraczającej 50 ha użytków rolnych

3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO

oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie

przekraczającej 75 ha użytków rolnych.



WSPARCIE DLA 
SPÓŁEK WODNYCH

Beneficjent: Spółki Wodne - wyłonione w ramach 

naboru, pozytywnie zweryfikowane przez Urząd 

Marszałkowski

Pula środków: 500 tysięcy złotych

Działalność zachodniopomorskich spółek

wodnych na zadania dot. bieżącego utrzymania 

urządzeń melioracji wodnych

Projekty, które zostaną wybrane do

dofinansowania przez Województwo, będą mogły 

uzyskać od Funduszu wsparcie finansowe w formie 

dotacji do 50% kosztów zadania.



PROGRAM 
MOJA WODA

Dofinansowanie w formie dotacji do 

80% kosztów kwalifikowanych

instalacji wchodzących w skład

zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na

jedno przedsięwzięcie.

Wsparciem finansowym mogą zostać

objęte przedsięwzięcia, które

doprowadzą do zagospodarowania

wody opadowej w obrębie

nieruchomości objętej

przedsięwzięciem.

Nabór od 1 lipca 2020 r.



PROGRAM MOJA WODA

Koszty poniesione po dniu 01.06.2024 r. na zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji

takich jak:

-przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika

nadziemnego;podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;



PROGRAM MOJA WODA

- instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty,

szczelny lub infiltracyjny;

- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalające na

zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej

przedsięwzięciem.



PROGRAM 
PRIORYTETOWY 

CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego

celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych

zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy

jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych

pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji

budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale

dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom

finansowym.



PROGRAM 
CZYSTE POWIETRZE

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

• wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na

paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł

ciepła spełanijących wymagania Programu

• docieplenia przegród budynku,

• wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

• instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów

słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

• montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła



WSPARCIE 
FINANSOWE DLA OSP 

I WOPR

Ogólnopolski Program Finansowania

Służb Ratowniczych Część 1) 

Dofinansowanie zakupu specjalistycznego 

sprzętu wykorzystywanego w akcjach 

ratowniczych

Wsparcie na zakup średnich wozów

ratowniczo-gaśniczych i zestawów poszukiwawczo-

ratowniczych w formie dotacji do 90% kosztów

kwalifikowanych. Dofinansowanie w ramach listy uzgodnionej

na podstawie porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji oraz Ministra Klimatu



WSPARCIE 
FINANSOWE DLA OSP

„Mały Strażak” 

Wsparcie na zakup sprzętu i niezbędnego wyposażenia             

w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych. 

Warunki naboru:

• 1.200.000,00 zł – budżet Programu, z czego: 1.000.000 zł – środki 

pozyskane z NFOŚiGW i 200.000 zł – środki WFOŚiGW w Szczecinie;

• 25.000 zł – maksymalna kwota dofinansowania 

dla jednej jednostki OSP;

• od 16 czerwca 2020 r. – nabór wniosków (zakończony 30.06.2020 r.)



WSPARCIE 
FINANSOWE DLA OSP

„REMIZA” 

Uprawnionymi do składania wniosku są jednostki samorządu 

terytorialnego (JST) szczebla gminnego oraz ochotnicze straże pożarne.

Możliwość dofinansowania w formie dotacji do 90% kosztów 

kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze 

środków Funduszu dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 30 

000,00 zł lub w formie pożyczki, z zastrzeżeniem, że łączna 

kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków 

Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia.

Nabór od 6 lipca – zamknięty 22 lipca 2020 r.



SKŁADANIE 
WNIOSKÓW

Biuro Szczecin

ul. Solskiego 3

71-323 Szczecin

Biuro Koszalin

ul. Zwycięstwa 111

75-601 Koszalin



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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