
                                                                                                                         

Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach   

„Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych  

Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach 

ratowniczych” 

 

  
§ 1 Podstawa prawna udzielenia dofinansowania   

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska -  art. 400a ust.1 pkt 17 i 36. 

2. Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb 

ratowniczych”. „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) 

Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”. 

3. Porozumienie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska z dnia 

23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.  

4. Uchwała Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Opolu podjęta w dniu 15.06.2021 r., w sprawie  

wdrożenia do realizacji przez WFOŚiGW w Opolu Programu Priorytetowego Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: „Ogólnopolskiego 

programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego 

sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne   

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa, wysokość i warunki dofinansowania oraz zasady 

prowadzenia naboru wniosków.  

2. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie www.wfosigw.opole.pl.                        

w zakładkach „Aktualności” oraz „Pozostałe programy”.  

3. Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu lub pocztą lub przesyłką kurierską na adres: ul. 

Krakowska 53, 45-018 Opole  

4. Kryteria oceny wniosków określa Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie                                   

pn.: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie 

zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”. 

 

§ 3 Beneficjenci i rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć   

1. Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) 

znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach 

porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie 

współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska 

2. Wnioski podmiotów nie ujętych na ww. liście nie będą rozpatrywane.   

3. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego                        

w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwanie skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów 

ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego.  

  

  

http://www.wfosigw.opole.pl/


§ 4 Wysokość i warunki dofinansowania  

1. Kosztami kwalifikowanymi są koszty poniesione od dnia 01.05.2018 r. do dnia 30.11.2025 r.,                        

z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku                                       

o dofinansowanie. 

2. Źródłem dofinansowania Programu Priorytetowego NFOŚiGW mogą być środki NFOŚiGW/ 

WFOŚiGW.  

3. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  

  

§ 5 Sposób sporządzenia wniosku o dofinansowanie   

Wnioski należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej 

Funduszu www.wfosigw.opole.pl, w zakładkach: „Aktualności” oraz „Pozostałe programy”.   

  

§ 6 Postanowienia końcowe   

  

Przystąpienie do naboru oznacza, że wnioskodawca zapoznał się z wymienionymi w niniejszym 

Regulaminie dokumentami i je akceptuje.    
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