Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu NFOŚiGW
nr B/36/35/2019 z dnia 27.08.2019

PROGRAM PRIORYTETOWY

Tytuł programu: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

1. Cel programu
Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
2. Wskaźnik osiągnięcia celu
Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.:
masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu [Mg]
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi co
najmniej 200 000 Mg
3. Budżet
Budżet na realizację celu programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 100 000 tys. zł.
4.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2020, przy czym:
1)
zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane będą do
30.06.2020 r.;
2)
środki wydatkowane będą do 31.12.2020 r.
5.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
Wnioski będą składane do dnia 20.12.2019 r. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków
określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane
będą na stronie internetowej NFOŚiGW.
6.

Koszty kwalifikowane

1)

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2020 r. w którym to poniesione
koszty mogą być uznane za kwalifikowane;

2)

koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych
finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są wyłącznie koszty
transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników (z PSZOK lub
innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

7.

Formy i warunki udzielania dofinansowania

7.1

Formy dofinansowania
Dotacja;
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7.2 Intensywność dofinansowania
Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota
dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.
7.3 Warunki dofinansowania
1) dofinansowanie w formie dotacji:
a) wypłata transz dotacji może nastąpić w formie zaliczki lub/i refundacji,
b) w przypadku wyczerpania limitu środków w planie finansowym NFOŚiGW w roku bieżącym
zaplanowane wypłaty mogą być przesunięte przez NFOŚiGW na rok następny. Wypłaty mogą
być przesunięte nie więcej niż o jeden rok wobec planowanych terminów. Przesunięcie może
dotyczyć nie więcej niż 50% kwoty zaplanowanej do wypłaty na dany rok;
2) w przypadku gdy wsparcie przekazywane ostatecznym odbiorcom korzyści stanowi dla nich
pomoc publiczną, jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot udzielający pomocy,
zobowiązana jest do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej
określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51
z dnia z 22.02.2019, str. 1 ) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1), a także do realizacji innych obowiązków podmiotu
udzielającego pomocy.
3) okres trwałości przedsięwzięcia: nie dotyczy.
7.4 Beneficjenci
1) Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego,
2) Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
7.5 Rodzaje przedsięwzięć
Przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
8.

Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru

2.

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie

3.

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane
załączniki

4.

Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie
priorytetowym

5.

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział
Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinasowanie – za wyjątkiem
rozwiązania za porozumieniem stron - z przyczyn leżących po stronie
Wnioskodawcy

6.

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów

TAK

NIE
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7.

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW

8.

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym

9.

Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku

10.

Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne
z programem priorytetowym

11.

Forma i intensywność wnioskowanego
z programem priorytetowym

12.

Efektywność kosztowa przedsięwzięcia jest zgodna z „Zasadami efektywności
kosztowej przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW" (maksymalna
wartość wskaźnika kosztu jednostkowego, rozumianego jako wysokość
dofinansowania za jednostkę efektu została określona w ust. 7.2.

dofinansowania

jest

zgodna

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Przyjęte rozwiązania gwarantują osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia
w okresie wdrażania programu (w tym: realistyczny harmonogram rzeczowofinansowy, okres realizacji przedsięwzięcia: zakończenia przedsięwzięcia oraz
osiągnięcia efektu rzeczowego itd.)

2.

Zasadność realizacji zadania – zbilansowane zostały realne potrzeby w zakresie
masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu Big Bag wymagających unieszkodliwienia lub poddania
odzyskowi odpadów w ramach przedsięwzięcia.

3.

Przeprowadzono analizę rynku w zakresie możliwości przetworzenia odpadów z
folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach
i typu Big Bag z podaniem szacowanych kosztów ich przetworzenia.

4.

Przedstawiono propozycję organizacji całego procesu zbierania, transportu oraz
odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

TAK

NIE

Nie ustala się kryteriów jakościowych punktowych.
9.

Postanowienia dodatkowe
do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania
dofinasowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
2) nie jest wymagane sporządzenie przez Wnioskodawcę studium wykonalności.
3) wnioski nie podlegają ocenie finansowej oraz w zakresie pomocy publicznej.
1)
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