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Szanowni
Państwo!

Z przyjemnością przekazu ję w Pań stwa rę ce
pierwszy w tym roku numer serwisu
informacyjno-doradczego „Opłaty i fundusze w ochronie środowiska”.
W związku ze zmia na mi prawnymi,
które obowiązują od 1 stycznia 2013
ro ku, ulegają zmia nie ter miny wnoszenia opłat za korzysta nie ze śro-
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W związku ze zmianami prawnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2013 roku, ulegają zmianie
terminy wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, przy
czym opłaty i sprawozdania za
II półrocze 2012 r. należy złożyć
jeszcze do 31 stycznia 2013 r.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są instrumentami o bardzo
istotnym znaczeniu dla ochrony
środowiska. Ponoszone przez podmioty oddziałujące na środowisko
i wykorzystujące jego zasoby, stanowią odzwierciedlenie zasady
„zanieczyszczający płaci” oraz
urealniają koszty działalności gospodarczej. Pełnią dwie zasadnicze
funkcje.
Zasadnicze funkcje opłat
Działają bodźcowo na podmioty
korzystające ze środowiska, przez
ekonomiczne wymuszanie stosowania
korzystniejszych
dla
ochrony środowiska, bo mniej
uciążliwych, nowocześniejszych
dowiska, przy czym opła ty i sprawozda nia za II półrocze 2012 r. na leży zło żyć jesz cze do 31 stycz nia 2013 r.
Z ar tykułu za mieszczo nego w Poradach prawnych dowiedzą się Państwo, czy gmina może odliczyć VAT
przy budowie przydo mowych oczyszczalni ścieków.
Te ma tem nu me ru jest no wy Pro gram Prio ry te to wy „Efek tyw ne wy ko rzy sta nie ener gii – In we sty cje
ener go osz częd ne w ma łych i śred nich przed się bior stwach”.

technik i technologii, wpływających na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędniejsze
wykorzystywanie zasobów środowiska.
Opłaty za korzystanie ze środowiska
stanowią źródło funduszy finansujących przedsięwzięcia, mające na
celu ograniczanie uciążliwości dla
środowiska.
Zgodnie z art. 273 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2008
Nr 25, poz. 150 ze zm.) opłata za
korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza,
2) wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi,
3) pobór wód,
4) składowanie odpadów.
Wysokość opłat
Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska zależy odpowiednio od:
W dziale Finanse informujemy m.in.
o nowych pro gra mach NFO ŚiGW
– KAWKA i LEMUR.
Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi ar tykułami. Wierzę, że informacje zawar te w tym numerze spełnią
Państwa oczekiwania i okażą się pomocne w pracy.
Anna Podgórska

Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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1) ilości i rodzaju gazów lub pyłów
wprowadzanych do powietrza,
2) ilości i jakości pobranej wody
oraz od tego, czy pobrano wodę
powierzchniową czy podziemną,
a także od jej przeznaczenia.

nizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub
hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w odniesieniu
do wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu lub
hodowli ryb łososiowatych oraz
wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu lub
hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów
wodnych, o ile produkcja tych ryb
lub organizmów, rozumiana jako
średnioroczny przyrost masy tych
ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg
z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków zależy od rodzaju
substancji zawartych w ściekach
i ich ilości, rodzaju ścieków,
a w wypadku wód chłodniczych
– od temperatury tych wód,
przy czym zależy również od:
1) wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego te
ścieki są odprowadzane, w odniesieniu do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub
zamknięte systemy kanalizacyjne,
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzWAŻNE!
✔
chni, w szczególności z miast,
portów, lotnisk, terenów przemy- Wysokość opłaty za składowanie
słowych, handlowych, usługowych odpadów zależy od ilości i rodzaju
i składowych, baz transportowych składowanych odpadów.
oraz dróg i parkingów,
2) rodzaju substancji zawartych
w ściekach i ich ilości albo Na składowisku odpadów, na któod wielkości produkcji ryb innych rym umieszcza się i z którego wyniż łososiowate lub innych orga- dobywa się odpady tego samego

rodzaju, podstawą do naliczenia
opłat jest różnica między masą odpadów umieszczonych na składowisku a masą odpadów wydobytych
ze składowiska – w ciągu roku kalendarzowego; jeżeli różnica jest
liczbą ujemną, to przyjmuje się wartość 0.
Jeżeli składowane lub magazynowane odpady ulegają zmieszaniu,
za podstawę opłaty za korzystanie
ze środowiska przyjmuje się rodzaj
odpadu, za który jednostkowa
stawka opłaty jest najwyższa. Przepisu tego nie stosuje się do tych rodzajów odpadów, które mogą być
składowane w sposób nieselektywny na podstawie przepisów o odpadach.
Opłatę ustala się według stawek
obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska
miało miejsce.
Nowe terminy wnoszenia
opłat i wykazów
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła
w życie ustawa z dnia 16 listo-

NASI STALI EKSPERCI:
dr Michał Kuliński, adwokat. Wspólnik w kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK. Studiował na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego – Levin College of Law University of Florida przy
WPiA UW oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.
Krzysztof Choromański, współwłaściciel i Członek Zarządu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o. odpowiedzialny za zarządzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony środowiska oraz przygotowanie
i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki komunalnej).
Anna Wojniak-Bieńko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie działalności energetycznej, hutnictwa żelaza i stali oraz przemysłu mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, właścicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za współpracę i doradztwo firmom w zakresie ochrony środowiska i energetyki.
Małgorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kurs: Badania
rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje się tematyką ochrony środowiska, zrównoważonym
rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsiębiorczością w ochronie środowiska.
Robert Barański od kilkunastu lat zajmuje się aktywnie planowaniem i realizacją projektów społecznych
i inwestycyjnych, a także pozyskiwaniem funduszy na tego typu inicjatywy. Jest autorem wielu publikacji dotyczących finansowania bezzwrotnego przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska oraz uwarunkowań prawnych
i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem i aktywnością firm, instytucji i organizacji w kraju i na terenie UE.

2

Opłaty i fundusze w ochronie środowiska – 1/2013

www.dashofer.pl

Nr 1/2013
pada 2012 r. o redukcji niektórych
obciążeń administracyjnych w gospodarce (DZ.U. 2012 poz.1342).

wiska i sprawozdania za II półrocze 2012 r. należy wnieść jeszcze
do 31 stycznia 2013 r.

2) wykazu, na podstawie, którego
ustalono opłaty za składowanie
odpadów,

Zmienia ona przepisy Prawa
ochrony środowiska, które dotyczą
terminów na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska, a także terminów dotyczących przekazywania
wykazów z informacjami wykorzystywanymi do ustalenia wysokości
opłat za korzystanie ze środowiska.

W przypadku, gdy w 2012 r.
na składowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto
z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający
ze środowiska powinien wnieść
opłatę i złożyć sprawozdanie według nowych przepisów, czyli
do 31 marca 2013 r., nie zaś do
31 stycznia.

Marszałek województwa, w drodze
decyzji, wymierzy opłatę, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska.

Zgodnie ze zmianami w Prawie
ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska mają być
roczne i wnoszone w terminie do
31 marca.
Wykazy natomiast z informacjami
wykorzystywanymi do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska podmioty korzystające ze
środowiska będą składać tylko do marszałka województwa, z pominięciem
już wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub wójta, burmistrza,
bądź prezydenta miasta.
Według przepisu art. 25 ustawy
o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
opłaty za korzystanie ze środo-

Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb
innych niż łososiowate lub innych
organizmów wodnych wnosi ją
w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa
w art. 287 ust. 1 pkt 5.
Opłata wymierzana przez
marszałka województwa
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył:
l) wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania
ze środowiska oraz o wysokości
należnych opłat,

W przypadku, gdy w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat
podmiot korzystający ze środowiska
zamieścił informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia – marszałek
województwa wymierzy opłatę
w wysokości stanowiącej różnicę
między opłatą należną a wynikającą
z wykazu.
Marszałek województwa dokonuje
ustaleń własnych na podstawie:
1) pomiarów dokonywanych przez
organy administracji lub przez
podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do poniesienia opłat,
2) innych danych technicznych i technologicznych.
n
Redakcja

Aktualności
Przyznano ponad 1,2 mld euro na realizację projektów
programu NER300
18 grudnia Komisja Europejska
poinformowała o przyznaniu ponad 1,2 mld euro na realizację 23
projektów demonstracyjnych
z dziedziny odnawialnych źródeł
energii. Projekty zostały wybrane
spośród wniosków złożonych
w pierwszym naborze do programu NER300, który sfinansowano
ze sprzedaży 200 mln uprawnień
do emisji, pochodzących z rezerwy
dla nowych instalacji. Wśród wybranych wniosków znalazł się jeden z Polski.

www.dashofer.pl

Spośród 79 wniosków złożonych
przez 21 krajów członkowskich
wybrano 23 projekty innowacyjnych technologii energii odnawialnych (RES) z 16 krajów UE, w których wykazano najbardziej efektywne kosztowo wykorzystanie
funduszy publicznych. Projekty są
solidne pod względem finansowym
i technicznym, spełniły wymagające kryteria doboru oraz zawierają
innowacyjne technologie, które
można powiększyć w skali i powielić.

Złożone wnioski były oceniane przez
Europejski Bank Inwestycyjny (EIB)
i Komisję Europejską. W lipcu 2012 r.
opublikowano wstępne wyniki pierwszego naboru. Po potwierdzeniu przez
kraje członkowskie gotowości do dofinansowania i zatwierdzeniu przez
Komitet ds. zmian klimatu powstała
lista wniosków nagrodzonych.
W pierwszym naborze nie znalazły
się propozycje dotyczące CCS (bezpiecznego środowiskowo wyłapywania dwutlenku węgla i jego składo-
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wania pod ziemią), u których w więk- ponad milion samochodów osobowych.
szości przypadków nie zostało pra- Dodatkowo powinny zapewnić kilka
widłowo potwierdzone współfinan- tysięcy miejsc pracy już podczas budowy.
sowanie przez kraje członkowskie.
Pieniądze będą udostępniane co roku,
w zależności od udokumentowanej
UWAGA!
✔
wydajności projektu i wymogów doProjekty muszą rozpocząć dzia- tyczących dzielenia się wiedzą. Aby
łalność w ciągu 4 lat od przyznania uzyskać pełne przyznane dofinandofinansowania. Rok rozpoczęcia sowanie, projekt powinien osiągdziałalności może być różny dla nąć 75% zaprojektowanej wydajności
w produkcji zielonej energii.
poszczególnych projektów.
Zysk i wymagania
Fundusze z EIB będą przekazywane
poszczególnym krajom członkowskim, które odpowiadają zarówno
za ich przekazanie właścicielom projektów, jak i za monitoring oraz
składanie rocznych raportów Komisji
Europejskiej z postępów prac.

✔

WAŻNE!

Dofinansowanie z NER300 wyniesie 50% kosztów właściwych
projektu, czyli dodatkowych kosztów w porównaniu z kosztem istniejących i sprawdzonych technologii. Resztę pokrywają środki
prywatne lub krajowe.

Nagrodzone projekty
Jak się szacuje, nagrodzone projekty
mają dostarczyć UE 10 TWh energii
odnawialnej, co można porównać Spośród trzech wniosków zgłoszodo rocznej konsumpcji paliwa przez nych przez Polskę do dofinansowania

wybrano projekt instalacji do otrzymywania bioetanolu drugiej generacji w Goświnowicach. Przedsięwzięcie, które może uzyskać dofinansowanie maksymalnie 30,9 mln
euro, ma zacząć działać od 1 lipca 2014 r.

✔

UWAGA!

Drugi nabór do programu NER300
ma być ogłoszony w tym roku.
Zostaną w nim użyte fundusze
niewykorzystane w pierwszym
naborze i przychody z monetyzacji
pozostałych 100 mln uprawnień
do emisji z rezerwy dla nowych
instalacji.

Wśród nagrodzonych znalazły się
również projekty z Austrii, Belgii,
Cypru, Finlandii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Węgier,
Wielkiej Brytanii, Włoch.
n
Małgorzata Nowak

Porady prawne
Odliczanie podatku VAT przez gminy przy budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków
Przekazanie środków finansowych przez mieszkańców gminy
stanowi zapłatę – zaliczkę z tytułu
dostawy towarów (budowy przydomowej oczyszczalni ścieków)
w rozumieniu przepisów ustawy
o podatku od towarów i usług, tj.
czynności podlegających opodatkowaniu.

20 listopada 2012 r. Dyrektor Izby
Skarbowej w Łodzi wydał korzystną
dla wszystkich gmin interpretację
w sprawie, która dotyczyć może
większości gmin. Chodzi o kwestie
opodatkowania oraz możliwości odliczania przez gminy podatku VAT,
w przypadku prowadzenia inwestycji
z zakresu ochrony środowiska (budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków) dofinansowywanych przez

4

gminy ze środków pozyskiwanych
z WFOŚiGW [Sygnatura IPTPP4
/443 -586/12-4/OS, Dyrektor Izby
Skarbowej w Łodzi z dnia 20 listopada 2012r.].

przydomowych oczyszczalni ścieków
pracujących w technologii niskoobciążowego osadu czynnego.

Interpretacja została wydana w sprawie, w której gmina przystępuje
do realizacji zadania inwestycyjnego,
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Gmina zamierza wystąpić do
WFOŚiGW z wnioskiem o udzielenie pożyczki pomostowej na sfinansowanie realizacji zadania
w wysokości odpowiadającej umowie o przyznanie pomocy w ramach działania – podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o przyznanie
pożyczki na ww. zadanie jest
przedłożenie interpretacji dotyczącej możliwości odliczenia podatku
od towarów i usług VAT.

W ramach realizacji ww. zadania
w gminie zostanie zamontowanych 145

Przydomowa oczyszczalnia ścieków
jest indywidualną instalacją do oczysz-

Stan faktyczny
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czania ścieków dla danej nieruchomości. W kosztach inwestycji uczestniczą mieszkańcy (osoby fizyczne),
dla których budowane są przydomowe
oczyszczalnie ścieków, poprzez wpłatę
udziału finansowego na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych.

✔

WAŻNE!

Podpisanie umowy zobowiązuje
osoby fizyczne do dokonywania
wpłaty swojego udziału. Wpłaty
dokonywane przez mieszkańców
ubiegających się o wybudowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą dokumentowane
fakturami i nie będą podlegały
opodatkowaniu.

wej w Łodzi uznał przeciwnie, tj. że
gmina w takiej sytuacji ma pełne
prawo do odliczania podatku VAT.
Uznano, że gmina, będąc czynnym
podatnikiem podatku od towarów
i usług, będzie miała prawną możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją
projektu, gdyż zakupione w ramach
projektu towary i usługi – wbrew
temu, co twierdziła we wniosku dana
gmina – wykorzystywane będą
do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
Jak wyjaśniono w Interpretacji, prawo
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
przysługuje wówczas, gdy zostaną
spełnione określone warunki, tzn.
odliczenia tego dokonuje czynny,
zarejestrowany podatnik podatku
od towarów i usług oraz gdy towary
i usługi, z których nabyciem podatek
został naliczony, są wykorzystywane
do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego
jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z wybudowanych oczyszczalni będą
mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy, którzy dokonują wpłat. Od dokonania wpłaty jest uzależnione wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla właściciela nieruchomości. Po zakończeniu budowy
przydomowe oczyszczalnie ścieków
pozostają własnością Gminy. Gmina
po wybudowaniu nie będzie ponosiła
żadnych wydatków związanych
Gmina jako podatnik
z utrzymywaniem i obsługą tych
oczyszczalni oraz nie będzie pobierała żadnych opłat, w związku z czym Co do zasady, nie uznaje się za ponie występuje związek zakupów datnika organów władzy publicznej
z czynnościami opodatkowanymi. oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań
Wnoszone przez mieszkańców wpłaty nałożonych odrębnymi przepisami
pieniężne stanowią zwrot części kosz- prawa, do realizacji których zostały
tów realizowanej inwestycji, służącej one powołane, z wyłączeniem czynzaspokajaniu zbiorowych potrzeb, ności wykonywanych na podstawie
a wydatki ponoszone przez Gminę zawartych umów cywilnoprawnych.
są zadaniem własnym gminy. Wobec
takiego stanu faktycznego gmina wy- Powyższe wynika z art. 13 obowiąstąpiła do Izby Skarbowej z wnioskiem zującej od dnia 1 stycznia 2007 r.
o wydanie indywidualnej interpretacji, Dyrektywy 2006/112/WE Rady
czy ma prawną możliwość odzyskania z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
podatku od towarów i usług w związku wspólnego systemu podatku od wartości
z realizacją inwestycji.
dodanej – (Dz. Urz. UE. L. Nr 347),
zgodnie z którym krajowe, regionalne
Co ciekawe, zaineresowana gmina i lokalne organy władzy oraz inne
sama we wniosku stwierdziła, że nie podmioty prawa publicznego nie są
ma podstawy do odliczania podatku uważane za podatników w związku
VAT. Jednak Dyrektor Izby Skarbo- z działalnością, którą podejmują lub
www.dashofer.pl

transakcjami, których dokonują jako
organy władzy publicznej, nawet, jeśli
pobierają należności, opłaty, składki
lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.
Jednak w przypadku, gdy podejmują
one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych
działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników
prowadziło do znaczących zakłóceń
konkurencji.

✔

WAŻNE!

Czynność podlega opodatkowaniu
jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron
transakcji może zostać uznana
za bezpośredniego beneficjenta
tej czynności.

Związek między otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny,
aby można było powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.
W świetle wskazanych unormowań
jednostki samorządu terytorialnego
na gruncie podatku od towarów
i usług mogą występować w dwoistym charakterze:
l podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa,
l podatników podatku od towarów
i usług, gdy wykonują czynności
na postawie umów cywilnoprawnych.
Dlatego jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku
od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które
mają charakter cywilnoprawny, tzn.
są przez nie realizowane na podstawie
umów cywilnoprawnych. Będą to
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zatem wszystkie realizowane przez
te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej,
np. czynności sprzedaży, zamiany
(nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa
cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

✔

WAŻNE!

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności:
czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty
z kategorii podatników, natomiast
czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych
podmiotów za podatników podatku
od towarów i usług, a realizowane
przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem
od towarów i usług.

Odnosząc się do przedstawionych
okoliczności sprawy, przede wszystkim należy zaznaczyć, iż określony
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT
zakres opodatkowania tym podatkiem
obejmuje odpłatną dostawę towarów
i odpłatne świadczenie usług. Przepis
art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, definiujący
pojęcie „dostawy towarów”, nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć
sprzedaży czy przeniesienia prawa
własności, dlatego nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku
od towarów i usług z przeniesieniem
prawa własności na gruncie prawa
cywilnego.
Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie
z definicją zawartą w art. 7 ust. 1
ustawy o VAT istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
W celu przedstawienia właściwego
rozumienia pojęcia „przeniesienie
prawa do rozporządzania towarami
jak właściciel” należy zaznaczyć, iż
dotyczy ono tego rodzaju czynności,
która daje otrzymującemu towar pra-
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wo do postępowania z nią jak wła- domowej oczyszczalni ścieków)
uczestnik projektu będzie dysponościciel.
wał tym towarem, jak właściciel,
Należy przy tym uznać, że chodzi czyli władał nim w sensie ekonoprzede wszystkim o możliwość fak- micznym. Dana osoba fizyczna, roztycznego dysponowania rzeczą, a nie porządzając ww. towarem, nie tylko
rozporządzania nią w sensie praw- będzie czerpała korzyści w postaci
nym. Istotą dostawy towarów nie przysporzenia swego majątku czy
jest bowiem przeniesienie prawa korzyści ekonomiczne, wynikające
własności, zatem zwrotu „prawo z faktu posiadania ww. oczyszczalni
do rozporządzania jak właściciel” ścieków, ale także powinna zapewnić
nie można interpretować jako „pra- niezbędną dbałość o utrzymanie
wa własności.” Idąc dalej, należy oczyszczalni ścieków w należytym
wskazać, iż czynności przejścia stanie.
własności ekonomicznej nie musi
towarzyszyć przejście własności Wobec powyższego stwierdzić naw sensie prawnym, ponieważ „do- leży, iż z chwilą faktycznego wystawa towarów” nie ogranicza się dania ww. przydomowej oczyszczalni
wyłącznie do zbycia prawa włas- ścieków nastąpi przeniesienie prawa
do rozporządzania tym towarem jak
ności rzeczy.
właściciel na rzecz uczestnika proW konsekwencji powyższego należy jektu, tym samym uznać należy, iż
stwierdzić, iż oderwanie pojęcia dojdzie do dostawy towarów w rozu„dostawa towarów” oraz ekono- mieniu przepisów o podatku od tomicznych aspektów transakcji od warów i usług.
skutków konwencjonalnych, powstaCzynność odpłatna
jących na gruncie prawa podatkowego, pozwala także na uznanie danej czynności za dostawę towarów, Kwestią podlegającą ocenie w ninawet mimo pewnych nałożonych niejszej sprawie jest ustalenie, czy
na nabywcę ograniczeń we władaniu dostawa przydomowej oczyszczalni
towarem. Chwilą decydującą o przej- ścieków jest czynnością odpłatną
ściu na odbiorcę (osobę fizyczną) bądź nieodpłatną.
korzyści i ciężarów związanych z towarem jest, co do zasady, wydanie
WAŻNE!
✔
towaru.
W rozpatrywanej sprawie – niezależnie od faktu, że Gmina po zakończeniu inwestycji pozostawać będzie
właścicielem ww. przydomowej
oczyszczalni ścieków na gruncie
prawa cywilnego – nastąpi wydanie
przedmiotu transakcji na rzecz osoby,
będącej uczestnikiem projektu, która
od tego momentu dysponować będzie
przydomową oczyszczalnią ścieków
jak właściciel.
Nie należy utożsamiać czynności
cywilnoprawnej, przenoszącej prawo
własności, z dostawą towarów w rozumieniu prawa podatkowego (ustawy o podatku od towarów i usług),
gdyż z chwilą wydania towaru (przy-
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Należy w tym miejscu podkreślić,
że aby uznać dane świadczenie
za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny między dostawcą towarów lub usługodawcą
a odbiorcą, a w zamian za wykonanie świadczenia powinno zostać
wypłacone wynagrodzenie. Musi
istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem i prze kazanym za nie wynagrodzeniem.
Oznacza to, że z danego stosunku
prawnego, na podstawie którego
wykonywana jest dana czynność,
musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz dokonującego dostawy lub świadczącego
usługę.

www.dashofer.pl
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W tym miejscu należy zauważyć,
że wnoszony przez indywidualnych
użytkowników „udział własny”
w rzeczywistości nie spełnia definicji
„darowizny”. W myśl art. 888 § 1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się
do bezpłatnego świadczenia na rzecz
obdarowanego kosztem swego majątku. Zatem „darowizna” jest neutralna dla kwestii wysokości dofinansowania, gdyż jest to świadczenie
dobrowolne, niepowiązane z żadnym
innym zdarzeniem. Natomiast w tej
sprawie w kosztach inwestycji uczestniczą mieszkańcy, dla których budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków, poprzez wpłatę udziału
finansowego na podstawie zawartych
umów cywilno-prawnych, a ponadto
podpisanie umowy zobowiązuje osoby fizyczne do dokonywania wpłaty
swojego udziału, co oznacza, że nie
są to wpłaty dobrowolne.

✔

WAŻNE!

Wpłaty te mają charakter zapłaty
za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Biorąc powyższe
pod uwagę, wnoszone przez
mieszkańców (uczestników projektu) wpłaty nie mogą być uznane za darowizny.

umowy. Umowa cywilnoprawna zo- Zgodnie z powołanymi wyżej przebowiązuje ww. mieszkańców pisami rozliczenie podatku naliczonego
na zasadach określonych w art. 86
do wpłaty swojego udziału.
ustawy o VAT uwarunkowane jest
Ww. wpłaty ponoszą wyłącznie miesz- tym, aby nabywane towary i usługi
kańcy, którzy następnie korzystać były wykorzystywane do wykonybędą, jako uczestnicy inwestycji, wania czynności opodatkowanych.
z przydomowych oczyszczalni. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyW sprawie, będącej przedmiotem roz- klucza odliczenie w odniesieniu
strzygnięcia, mamy zatem do czynienia do podmiotów, niebędących zarez sytuacją, w której pomiędzy stronami jestrowanymi, czynnymi podatnizaistniała więź o charakterze zobo- kami podatku VAT.
wiązaniowym. Tym samym wnoszone
wpłaty są niczym innym, jak zaliczką W omawianej sprawie warunki
na poczet przyszłego świadczenia uprawniające do odliczenia są speł(dostawy towarów oraz świadczenia nione, gdyż gmina jest zarejestrousług) dokonywanego przez gminę. wanym, czynnym płatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyW przedmiotowej sprawie stwierdzić wane w związku z realizacją prozatem należy, iż świadczenia, do wy- jektu służą czynnościom opodatkonania których zobowiązała się kowanym tym podatkiem, gdyż,
Gmina w ramach ww. inwestycji, jak wynika z opisu sprawy, po strostanowić będą odpłatną dostawę to- nie gminy dojdzie do odpłatnej dowarów oraz odpłatne świadczenie stawy towarów i odpłatnego świadusług, które – zgodnie z art. 5 ust. 1 czenia usług w rozumieniu art. 5
pkt 1 ustawy o VAT – stanowią ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, realizoczynności podlegające opodatkowa- wanej na podstawie umowy cywilniu według stawek obowiązujących noprawnej.
n
dla danego świadczenia.

Wobec powyższego stwierdzić nadr Michał Kuliński
leży, iż przekazanie środków fiADWOKAT
nansowych przez mieszkańców
gminy stanowi zapłatę – zaliczkę
§ Podstawa prawna
z tytułu dostawy towarów (budowy
– Interpretacja Indywidulana Dyrektora Izby
przydomowej oczyszczalni ścieSkarbowej w Łodzi z dnia 20. 11. 2012,
ków) w rozumieniu przepisów ustasygnatura IPTPP4/443-586/12-4/OS.
Zauważyć należy również, iż projekt wy o podatku od towarów i usług, – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tekst jedn. DZ.U.
realizowany jest tylko dla tych miesz- tj. czynności podlegających opo2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
kańców, z którymi gmina zawarła datkowaniu.

Akademia Dashofera – wiedza i umiejętności, których potrzebujesz!
Zapewniamy:
l Seminaria otwarte i zamknięte
l Wysoki poziom merytoryczny zajęć
l Warsztaty i możliwość dyskusji z wykładowcą
l Komfort zadawania pytań
l Niewielkie grupy uczestników
Seminaria między innymi z zakresu: budownictwa, budżetówki, ochrony środowiska, przemysłu,
szkolnictwa, transportu i logistyki.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.akademiadashofera.pl

www.dashofer.pl
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Temat numeru
Program Priorytetowy „Inwestycje energooszczędne w małych
i średnich przedsiębiorstwach”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
planuje w najbliższym czasie uruchomienie nowego Programu
Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii – Inwestycje
energooszczędne w małych
i średnich przedsiębiorstwach”.
Program będzie wdrażany w latach 2013-2019. Kwota środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska przeznaczonych
na realizację Programu wynosi 100 mln zł.

Beneficjenci dotacji

Do konkursów dotacyjnych Programu swoje projekty inwestycyjne
mogą zgłaszać następujące podmioty
gospodarcze:
l małe i średnie przedsiębiorstwa,
l Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych (ESCO), których klienci
należą do sektora MSP,
l spółdzielnie mieszkaniowe, jeśli
spełniają definicje MSP, zarejestrowane w Polsce, które są własnością osób prywatnych w co najmniej 51%, w tym osoby prowaNowy Program Priorytetowy „In- dzące jednoosobową działalność
westycje energooszczędne w ma- gospodarczą.
łych i średnich przedsiębiorstwach”
Wysokość dofinansowania
stanowi wspólną inicjatywę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Dotacje z Programu Priorytetowego
Europejskiego Banku Odbudowy „Inwestycje energooszczędne w mai Rozwoju (EBOiR), która powstała, łych i średnich przedsiębiorstwach”
dzięki doświadczeniom Programu będą udzielane beneficjentom w wyFinansowania Rozwoju Energii sokości:
Zrównoważonej w Polsce (Pol- l 10% kapitału kredytu bankoweSEFF) realizowanego w latach go przeznaczonego na sfinanso2010-2013.
wanie kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięć, polegających na zakupie urządzeń, wraz z ich zainWAŻNE!
✔
stalowaniem.
Narodowy Fundusz za pośrednict- l 10% kapitału kredytu bankowego
wykorzystanego na pokrycie koszwem Programu będzie udzielał
tów, kwalifikowanych przedsięwzięć
dotacji na częściowe spłaty kapipolegających na termomodernizacji
tału kredytów bankowych.
budynków.
l 15% kapitału kredytu bankoCel programu
wego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów, kwalifikowanych
Celem Programu Priorytetowego przedsięwzięć spełniających kry„Inwestycje energooszczędne w ma- teria kwalifikowalności w przyłych i średnich przedsiębiorstwach” padku, gdy inwestycja została pojest ograniczenie zużycia energii przedzona audytem energetycznym
w wyniku realizacji inwestycji w za- (sporządzonym według zasad, któkresie efektywności energetycznej re zostaną określone przez Naroi zastosowania odnawialnych źródeł dowy Fundusz Ochrony Środoenergii w sektorze małych i średnich wiska). Zakres rzeczowy zrealiprzedsiębiorstw. Program powinien zowanej inwestycji musi wynikać
wpłynąć pozytywnie na zmniejszenie z przeprowadzonego audytu energetycznego.
emisji CO2.
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W przypadku wdrożenia w ramach
zrealizowanego przedsięwzięcia
Systemu Zarzadząnia Energią
(SZE), beneficjent będzie mógł
otrzymać jednorazową wypłatę
w wysokości 10 000 zł na pokrycie
części kosztów tej operacji. Obszar
wchodzący w zakres SZE, podlegający dofinansowaniu, zostanie
określony przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska.

Podczas ustalania intensywności pomocy zostaną uwzględnione przepisy
dotyczące dopuszczalności pomocy
publicznej.
Rodzaje przedsięwzięć
W ramach Programu Priorytetowego
„Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”
do dofinansowania kwalifikują się
następujące rodzaje projektów:
l Inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń
(List of Eligible Materials and
Equipment, LEME), publikowanej
na stronie internetowej. Dotyczy
projektów, których finansowanie
w formie kredytu z dotacją nie
przekracza 250 000 euro.
l Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, bazujące
na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające minimum 20%
oszczędności energii. Finansowanie
w formie kredytu z dotacją tego
rodzaju przedsięwzięcia nie może
przekroczyć 1 000 000 euro.
l Inwestycje polegające na termomodernizacji budynków użytkowanych przez Beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii.
Zgłoszony do termomodernizacji
budynek powinien pozostawać
www.dashofer.pl
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w dyspozycji beneficjenta na podstawie jednej z następujących form
władania nieruchomością: prawo
własności, najem lub dzierżawa
(umowa najmu oraz dzierżawy musi
obowiązywać w okresie nie krótszym
niż do końca planowanego okresu
trwałości przedsięwzięcia).
l Inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w istniejących obiektach, wykorzystujących konwencjonalne
źródła energii. Zastosowane źródło
powinno spełniać wymóg generowania minimum 3 kWh/rok energii
na każde zainwestowane 1 euro.
Warunki dofinansowania
Dotacje do kredytów udzielane będą
w ramach limitu przyznanego bankowi przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Warunki współpracy (w tym
tryb i terminy przekazywania bankom
środków na dotacje na częściowe
spłaty kapitału kredytów) określą
szczegółowo indywidualne umowy
zawarte przez Narodowy Fundusz
z poszczególnymi bankami.

✔

WAŻNE!

Dofinansowania nie będą mogły uzys- wadzony jest w trybie ciągłym przez
kać projekty zakończone przed dniem banki, które zawarły umowy o współzawarcia umowy o kredyt.
pracy z Funduszem.
Beneficjent zostanie zobowiązany do
prowadzenia przedsięwzięcia przez
okres minimum 3 lat od daty zakupu
i przekazania urządzenia do użytkowania.

Dofinansowanie będzie udzielane Wykaz banków, które podpiszą umozgodnie z zasadami dopuszczalności wy o współpracy w ramach Programu
pomocy publicznej.
będzie opublikowany na stronie internetowej Narodowego Funduszu.
Koszty kwalifikowane
Procedury wyboru i realizacji
przedsięwzięć
Kredyt lub część kredytu z dotacją
na częściową spłatę kapitału może
być wyłącznie wykorzystana na sfi- Podstawowym kryterium decydująnansowanie kosztów niezbędnych cym o przyznaniu dofinansowania
do realizacji przedsięwzięcia.
z Programu „Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedKoszty kwalifikowalne projektu siębiorstwach” będzie złożenie
obejmują:
w banku (który zawarł umowę
o współpracy z Narodowym Funl zakup,
duszem Ochrony Środowiska) koml instalacje,
l uruchomienie instalacji oraz urzą- pletnego i zgodnego z warunkami
dzeń wchodzących w skład przed- Programu wniosku o udzielenie dosięwzięcia zakwalifikowanego jako tacji na częściową spłatę kapitału,
spełniające kryteria udziału w Pro- wraz z wnioskiem o kredyt (na
obowiązujących formularzach).
gramie.

Wartość kosztów kwalifikowanych,
które mogą być sfinansowane z dotacji
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zostanie pomniejszona o ewentualne upusty (przyznane beneficjentowi
w umowie z wykonawcą projektu), rabaty, zwroty, bonifikaty lub inne podobne formy pomniejszania należności
Kwota kredytu może przewyższać (także przyrzeczone beneficjentowi
wysokość kosztów kwalifikowanych. po wykonaniu przedsięwzięcia).
Dotacją objęta będzie jednak wyłącznie część kredytu wykorzystana Podczas określania kosztów kwalina koszty kwalifikowane przedsięw- fikowanych należy uwzględnić przezięcia, bez uwzględnienia podatku pisy dotyczące dopuszczalności poVAT (jeżeli nie stanowi on kosztu mocy publicznej.
dla beneficjenta).
Terminy i sposób składania
wniosków
Wypłata dotacji nastąpi po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz potwierdzeniu osiągnięcia efektu ekologicz- Nabór wniosków o dotacje z Naronego, zgodnego z wymogami okre- dowego Funduszu Ochrony Środoślonymi przez Narodowy Fundusz wiska i Gospodarki Wodnej wraz
Ochrony Środowiska.
z wnioskami o kredyt będzie proWysokość kredytu z dotacją (kredyt
lub wyodrębniona część kredytu
udzielonego przez bank na koszty
kwalifikowane przedsięwzięcia) wynosi do 100% kosztów projektu.

www.dashofer.pl

Współpracujące Banki zostaną
wyłonione zgodnie z procedurą,
którą opracuje Narodowy Fundusz Ochro ny Środowiska i Go spodarki Wodnej.

Wnioski o dotacje wraz z wnioskami
o kredyt będą rozpatrywane przez
bank w trybie ciągłym, według kolejności wpływu (zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o współpracy Narodowego Funduszu
z konkretnym bankiem).

✔

WAŻNE!

Po podpisaniu umowy kredytu kredytobiorca będzie mógł wystąpić
do banku o wypłacenie dotacji,
składając protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania
do eksploatacji oraz inne dokumenty określone w umowie kredytu, potwierdzające osiągnięcie
efektu ekologicznego.

Kredytobiorca (beneficjent) zobowiązany zostanie do zawarcia pisemnej
umowy z wykonawcą lub dostawcą,
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zawierającej m.in. gwarancje na wy- oraz wykorzystania środków kredytu
konane usługi lub zakupione urzą- i dotacji przeprowadzi bank.
dzenia.
Spłata części kapitału kredytu nastąpi
Dokumentem potwierdzającym osiąg- poprzez przekazanie dotacji przez
nięcie efektu ekologicznego będzie Narodowy Fundusz na podstawie
zaświadczenie wydane przez nieza- potwierdzenia przez bank zrealizoleżnego weryfikatora (weryfikatorzy wanego przedsięwzięcia.
zostaną wskazani przez Narodowy
Narodowy Fundusz Ochrony ŚroFundusz Ochrony Środowiska).
dowiska opracuje specjalne wytyczne
Monitorowanie i kontrole prawid- dotyczące sposobów potwierdzenia
łowości realizacji przedsięwzięcia spełnienia przez planowane i realizo-

wane przedsięwzięcia wymagań Programu.
Aktualne informacje dotyczące Programu Priorytetowego i organizowanych w jego ramach konkursów
dotacyjnych będą zamieszczane
na stronie internetowej Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (www. nfosigw.
gov. pl).
n
Robert Barański

Finanse
Program Priorytetowy „LEMUR – Energooszczędne Budynki
Użyteczności Publicznej”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
planuje rozpoczęcie nowego Programu Priorytetowego „LEMUR
– Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”. Program
będzie wdrażany w latach 2013-2020. Na jego realizację przewidziano budżet w wysokości 300
mln zł. W ramach programu Fundusz udzieli uprawnionym beneficjentom dofinansowania
w formie bezzwrotnych dotacji
i pożyczek.

Celem nowego Programu Priorytetowego „LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej” jest uniknięcie emisji CO2
w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych
budynków użyteczności publicznej.
Dofinansowanie projektów będzie
się odbywało przez udzielanie dotacji oraz pożyczek z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Budżet Programu wynosi 300 mln
zł, w tym:
l planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania,
które wynoszą 30 mln zł,
l planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania, które
wynoszą 270 mln zł.
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Wysokość dofinansowania
projektów
Dofinansowanie w formie dotacji wyniesie 30%, 50% albo 70% kosztów
wykonania dokumentacji projektowej.
Wysokość dofinansowania będzie bezpośrednio zależna od klasy energooszczędności projektowanego budynku.

dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej w wysokości 70%;
2) klasa B
l redukcja zapotrzebowania budynku na energię użytkową wynosi 40%,
l redukcja zapotrzebowania budynku na energię pierwotną wynosi 10%,
l dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej w wysokości 50%;
3) klasa C
l redukcja zapotrzebowania budynku
na energię użytkową wynosi 20%.
l redukcja zapotrzebowania budynku
na energię pierwotną wynosi 5%.
l dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej w wysokości 30%.
l

Na potrzeby Programu wyróżniono
trzy klasy energooszczędności, w zależności od stopnia redukcji zapotrzebowania budynku na energię
użytkową i energię pierwotną:
1) klasa A
l redukcja zapotrzebowania budynku
na energię użytkową wynosi 60%
(oznacza % redukcji zapotrzebowania na energię użytkową w stosunku do zapotrzebowania budynku referencyjnego, obliczonego
zgodnie metodyką, która zostanie
WAŻNE!
✔
opisana w Wytycznych technicznych Programu „Lemur”),
Dofinansowanie w formie pożyczki
l redukcja zapotrzebowania budynwyniesie do 1000 zł na 1 m2 buku na energię pierwotną wynosi dowanej powierzchni użytkowej
15% (oznacza % redukcji zapotrze- pomieszczeń o regulowanej tembowania budynku na energię pier- peraturze powietrza w budynku.
wotną w stosunku do wartości
podanych w projekcie rozporząWarunki dofinansowania
dzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo- Podstawowym warunkiem ubiegania
wiadać budynki i ich usytuowanie się o refundację wydatków poniez dnia 1 października 2012 r.).
sionych na wykonanie dokumentacji
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projektowej będzie uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowę (z zastrzeżeniem rozpoczęcia budowy w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty uprawomocnienia się tej decyzji). Jeżeli
budowa nie zostanie rozpoczęta
w określonym wyżej terminie, beneficjent zostanie zobowiązany
do zwrotu otrzymanej dotacji.

✔

WAŻNE!

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powinien wynosić 1 mln zł
(ustalony na podstawie kosztorysu
inwestorskiego).

Wnioskodawca może otrzymać promesę na udzielenie pożyczki. Pożyczka powinna zostać udzielona
na okres nie dłuższy niż 15 lat, liczony od daty pierwszej planowanej
wypłaty transzy pożyczki z wysokością oprocentowania na poziomie
WIBOR 3M+50 pkt bazowych (nie
mniej niż 4,5%).
Przy udzielaniu pożyczki będzie mogła zostać zastosowana roczna karencja w spłacie rat kapitałowych
(liczona od wypłaty ostatniej raty
pożyczki, ale nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji
przedsięwzięcia).
Odsetki z tytułu oprocentowania powinny zostać spłacane na bieżąco
w okresach kwartalnych (pierwsza
spłata następuje po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę
środków).

✔

WAŻNE!

Pożyczka będzie podlegała umorzeniu odpowiednio w wysokości
70% dla klasy A, 50% dla klasy
B albo 30% dla klasy C (opisane
wyżej klasy budynków). Umorzenie nastąpi po trzech latach od zakończenia inwestycji i otrzymaniu
pozwolenia na użytkowanie.

www.dashofer.pl

Wysokość umorzenia będzie zależna
od uzyskanego średniego poziomu
redukcji zapotrzebowania na energię
użytkową i energię pierwotną, osiągniętego w ciągu trzech pierwszych
lat eksploatacji budynku.

związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące
zadania publiczne.
Rodzaje przedsięwzięć

Wsparciem finansowym objęte zoSzczegółowe warunki umorzenia po- staną inwestycje polegające na prożyczki zostaną zawarte w uchwale jektowaniu i budowie nowych buZarządu Narodowego Funduszu dynków:
o przyznaniu dofinansowania (wa- l użyteczności publicznej, przeznarunki umorzenia części kwoty po- czonych na potrzeby administracji
życzki określają „Zasady udzielania publicznej, kultury, oświaty, szkoldofinansowania ze środków Naro- nictwa wyższego, nauki, wychodowego Funduszu Ochrony Środo- wania, opieki zdrowotnej, społecznej
wiska i Gospodarki Wodnej”, lub socjalnej, turystyki, sportu,
z uwzględnieniem przepisów doty- l zamieszkania zbiorowego, przeczących dopuszczalności pomocy znaczonych do okresowego pobytu
publicznej).
ludzi (w szczególności internat,
dom studencki) oraz stałego poW przypadku uwzględnienia wniosku bytu ludzi (w szczególności dom
o umorzenie części pożyczki, umo- dziecka, dom rencistów).
rzeniu będzie podlegała spłata ostatSzczegółowe kryteria wyboru
nich rat kapitałowych.
przedsięwzięć
Beneficjenci dotacji
i pożyczek
Kryteria formalne uwzględniane
podczas procesu oceny projekPożyczki i dotacje w ramach Pro- tów w Programie Priorytetowym
gramu Priorytetowego „LEMUR „LEMUR” to:
– Energooszczędne Budynki Uży- l wniosek złożony na obowiązującym
teczności Publicznej” będą mogły formularzu,
otrzymać:
l wniosek kompletny, prawidłowo
podpisany, posiada wymagane zal jednostki sektora finansów pubłączniki,
licznych,
l jednostki samorządu terytorialnego l cel i rodzaj przedsięwzięcia będzie
oraz ich związki i spółki,
zgodny z Programem Priorytetowym,
l podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań l wnioskodawca jest uprawniony
własnych jednostek samorządu te- do udziału w Programie,
rytorialnego, niebędące przedsię- l wydatki są zgodne z kosztami kwabiorcami, w tym samorządowe osoby lifikowanymi Programu,
prawne,
l wnioskowane dofinansowanie będzie zgodne ze szczegółowymi zal uczelnie w rozumieniu ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym sadami udzielania dofinansowania,
obowiązującymi w Programie Priooraz instytuty badawcze,
rytetowym,
l samodzielne publiczne zakłady
opieki zdrowotnej oraz podmioty l wnioskowane dofinansowanie polecznicze, prowadzące przedsię- zostanie w zgodzie z zasadami pobiorstwo w rozumieniu art. 55l mocy publicznej (jeśli dotyczy),
Kodeksu cywilnego w zakresie l koszt planowanego przedsięwzięcia
udzielania świadczeń zdrowotnych, spełni warunek kosztu minimalnego.
l organizacje pozarządowe, kościoły
i inne związki wyznaniowe wpisane Kryteria merytoryczne obowiądo rejestru kościołów i innych zujące podczas oceny wniosków
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o dofinansowanie w Programie Kosztami kwalifikowalnymi w Pro„Lemur” to:
gramie są:
l koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej
l efekt ekologiczny (wiarygodność
założeń i danych, efekt możliwy jedynie w zakresie obejmującym
koszty wykonania dokumentacji
do osiągnięcia),
w rozumieniu przepisów § 4 Rozl analiza kosztów w oparciu o wiarygodne dane i racjonalne założe- porządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
nia,
szczegółowego zakresu i formy dol spełnienie warunków dotyczących
klas energooszczędności budynków kumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
(A, B i C),
robót budowlanych oraz programu
l przedsięwzięcie przygotowane
funkcjonalno-użytkowego,
do realizacji.
l struktura finansowa projektu (w tym l koszt wytworzenia nowych środwiarygodny montaż finansowy, jego ków trwałych (w tym koszty rowykonalność oraz trwałość finan- bocizny i nabycia materiałów
sowa przedsięwzięcia, rodzaj i wy- pod warunkiem, że pozostają one
sokość zabezpieczeń).
w bezpośrednim związku z celami
przedsięwzięcia objętego wsparNegatywny wynik zarówno na etapie ciem finansowym),
oceny formalnej, jak i merytorycznej l koszt nadzoru inwestorskiego.
wyklucza wniosek o dofinansowanie
przedsięwzięcia.
WAŻNE!

✔

Koszty kwalifikowane
Okres kwalifikowalności kosztów w
Programie Priorytetowym „LEMUR”
trwa od 1 stycznia 2012 r. do 31
grudnia 2020 r.

Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym jedynie w przypadku, kiedy beneficjent nie ma
możliwości żądania zwrotu lub
odliczenia tego podatku.

Konkursy dotacyjne
Nabór wniosków będzie się odbywał
w trybie ciągłym. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru zostanie zamieszczone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(www.nfosigw.gov.pl).
Wnioski o dofinansowanie w formie
dotacji i pożyczki będą rozpatrywane
w trybie ciągłym, w kolejności wpływu kompletnego wniosku do Narodowego Funduszu.
n
Robert Barański

§ Podstawa prawna
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DZ.U. Nr 202, poz. 2072,
z późn. zm.).
– Projekt Programu Priorytetowego „LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej” (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 2012 r.).

Finanse
Nowy program dotacyjny „KAWKA – likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował nowy projekt Programu
priorytetowego „Likwidacja niskiej
emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł
energii”. Program zostanie wdrożony
przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Z dofinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci wskazani w programach ochrony powietrza.

darki Wodnej zamierza realizować
nowy Program Priorytetowy „Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Planowany budżet Programu, przeznaczony na dofinansowanie projektów wyniesie 400 mln zł.
Cel Programu

Planowanym celem programu
„KAWKA” ma być zmniejszenie naW latach 2013-2018 Narodowy Fun- rażenia ludności na oddziaływanie zadusz Ochrony Środowiska i Gospo- nieczyszczeń powietrza w strefach,
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w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

✔

WAŻNE!

Program będzie wspierał realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z dnia 21 ma ja
2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla
Europy (CAFE).
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Cel programu powinien zostać osiągnięty przez zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń (w szczególności
pyłów PM 2,5, PM 10 oraz CO2).
Kto może uzyskać
dofinansowanie?
Beneficjentami programu będą podmio ty wska za ne w progra mach
ochrony powietrza, które planują
realizację albo realizują przedsięwzięcia, mogące być przedmiotem
dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, z uwzględnie niem wa run ków pro gra mu
„Kawka”.
Kategorie beneficjentów wskażą indywidualnie wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska w ogłaszanych
konkursach dotacyjnych.
Jakie przedsięwzięcia mają
szansę na finansowanie?
Dofinansowaniem mogą być objęte
przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu programach ochrony powietrza,
a w szczególności:
1. Przedsięwzięcia mające na celu
ograniczanie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:
l likwidacja lokalnych źródeł
ciepła: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów
do miejskiej sieci ciepłowniczej
lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas
sprawności wytwarzania ciepła,
spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ; w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych, zakres
przedsięwzięcia może m.in. obejwww.dashofer.pl

mować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub
instalacji gazowej,
l rozbudowa sieci ciepłowniczej
w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych
ze źródeł własnych, przy wykorzystywaniu paliwa stałego)
do centralnego źródła ciepła
wraz z podłączeniem obiektu
do sieci,
l zastosowanie kolektorów słonecznych w celu obniżenia emisji w źródle ciepła opalanym
paliwem stałym,
l termomodernizacja budynków
wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego,
wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej w szczególności:
l wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach,
l budowa stacji zasilania w CNG
lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego,
l wdrożenie innych przedsięwzięć
ograniczających poziomy substancji w powietrzu powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, przebudowy lub budowy nowych tras
komunikacyjnych dla ruchu samochodowego i szynowego).
3. Kampanie edukacyjne, pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji
oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub
innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu
stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.
4. Utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie

wskazanych), pozwalających na
in wen ta ry za cję źró deł emi sji.
Koszty kwalifikowane
Koszty realizacji przedsięwzięcia
uznane za kwalifikowalne powinny
zostać poniesione w okresie od 1
stycz nia 2011 r. do 31 grud nia 2018 r. (dofinansowaniem mogą zostać również objęte koszty
przygotowania dokumentacji poniesione przed 1 stycznia 2011 r.).
Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent lub
ostateczny odbiorca korzyści ma
możliwość żądania zwrotu lub odliczenia tego podatku.
Koszty kwalifikowane do dofinansowania ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska to:
1. Koszty kampanii informacyjno-edukacyjnych, opracowań, raportów.
2. Koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji
(w tym audytów energetycznych,
inwentaryzacji źródeł emisji, opracowania baz danych źródeł emisji).
3. Koszt nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych,
w tym:
l budowli i budynków (powinien
istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami przedsięwzięcia),
l maszyn i urządzeń,
l narzędzi, przyrządów i aparatury,
l infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją (instalacje wewnętrzne w obiektach
technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, elementy ogrodzeń i zieleni chroniące
obiekty technologiczne, drogi
i place technologiczne, itp.).
4. Koszt instalacji i uruchomienia
środków trwałych.
5. Koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych (jeżeli pozosta-
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ją w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego
wsparciem).
6. Nabycie wartości niematerialnych
i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy
technicznej, technologicznej lub
z zakresu organizacji i zarządzania.
7. Usługi niezbędne do realizacji inwestycji (w tym nadzór i badania
potwierdzające osiągnięcie efektu
ekologicznego i jego trwałości).

l

wartości stężeń średniorocznych
pyłu PM 10 i benzo-a-pirenu
w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
stwierdzonych i potwierdzonych
przez właściwy terytorialnie WIOŚ.

w ciepło), wraz z harmonogramem
jego wprowadzania,
l w przypadku braku możliwości
zamiany kotłów i pieców węglowych na gaz bądź przyłączenia
budynków ogrzewanych paliwem
stałym do sieci ciepłowniczych,
zostanie zagwarantowane przez
właściwy organ administracji samorządowej wdrożenie rozwiązań
obligujących do stosowania wyłącznie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym o określonych przez
ten organ standardach emisyjnych
i standaryzowanego paliwa wraz
z systemem kontroli jego stosowania oraz harmonogramem jego
wprowadzania).

Beneficjenci będą musieli dołączyć
do wniosku wypis z obowiązującego programu ochrony powietrza (w celu potwierdzenia konieczności realizacji przedsięwzięć objętych projektem), wraz z uzasadnieKwota dofinansowania może sięgać niem wyboru zadań wskazanych
nawet do 90% jego kosztów kwali- do dofinansowania.
fikowanych (w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięWAŻNE!
✔
wzięcia ze środków udostępnionych
przez Narodowego Funduszu Ochro- Wnioskowane wydatki będą muny Środowiska i Gospodarki Wod- siały być zgodne z katalogiem 2. Kryteria merytoryczne
nej w formie dotacji).
kosztów kwalifikowanych PrograProjekt powinien gwarantować osiąmu Priorytetowego.
Podczas ustalania wysokości dofignięcie efektu ekologicznego, polenansowania dla poszczególnych pro- Przedsięwzięcie objęte dofinanso- gającego na wykazaniu zmniejszejektów będą obowiązywały przepi- waniem zostanie zlokalizowane na nia emisji PM 2,5, PM 10 oraz
sy dotyczące dopuszczalności po- obszarze miasta (aglomeracji) po- CO2 (dane i założenia muszą być
mocy publicznej.
wyżej 100 000 mieszkańców, na wiarygodne).
którym jednocześnie:
Kryteria oceny projektów
l poziom stężenia średnioroczne- Struktura finansowa przedsięwzięgo pyłu PM-10 w każdym z ostat- cia powinna zapewnić zbilansowaPodczas oceny projektów pod ką- nich 3 lat (poprzedzających zło- nie źródeł finansowania całego przedtem ewentualnego dofinansowania żenie wniosku o dofinansowanie) sięwzięcia.
z Programu priorytetowego „Kaw- przekraczał wartość 40 µg/m3,
ka” zostaną uwzględnione następu- l poziom stężenia średnioroczne- 3. Kryterium selekcji
jące rodzaje kryteriów:
go ben zo-a-pi re nu w każ dym
z ostatnich 3 lat (poprzedzają- Podczas wyboru przedsięwzięć zo1. Kryteria formalne
cych złożenie wniosku o dofi- stanie zastosowany wskaźnik efeknan sowa nie) prze kra czał war- tywności kosztowej, obowiązujący
w danym wojewódzkim funduszu
Wszystkie opisane we wniosku o do- tość 1 ng/m3,
finansowanie przedsięwzięcia będą l właściwy organ administracji sa- ochrony środowiska i gospodarki
musiały być realizowane w połą- morządowej ustalił horyzont cza- wodnej.
czeniu z kampaniami edukacyjny- sowy wprowadzania administraKonkursy dotacyjne
mi, a w przypadku instytucji samo- cyjnych rozwiązań prawnych, obejrządowych razem z tworzeniem baz mujących zakaz stosowania paliw
danych.
stałych wraz z jednoczesnym sys- Dofinansowanie w ramach PrograCel i rodzaj przedsięwzięcia będzie temem kontroli albo innego planu mu „Kawka” będzie udzielane przez
zgodny z Programem „Kawka”.
działań systemowych gwarantu- wojewódzkie fundusze ochrony śroDokumentacja aplikacyjna będzie jącego utrzymanie poziomu stę- dowiska i gospodarki wodnej w forzawierała listę obszarów objętych żeń zanieczyszczeń po wykonaniu mie dotacji ze środków udostępniownioskiem o dofinansowanie, wraz działań objętych wnioskiem o do- nych przez Na ro dowy Fun dusz
z podaniem:
finansowanie (np. plan działań Ochrony Środowiska.
krótkoterminowych, plan zaopatl liczby mieszkańców zamieszkujących dany obszar (zgod- rzenia w ciepło lub zatwierdzony Terminy składania wniosków dla
nie ze stanem na rok poprze- plan zagospodarowania terenu, za- beneficjentów określają indywiduwierający warunki zaopatrzenia alnie Wojewódzkie Fundusze Ochrodzający złożenie wniosku),
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ny Środowiska i Gospodarki Wodnej drogą ogłoszenia o konkursach
dotacyjnych umieszczanych na swoich stronach internetowych. Planowane są przynajmniej trzy konkursy dotacyjne (nabory wniosków dotacyjnych).

Płatności na rzecz beneficjentów
i odbiorców końcowych zostaną
zrealizowane do 31 grudnia 2018
roku.
n
Robert Barański

§

Podstawa prawna
– Projekt programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2012).

Finanse
Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych
i ochrona brzegów morskich – nabór wniosków
Rodzaje projektów
Termin i miejsce składania
Minister Środowiska ogłosił nabór
wniosków
w trybie konkursowym wniosków
o dofinansowanie z Funduszu W ramach konkursu wspierane będą
Spójności w ramach Priorytetu m.in. następujące działania:
Wnioski należy składać w terminie od
II Gospodarka odpadami i ochrona l rekultywacja terenów powojsko- 21 stycznia 2013 r. do 25 lutego 2013 r.:
wych oraz zdegradowanych przez l do Narodowego Funduszu Ochrony
powierzchni ziemi, działanie 2.2
przemysł i górnictwo (włącznie Środowiska i Gospodarki Wodnej wWar– Przywracanie terenom zdegraz działaniami udostępniającymi szawie dla projektów o szacowanej
dowanym wartości przyrodniczych
tereny do rekultywacji – usuwanie wartości powyżej 25 mln euro*,
i ochrona brzegów morskich (konmin, zanieczyszczeń ropopochod- l do właściwego dla danego wojekurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013).
nych i chemicznych),
wództwa Wojewódzkiego Funduszu
projekty związane z zabezpiecze- Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dla projektów o szacowanej
niem/stabilizacją osuwisk,
Celem konkursu jest wyłonienie l modernizacja i budowa umocnień wartości poniżej 25 mln euro*.
* – Według kursu euro określonego
projektów, które w największym brzegowych.
w regulaminie konkursu.
stopniu przyczynią się do zwiększenia ilości terenów przywróconych Termin realizacji projektów (rozudo właściwego stanu przez rekulty- miany, jako okres kwalifikowania Wniosek o dofinansowanie projektu
wację terenów zdegradowanych, za- wydatków) nie może wybiegać poza może być złożony osobiście przez
przedstawiciela wnioskodawcy lub
bezpieczenie osuwisk oraz zabez- datę 30 czerwca 2015 r.
za pośrednictwem podmiotu świadpieczenie brzegów morskich
Dofinansowanie
czącego usługi pocztowe lub kurierprzed zjawiskiem erozji.
skie.
Beneficjenci
Kwota środków przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach
WAŻNE!
✔
Do konkursu w ramach działania 2.2 konkursu nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013
mogą przystąpić następujące pod- wynosi 17,5 mln euro z Funduszu Ostateczny termin rozstrzygnięcia
Spójności.
mioty:
konkursów uzależniony jest od terl jednostki samorządu terytorialnego
minu podjęcia przez Komisję EuroPoziom współfinansowania projek- pejską decyzji w sprawie przyznania
lub ich związki,
l podmioty świadczące usługi z za- tów w ramach działania 2.2 ze środdofinansowania dla projektów pokresu zadań własnych jednostek ków Funduszu Spójności wynosi wyżej 50 mln euro zidentyfikowamaksymalnie 85% wartości wydat- nych w procesie naboru wniosków.
samorządu terytorialnego,
l wojewodowie, PGL Lasy Pań - ków kwalifikowanych projektu.
Więcej informacji można znaleźć
stwowe i jego jednostki organizaNiemniej jednak poziom dofinansowania na stronie internetowej Ministerstwa
cyjne,
właściwy dla danego projektu zostanie Środowiska: http://www.mos.gov.pl
l urzędy morskie,
l wojsko – jednostki organizacyjne każdorazowo określony zgodnie z Wy- lub Narodowego Funduszu Ochrony
podległe Ministrowi Obrony Na- tycznymi w zakresie wybranych za- Środowiska i Gospodarki Wodnej:
rodowej oraz dla których jest on gadnień związanych z przygotowaniem http://pois.nfosigw.gov.pl.
n
organem założycielskim lub orga- projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
nem nadzorczym.
Redakcja
Cel konkursu
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Finanse
Dofinansowanie na projekty zmierzające do tworzenia i rozwoju
systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Od 19 grudnia 2012 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przyjmuje wnioski o dofinansowanie
projektów w ramach Działania 4.2
„Ochro na po wierzch ni zie mi”
– „Segregacja odpadów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013

Na co można otrzymać
dofinansowanie?

większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
l podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych,
wy ko nu ją ce usłu gi pu blicz ne
na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie
usług z danej dziedziny,
l Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne,
l jednostki organizacyjne podległe
Ministrowi Obrony Narodowej
oraz dla których jest on organem
założycielskim lub organem nadzorczym,
l zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony
zdrowia – zakontraktowane z NFZ.

W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
l Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2014 r.
l Początek okresu kwalifikowania
wydatków: od 01 stycznia 2012 r.
l

Termin i miejsce składania
wniosków
Wnioski o dofinansowanie projektu na le ży skła dać od 19 grud nia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie
– Punkt Przyjmowania Wniosków.

O dofinansowanie w ramach konkursu RPOWM/4.2/2/2012 mogą
się ubiegać wnioskodawcy realizujący jedynie projekty zmierzające
do tworzenia i rozwoju systemów
Więcej informacji można naleźć
selektywnej zbiórki odpadów kona stronie http://rpo.mazowia.eu. n
munalnych. Konkurs dotyczy wyDofinansowanie
łącznie wsparcia systemów segregacji odpadów, powiązanych z odRedakcja
biorem, na wczesnym etapie ich Maksymalny poziom dofinansowazagospodarowania.
nia dla projektów nieobjętych poAkademia Dashofera
mocą publiczną oraz realizowanych
Warszawa, al. Krakowska 271
Wnioski mogą składać :
w ramach pomocy de minimis wyzaprasza 5 lutego 2013 r.
l jednostki samorządu terytorialne- nosi 85% kosztów kwalifikowalo godz. 10.00 na seminarium:
go, ich związki i stowarzyszenia, nych, a dla projektów realizowal jednostki organizacyjne jednostek nych w ramach pomocy publicznej
Gospodarka wodno-ściekowa
samorządu terytorialnego, posia- zgodnie z pułapem wynikającym
w świetle nowelizacji przepisów
z odpowiedniego wyliczenia wysodające osobowość prawną,
ustawy – Prawo wodne
l pod mio ty dzia ła ją ce w opar ciu kości rekompensaty, jednak nie więo przepisy ustawy o partnerstwie cej niż 85%. Maksymalna kwota
dofinansowania projektu to 1 000 000 Więcej informacji znajdą Państwo
publiczno-prywatnym,
l podmioty wykonujące usługi pu- PLN. Ogólna pula środków przena stronie internetowej:
bliczne na zlecenie jednostek sa- znaczona na dofinansowanie prowww.akademiadashofera.pl
morządu terytorialnego, w których jektów wynosi 3 500 000 euro.
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