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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się trzeci nabór 
wniosków o dofinansowanie projektów organizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla IV Priorytetu – Przedsięwzięcia 
dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, działanie 
4.1 - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków.  

2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 
pełniący rolę Instytucji Wdrażającej (IW) dla IV priorytetu w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłasza nabór wniosków 
o dofinansowanie projektów na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, 
poz. 1658 z późn.zm.). 

3) Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych 
w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 4.1 wynosi 1 237 065,05 PLN. 
Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków 
przeliczonej wg aktualnego kursu euro1 i może się zmienić miedzy innymi 
na skutek fluktuacji kursu walutowego. W momencie tworzenia listy 
rankingowej 10% dostępnej alokacji zostanie przeznaczone na rezerwę 
finansową dla projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą. 
Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości 
dostępnej alokacji dla Działania (wyczerpania środków) wyliczanej 
w miesiącu, w którym następuje zawarcie Umowy o dofinansowanie.  

4) Celem naboru jest wyłonienie projektów, które spełniają kryteria wyboru 
projektów stanowiące załącznik nr 1 do dokumentu Szczegółowy opis 
priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przyjęte 
przez Komitet Monitorujący dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

5) Poziom współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi maksymalnie 50% wartości wydatków 
kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wartość dofinansowania ze środków 
EFRR nie może przekroczyć 400 000,00 PLN. W sumie (ewentualnie również 
wraz z inną pomocą ze środków publicznych) wsparcie nie powinno 
przekroczyć poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy określonej 
we właściwym programie pomocowym - Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Dz. U. 
nr 9, poz. 55).  

6) Nabór jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7) Funkcję Instytucji Pośredniczącej I stopnia (IP) pełni Ministerstwo Środowiska. 

 

 

                                                 
1
 Kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia alokacji. Kursy te publikowane są na stronie KE: 

 http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en 
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DEFINICJE STOSOWANE W RAMACH TURY APLIKACYJNEJ 

Akredytacja – poświadczenie przez jednostkę akredytującą (PCA lub innego 
członka European Accreditation), że jednostka oceniająca zgodność spełnia 
wymagania określone w normach zharmonizowanych oraz – w stosownych 
przypadkach – wszelkie dodatkowe wymagania, w tym wymagania określone 
w odpowiednich systemach sektorowych konieczne do realizacji określonych 
czynności związanych z oceną zgodności; 

Certyfikowany ekoznak – dobrowolne oznakowanie ekologiczne, którego 
ekologiczne kryteria atestacji opierają się na wymaganiach normy 
międzynarodowej ISO 14024, czyli przewidzianych dla eko-etykiet typu I, 
przyznane przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikowany ekoznak 
wyróżnia produkty, których pełen cykl życia ma ograniczony negatywny wpływ 
na środowisko i których stosowanie w porównaniu z innymi produktami 
należącymi do tej samej grupy potencjalnie ogranicza szkodliwy wpływ 
na środowisko; wg powyższej definicji certyfikowanymi ekoznakami są m.in. 
wspólnotowe oznakowanie ekologiczne ecolabel i polski eko-znak; 

Certyfikacja – procedura, dzięki której akredytowana jednostka certyfikująca 
na podstawie badań, kontroli i oceny zgodności udziela pisemnego 
potwierdzenia że wyrób lub usługa spełnia wymagania określonych norm lub 
innych dokumentów normatywnych; 

Ekologiczne kryteria atestacji – kryteria, które są opracowywane zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w normie ISO 14024. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

8) Do konkursu w ramach Działania 4.1 mogą przystąpić następujące podmioty: 

małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw 
wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt b) w rozporządzeniu Rady (WE) 
Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (EFR) oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW).  

9) Rodzaj prowadzonej działalności oraz typ przedsiębiorstwa nie mogą być 
wykluczone przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 
2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów 
zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 
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RODZAJE PROJEKTÓW 

10)  Projekt musi wpisywać się w ogólny cel działania i osi priorytetowej tzn. 
ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej2 
na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa 
wspólnotowego. 

11) Wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: wprowadzanie 
systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS oraz 
certyfikowanych eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria 
atestacji.  

12) Do wydatków kwalifikowanych zalicza się niezbędne do realizacji 
przedsięwzięcia wydatki spełniające kryteria kwalifikowalności wydatków 
PO IiŚ poniesione na: 

- badanie oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w celu określenia 
możliwości wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego; 

- usługi doradcze, ekspertyzy oraz szkolenia związane z wdrożeniem systemu 
zarządzania środowiskowego; 

- opracowanie dokumentacji służącej wdrażaniu systemu zarządzania 
środowiskowego w przedsiębiorstwie; 

- przeprowadzenie audytów i weryfikacji związanych z procedurą 
przyznawania certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego; 

- rejestrację przedsiębiorstwa w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); 

- przygotowanie i publikację deklaracji środowiskowej oraz materiałów 
informacyjnych wymaganych od przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie 
EMAS; 

- przeprowadzenie badań i audytów niezbędnych dla uzyskania 
certyfikowanych oznakowań ekologicznych dla produktów przyjaznych 
środowisku; 

- opracowanie dokumentacji, w tym raportów z badań oraz innych 
niezbędnych informacji, składanych w jednostce przyznającej oznakowania; 

- opłaty związane z uzyskaniem certyfikowanych oznakowań ekologicznych 
uiszczonych na rzecz jednostki przyznającej oznakowania. 

13)  Certyfikat będący potwierdzeniem wdrożenia systemu zarządzania 
środowiskowego ISO 14001, EMAS lub zintegrowanych systemów 
zarządzania musi zostać wystawiony przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą.  

14) Refundowane będą jedynie koszty związane z zakupem usług zewnętrznych 
(usługi doradcze, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, ekspertyz, 
przeprowadzenie badań, szkoleń i audytów związanych z certyfikacją). 

                                                 
2
 przez działalność przemysłową rozumie się działalność w sektorach: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo 

przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych, dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną 

z rekultywacją. 
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15) W przypadku projektów dotyczących wdrożenia Zintegrowanych Systemów 
Zarządzania (np. ISO 14001 + ISO 9001 + 18001), należy wydzielić koszty 
dotyczące wdrożenia systemu ISO 14001. Jeżeli nie jest możliwe 
zidentyfikowanie kosztów poniesionych wyłącznie na wdrożenie systemu ISO 
14001, koszty całego projektu należy pomniejszyć tak, aby nie przekroczyły 
następujących poziomów:  

- przy dwóch systemach: ISO 14001 i ISO 9001 – 70% kosztów 
kwalifikowanych; 

- przy dwóch systemach: ISO 14001 i PN-N 18001 – 60% kosztów 
kwalifikowanych; 

- przy trzech systemach: ISO 14001, ISO 9001 i PN-N 18001 – 60% kosztów 
kwalifikowanych. 

16) W przypadku wniosków składanych przez małych i średnich przedsiębiorców z 
województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego 
wartość całkowita projektu nie może być niższa niż 8 000 000,00 PLN.3 

 

PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW 

17) Proces wyboru projektów w trybie konkursowym składa się z następujących 
etapów: 

� Ogłoszenie o naborze wniosków; 

� Nabór wniosków o dofinansowanie; 

� Ocena wniosków o dofinansowanie przez IW; 

� Sporządzenie listy projektów do dofinansowania;  

� Zatwierdzenie przez IP listy projektów do dofinansowania; 

� Ogłoszenie wyników naboru; 

� Podpisanie umów o dofinansowanie pomiędzy IW a Beneficjentami. 

18) Ocena projektów jest przeprowadzana w oparciu o kryteria wyboru projektów 
stanowiące załącznik nr 1 do dokumentu Szczegółowy opis priorytetów 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przyjęte przez Komitet 
Monitorujący dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
na podstawie list sprawdzających stanowiących załączniki do niniejszego 
regulaminu. 

19) Wnioski będą oceniane a następnie umieszczane na liście projektów 
do dofinansowania zgodnie z kolejnością zgłoszeń (decyduje data i godzina 
wpływu do kancelarii NFOŚiGW), aż do wyczerpania alokacji na daną turę 
aplikacyjną.  

 

                                                 
3
 Warunek ten wynika z linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi realizowanymi na poziomie 

centralnym i regionalnymi programami operacyjnymi. W wymienionych województwach istnieje możliwość 

ubiegania się o dofinansowanie tego typu projektów o wartości mniejszej niż 8 000 000,00 PLN, w ramach 

regionalnych programów operacyjnych. 
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OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

20) Ogłoszenie o naborze wniosków ukazuje się na stronie internetowej 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IW) oraz 
w dzienniku ogólnopolskim przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem 
terminu składania wniosków o dofinansowanie. 

21) Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się i kończy w terminie 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wniosek o dofinansowanie 
należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, przesyłką kurierską 
lub bezpośrednio do kancelarii IW: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 
Warszawa, w godzinach pracy Kancelarii, tj. 7:30 -15:30. 

22) Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia (dzień 
i godzina) do siedziby IW, określonej w pkt. 21 regulaminu. 

23) Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu 
o naborze wniosków nie podlegają procedurze oceny i są zwracane 
Wnioskodawcy. 

24) Wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania oraz lista 
wymaganych załączników zamieszczone są na stronie internetowej 
http://pois.nfosigw.gov.pl/. 

25) Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku według wzoru 
umieszczonego na stronie internetowej http://pois.nfosigw.gov.pl/ w wersji 
drukowanej w dwóch egzemplarzach (wraz z wymaganymi dokumentami) oraz 
w wersji elektronicznej (w formacie PDF). Wydruki muszą być parafowane 
na każdej stronie i podpisane w miejscu do tego przeznaczonym przez 
osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy (zgodnie 
z załączonymi dokumentami, np. KRS, wypis z ewidencji gospodarczej, 
pełnomocnictwo). 

Kopie dokumentów będące załącznikami do wniosku o dofinansowanie 
powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 
uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy. Gdy mowa jest o kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię 
dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na 
każdej stronie poświadczoną własnoręcznym czytelnym podpisem lub kopię 
dokumentu zawierającą na pierwszej stronie klauzulę „za zgodność 
z oryginałem od strony ... do strony ...” opatrzoną czytelnym podpisem 
i parafowaną na każdej stronie kopii dokumentu. 

Wersję drukowaną wniosku należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić 
w segregatorze opatrzonym nazwą projektu oraz wnioskodawcy. Wersję 
elektroniczną wniosku (nagraną na płytę CD) również należy opatrzyć nazwą 
projektu oraz wnioskodawcy.  

26) IW rejestruje wnioski o dofinansowanie w systemie informatycznym nadając 
im numer projektu wg wzoru: 

nr tury aplikacyjnej/PO IiŚ/nr działania/miesiąc rozpoczęcia naboru/rok/nazwa 
instytucji wdrażającej/nr projektu (np. 3/PO IiŚ/4.1/09/2010/NFOŚiGW/1). 
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27) Wnioskodawca może w dowolnym momencie trwania konkursu wycofać 
zgłoszony projekt. Informacja musi zostać przekazana na piśmie do IW, która 
niezwłocznie, również pisemnie, potwierdza wycofanie projektu. 

 

OCENA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

28) Ocena wniosków o dofinansowanie jest dokonywana przez IW w oparciu 
o kryteria właściwe dla Działania 4.1 PO IiŚ, opisane w załączniku 
nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ”, na podstawie list 
sprawdzających, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.  

29) Kryteria oceny wniosków dla Działania 4.1 są kryteriami formalnymi i mają one 
charakter zero-jedynkowy, co oznacza, że aby projekt został oceniony 
pozytywnie wszystkie kryteria muszą być spełnione. 

30) W trakcie oceny wniosku wnioskodawca może zostać poproszony 
o wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentacji. Dokumentacja może być 
uzupełniona w danym zakresie o dokumenty brakujące lub dokumenty, które 
zostały wadliwe opracowane, z zastrzeżeniem, że wszyscy wnioskodawcy 
znajdujący się w analogicznej sytuacji są potraktowani w jednakowy sposób. 
Nieuzupełnienie dokumentów/brak wyjaśnień w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
wezwania lub uzupełnienie w niepełnym zakresie wskazanym przez IW, 
powoduje jego ostateczne odrzucenie. Data wpływu uzupełnienia, o którym 
mowa powyżej, rozumiana jest, jako termin dostarczenia do siedziby IW.  

31) Ocena kończy się powiadomieniem Wnioskodawcy o pozytywnym lub 
negatywnym wyniku oceny. 

32) Wnioskodawcy, których wnioski o dofinansowanie zostaną odrzucone, będą 
mogli starać się o wsparcie ponownie składając uzupełniony/poprawiony 
wniosek w kolejnej turze konkursu, o ile IW taki ogłosi. 

33) Po dokonaniu oceny IW nadaje każdemu projektowi, dla którego wniosek 
o dofinansowanie pozytywnie przeszedł ocenę, jednoznacznie identyfikujący 
numer krajowy wg formatu określonego w Wytycznych w zakresie warunków 
gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.  

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

34) Po zakończeniu oceny i zatwierdzeniu listy projektów które zakwalifikowały się 
do dofinansowania, lista ta jest publikowana na stronie internetowej IW 
i zawiera m.in. następujące informacje: nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, 
całkowity koszt projektu, wnioskowaną kwotę dofinansowania. 

35) Informacja o wyniku oceny jest wysyłana do wnioskodawcy w terminie 
do 5 dni roboczych od dnia otrzymania od IP zatwierdzonej listy projektów 
do dofinansowania.  

36)  Informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku lub umieszczeniu projektu 
na liście rezerwowej zawiera pouczenie o prawie do wniesienia protestu, 
terminie oraz sposobie jego wnoszenia i instytucji, do której należy ten środek 
wnieść.  
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PODPISANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE 

37) Beneficjenci, których projekty znalazły się na opublikowanej liście projektów 
zatwierdzonych do wsparcia, podpisują umowę o dofinansowanie z IW, 
zgodnie ze wzorem umowy obowiązującym dla Działania 4.1 i zamieszczonym 
na stronie http://pois.nfosigw.gov.pl. 

38) Umowa o dofinansowanie podpisywana jest w terminie 2 miesięcy od dnia 
uzyskania przez wnioskodawcę informacji, o której mowa w pkt. 35. Termin 
ten w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony za zgodą Instytucji 
Zarządzającej, nie dłużej jednak niż do 4 miesięcy lub, w przypadku 
zaistnienia okoliczności, na które wnioskodawca nie ma wpływu, do daty 
wskazanej indywidualnie dla danego projektu. 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

39) Środkami odwoławczymi są protest i odwołanie. 

40)  Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on 
ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku dokonaną przez instytucję oceniającą 
wniosek lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego mającą 
wpływ na wynik oceny w stosunku do zgłoszonego przez siebie wniosku. 

41) Protest mogą wnosić wnioskodawcy, których projekty zostały umieszczone 
na liście rezerwowej albo odrzucone z konkursu. 

42) Protest rozstrzyga instytucja, której ocenę wniosku kwestionuje wnioskodawca. 

43)  Odwołanie służy ponownemu rozpatrzeniu kwestii będących przedmiotem 
protestu. Jest wnoszone na piśmie. 

44)  Szczegółowe warunki i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone 
zostały w załączniku nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ – 
organizacja systemu oceny i wyboru projektów. 

45) Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju do postępowania w zakresie ubiegania się oraz udzielania 
dofinansowania na podstawie tej ustawy ze środków pochodzących z budżetu 
państwa lub ze środków zagranicznych nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 
nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

46) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez 
niego działania Poczty Polskiej oraz firm świadczących usługi kurierskie. 

47)  Regulamin w pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu w siedzibie IW oraz 
na stronie internetowej: http://pois.nfosigw.gov.pl/. 

48) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje 
IW w porozumieniu z IP. 

49) Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania IW o każdej 
zmianie danych teleadresowych pod rygorem, że doręczenie pisma przez IW 
pod dotychczas znany adres Wnioskodawcy zostanie uznane za skuteczne. 
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50) W trakcie trwania konkursu IW zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów 
w treści Regulaminu oraz jego załącznikach, z wyłączeniem przypadków 
opisanych w art. 29 ust. 4  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. 

 

 

Załączniki: 

- wzór wniosku wraz z załącznikami i instrukcją; 

- wzory list sprawdzających. 
 


