Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi Nr 29/III/2016 z dnia 21.03.2016 r.

PROGRAM PRIORYTETOWY
pn. „Dofinansowanie budowy/rozbudowy Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK) w województwie łódzkim”
§1
Ogólne postanowienia
1. Cel programu
Utworzenie i utrzymanie w województwie łódzkim sieci Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK), zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
2. Podstawa prawna udzielania dofinansowania:
1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
2) ustawa z dnia 14.12.2012 r. - o odpadach;
3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska;
4) Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorcom
wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie publicznym;
5) Rozporządzenie 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 352/1 z 24.12.2013 r.);
6) dyrektywa 1999/31/WE z dnia 26.04.1999 r. w sprawie składowania odpadów, zwana dyrektywą
składowiskową;
7) dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy;
8) wojewódzki plan gospodarki odpadami (WPGO).
3. Okres wdrażania
1) wdrażanie Programu: w latach 2015-2016;
2) wydatkowanie środków: do 31.12.2017 roku.
4. Nabór wniosków
1) wnioski składane są na adres Funduszu - osobiście lub listownie;
2) nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym do 30 września 2016 roku lub do wyczerpania puli
środków zaplanowanych przez Fundusz (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia
do siedziby Funduszu).
§2
Budżet na lata 2015-2016
Budżet programu wynosi: 80.000.000,00 zł (słownie osiemdziesiąt milionów złotych), w tym:
1) w formie pożyczki: 42.400.000,00 zł;
2) w formie dotacji: 37.600.000,00 zł.
§3
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania
1. Forma dofinansowania
Pożyczka i dotacja łącznie, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki.
2. Intensywność dofinansowania
Łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi maksymalnie do 75% kosztów całkowitych zadania,
przy czym dotacja nie może przekroczyć 35% tych kosztów z zastrzeżeniem, że wysokość łącznego
dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy wskazanej w przepisach, o których
mowa w § 1 ust. 2 i jest uzależniona od dokonanej przez Fundusz oceny zadania oraz kwalifikowalności kosztów
wskazanych w ust. 6.
3. Warunki udzielanej pożyczki
1) oprocentowanie wg stałej stopy procentowej (r), obliczonej wg wzoru r=(s.r.w.-2,25 p.p.) gdzie:
a) s.r.w. stanowi stopę redyskonta weksli obowiązującą w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez
właściwy organ Funduszu,

b) p.p. punkty procentowe.
Oprocentowanie nie może być niższe niż 2,5%;
2) okres karencji w spłacie pożyczki -36 miesięcy od daty zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od
daty planowanego zakończenia zadania wskazanego w umowie pożyczki w pierwotnym jej brzmieniu;
3) okres spłaty pożyczki - do 15 lat od dnia upływu okresu karencji;
4) pożyczka nie podlega umorzeniu.
4. Beneficjenci
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
2) inne podmioty, niż wymienione w pkt 1 świadczące usługi w zakresie gospodarowania odpadami.
5. Rodzaje zadań
1) instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie
ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku;
2) instalacja do doczyszczania odpadów selektywnie zebranych jako element istniejącej lub planowej instalacji
RIPOK;
3) instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz
wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin,
spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub
fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
4) instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności
pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż
powstająca w instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych,
przy czym moc przerobowa instalacji wymienionych w pkt 1, 3 i 4 powinna być wystarczająca do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanych przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniających
wymagania najlepszej dostępnej techniki o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej Ustawy.
6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane stanowią koszt całkowity zadania.
1) koszty kwalifikowane, uznawane przez Fundusz do objęcia dofinansowaniem, obejmują koszty poniesione
na:
a) budowle i budynki,
b) maszyny i urządzenia, wraz z kosztami transportu, załadunku lub wyładunku,
c) roboty demontażowe, budowlane oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń oraz całego
obiektu, pod warunkiem że podczas uruchomienia nie powstaje produkt, który jest sprzedawany,
d) obiekty i infrastrukturę związane z inwestycją, w tym zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, ciepło,
gaz oraz przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie
terenu, urządzenia automatyki i sterowania, aparaturę kontrolno-pomiarową, zaplecze techniczne
i laboratoryjne;
2) koszty niekwalifikowane (stanowiące wyłącznie udział własny Beneficjenta) obejmują m.in. koszty
poniesione na:
a) opracowanie dokumentacji projektowej,
b) wynagrodzenia projektantów i audytorów, nadzorów, obsługi geodezyjnej itp.,
c) nabycie lub dzierżawę gruntu,
d) opracowanie instrukcji dotyczących eksploatacji itp. oraz stosownych szkoleń w tym zakresie,
e) nabycie i wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych,
f) promocję i obsługę projektu, doradztwo inwestycyjne itp.,
g) nadzór inwestorski i autorski,
h) finansową obsługę projektu, ubezpieczenia, gwarancje bankowe i finansowe itp.;
3) w kosztach niekwalifikowanych mogą zostać uwzględnione koszty poniesione do 3 lat przed datą złożenia
wniosku o dofinansowanie w ramach Programu;
4) podatek VAT nie może być ujęty w koszcie całkowitym zadania.
7. Inne warunki otrzymania dofinansowania
1) Fundusz dofinansowuje wyłącznie instalacje określone w WPGO jako istniejące RIPOK bądź planowane do
otrzymania statusu RIPOK po zakończeniu realizacji inwestycji;
2) Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania zadeklarowanych efektów rzeczowych i ekologicznych przez
okres co najmniej 5 lat od daty uzyskania przez instalacje statusu RIPOK; w przypadku istniejących instalacji
o statusie RIPOK - co najmniej 5 lat od daty zakończenia inwestycji;

3) środki z dotacji i pożyczki wypłacane są bezpośrednio na konto Beneficjenta na podstawie wystawionych
faktur lub rachunków.
§4
Efekty rzeczowe i ekologiczne
Wskaźniki realizacji celów Programu według stanu na dzień potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego zadania
dla instalacji RIPOK:
Lp.
1.
2.

3.
4.

Rodzaj efektu rzeczowego/ekologicznego
Ilość wybudowanych lub rozbudowanych RIPOK
Dla części mechanicznej MBP: masa surowców (papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło) wydzielona ze zmieszanych odpadów
komunalnych oraz z odpadów zebranych selektywnie i przekazana do
recyklingu
Dla części biologicznej instalacji MBP i kompostowni: masa odpadów
poddanych procesowi kompostowania
Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Jednostka
sztuk

Ilość
nie mniej niż 4

Mg/rok

8.500

Mg/rok

60.500

ha

2

§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Programem mają zastosowanie:
1) Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
2) Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
3) Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
4) Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
obowiązujące na dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez odpowiedni organ Funduszu.

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi

Izabela Wereśniak - Masri

