Poznań, sierpień 2019

Dodatek do numeru 8(143)/2019

AKTUALIZACJA – INFORMACJE DODATKOWE
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Informacje dodatkowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02–673 Warszawa
tel. (22) 45 90 000
fax (22) 45 90 101
fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl

Program priorytetowy „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Kangur
– Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”
Celem Konkursu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie
przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie. Program przewiduje możliwość
zakupu nowych elektrycznych autobusów szkolnych, w rozumieniu art. 2 pkt. 41a ustawy – prawo o
ruchu drogowym, przeszkoleniu kierowców z obsługi nowych elektrycznych autobusów szkolnych.
Dodatkowo beneficjenci programu mogą ubiegać się o dofinansowanie modernizacji lub budowy stacji
ładowania umożliwiających ładowanie elektrycznych autobusów szkolnych. Dofinansowanie na
realizację stacji ładowania będzie mogło być udzielone tylko w formie zwrotnej.
Wnioski mogą składać gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie w rozumieniu § 2 pkt 7 i 8
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i
udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r.,
Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.)”.
Wysokość dotacji:
 dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem
priorytetowym;
 budżet na realizację celu programu wynosi do 60 000 000 zł, w tym:
o dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 20 000 000 zł,
o dla zwrotnych form dofinansowania – do 40 000 000 zł;
 intensywność dofinansowania dla dotacji:
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w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy
liczba mieszkańców beneficjenta jest niższa lub równa 5 tys.,
o w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy
liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 5 do 10 tys.,
o w wysokości do 40 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy
liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 10 do 20 tys. mieszkańców,
o w wysokości do 30 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy
liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 20 tys. mieszkańców;
z tym, że w przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy, dla której wskaźnik
dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest:
o mniejszy lub równy 620 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 35 %
kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
o większy niż 620 zł i mniejszy bądź równy 910 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o
dodatkowe 30 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
o większy niż 910 zł i mniejszy bądź równy 1 000 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się
o dodatkowe 20 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
o większy niż 1000 zł i mniejszy bądź równy 1 200 zł, intensywność dofinansowania zwiększa
się o dodatkowe 10 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
o W przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy, dla której wskaźnik
dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest powyżej 1200 zł
intensywność dofinansowania nie jest podwyższane.
 intensywność dofinansowania dla pożyczki: dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do
100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to
przedsięwzięcie.
o

Termin składania wniosków upływa 20 sierpnia 2019 r. Formularz wniosku wraz z instrukcją jego
wypełniania dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (dalej „GWD”), po utworzeniu
konta i zalogowaniu na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem www.nfosigw.gov.pl po wybraniu
odpowiedniego programu priorytetowego. Wniosek składa się w wersji elektronicznej przez GWD, przy
użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi
własnoręcznemu. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o
którym mowa w ust. oprócz przesłania wersji elektronicznej składa wygenerowany przy użyciu GWD:
 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy;
 oświadczenia, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.
O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje:
 dla wniosku składanego zgodnie z postanowieniem ust. 4 - data jego wysłania przez GWD na
skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej (ePUAP);
 dla wniosku składanego w formie wydruku - data wpływu do kancelarii NFOŚiGW w godzinach
7:30 – 15:30 .
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/systemzielonych-inwestycji---gis/konkursy/kangur--bezpieczna-i-ekologiczna-droga-do-szkoly/
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Urban Innovative Actions
European Union
Les Arcuriales, 45D rue de Tournai,
7th floor, 59000 Lille – France
uia-initiative.eu/en

Program dotacyjny na współpracę rozwojową miast Urban Innovative Actions 2015-2020
Celem Programu jest zapewnienie wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i
nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie. W programie
mogą wziąć udział miasta lub inne podmioty odpowiedzialne za rozwój obszarów miejskich liczących
powyżej 50.000 mieszkańców. Dofinansowanie można uzyskać na projekty dotyczące działań
innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Wnioski mogą składać miasta lub inne podmioty odpowiedzialne za rozwój obszarów miejskich
liczących powyżej 50.000 mieszkańców.
Wysokość dotacji:
 budżet programu 372.000.000 euro;
 rodzaj wsparcia: dotacja/refundacja;
 wysokość wsparcia maks. 80%;
 wymagany wkład własny maks. 20%.
Przewidywany termin składania wniosków: 15 grudnia 2019 r.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-callproposals
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