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1. Rodzaje kosztów kwalifikowanych zgodnie z  Programem 

 

Wniosek o 
pozwolenie na 
budowę/ 
zgłoszenie 
budowy 
złożony do 
31.12.2013 r.  

Wniosek o 
pozwolenie na 
budowę/zgłosze
nie budowy 
złożony po 
31.12.2013 r.  

Na budynek/lokal mieszkalny przyznana 
była dotacja na warunkach Programu w 
wersji obowiązującej od dnia 
29.07.2019r. lub wcześniejszych  

Wniosek o 
pozwolenie na 
budowę/zgłoszenie 
budowy złożony  do 
31.12.2013 r.) 

Wniosek o 
pozwolenie na 
budowę/zgłoszenie 
budowy złożony  po 
31.12.2013 r.) 

Wymiana źródła/eł ciepła na 
spełniające warunki Programu 
wraz z przyłączami 

X X   

Ocieplenie przegród 
zewnętrznych i wewnętrznych 
budynku oddzielających 
pomieszczenia ogrzewane od 
środowiska zewnętrznego i od 
pomieszczeń nieogrzewanych. 
Dopuszcza się docieplenie 
przegród zewnętrznych 
pionowych sąsiadujących z 
pomieszczeniami 
nieogrzewanymi, jak również 
ścian fundamentowych w celu 
zachowania ciągłości izolacji 
termicznej. 

X  X  

Wymiana stolarki zewnętrznej w 
pomieszczeniach ogrzewanych 

X  X  

Montaż lub modernizacja 
instalacji wewnętrznych c.o. i 
c.w.u.* 

X X   

Zakup i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznej* 

X X   

Montaż wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła 

X X X X 

*pod warunkiem wymiany źródła ciepła 

Kosztem kwalifikowanym jest również dokumentacja zgodnie z Programem. 

Komunikacja wfośigw z bankami będzie się odbywała za pośrednictwem plaformy wymiany danych KIR 

(dalej „platforma KIR”) i będzie umożliwiała wymianę danych (w tym przekazanie wniosku o dotację 

wraz z załącznikami w formie dokumentowej tj. w formie skanu lub pliku pdf/jpg wygenerowanego 

przez Bank i zatwierdzonego przez Wnioskodawcę o dotację oraz przekazanie dokumentów XML) 

przesyłanych przez systemy informatyczne banków - za pośrednictwem systemu informatycznego 

NFOŚiGW - do WFOŚiGW oraz danych przesyłanych przez systemy informatyczne WFOŚiGW - za 

pośrednictwem systemu informatycznego NFOŚiGW - do banków.  
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2. Obsługa wniosku o dofinansowanie 
 

Dofinansowanie udzielane jest w oparciu o podlegający ocenie, wniosek o dofinansowanie w formie 

dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (dalej „wniosek o dotację” lub „wniosek o 

dofinansowanie”) składany przez Wnioskodawcę do banku, który przystąpił do programu 

priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej „Program”). Sposób składania wniosków o dotację oraz ich 

rozpatrywania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej określają zapisy 
Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę 

kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej „Regulamin naboru 

wniosków”).   

Weryfikacja wniosków o dofinansowanie w ramach Programu odbywa się zgodnie z załączonym niżej 

schematem.  
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2.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie oraz rejestracja wniosku w systemie 
 

Wnioski składane są zgodnie z terminami i zasadami określonymi w Regulaminie naboru wniosków. 

Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami jest składany w tym samym banku, w którym 

Wnioskodawca wnioskuje o kredyt w ramach Programu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o 

kredyt i wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej lub zawarciu warunkowej umowy kredytu, bank 

umożliwia Wnioskodawcy złożenie wniosku o dotację.  

Po sporządzeniu wniosku o dotację, Bank jest zobowiązany do zweryfikowania wniosku pod względem 

poprawności jego wypełnienia.  

Bank uczestniczący we wdrażaniu Programu weryfikuje: 
a. kompletność wniosku, tj. wypełnienie lub zaznaczenie wszystkich wymaganych pól tego 
wniosku,  
b. załączenie do niego kopii elektronicznych następujących dokumentów i oświadczeń: 

- oświadczenia sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem, podpisane przez 

współwłaścicieli nieruchomości i współmałżonka Wnioskodawcy, sporządzone w formie 

pisemnej lub w formie elektronicznej; 

- sporządzony nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia w banku wniosku o dotację odpis 

zwykły księgi wieczystej umożliwiający weryfikację danych dotyczących nieruchomości (o ile 

bank wymaga dostarczenia tego załącznika w celu weryfikacji księgi wieczystej); 

- zaświadczenie z gminy, sporządzone na podstawie art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, zgodnie z obowiązującym wzorem potwierdzające wysokość dochodów 

gospodarstwa domowego Wnioskodawcy o Dotację - w przypadku ubiegania się 

o podwyższony poziom dofinansowania. 

c. dane zawarte we wniosku w następującym zakresie:  
i. zgodność zawartych we wniosku danych dotyczących budynku/lokalu mieszkalnego 
objętego przedsięwzięciem z treścią księgi wieczystej właściwej dla tego budynku/lokalu 
mieszkalnego; Bank weryfikuje:  
- numer działki na której jest położony budynek/lokal mieszkalny,  
- adres budynku/lokalu mieszkalnego jeżeli jest wskazany w księdze wieczystej, 
- brak wzmianek w dziale I i II księgi wieczystej,  
- dane Wnioskodawcy jako właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego  
tj. PESEL (jeśli został podany w księdze wieczystej) a jeśli nie ma PESEL-u w księdze wieczystej 
to imię i nazwisko,  
- dane pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego tj.  imię i nazwisko – jeżeli 
są współwłaściciele; 
ii. dane dotyczące imienia i nazwiska Wnioskodawcy, małżonka Wnioskodawcy, 
współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego, na podstawie dokumentów z akt stanu 
cywilnego w sytuacji niezgodności tych danych z treścią księgi wieczystej; 
iii. na podstawie treści księgi wieczystej, czy wszyscy współwłaściciele złożyli wymagane 
oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do wniosku; 
iv.  czy współmałżonek Wnioskodawcy złożył wymagane oświadczenie o treści zgodnej ze 
wzorem stanowiącym załącznik do wniosku (jeśli dotyczy – na podstawie oświadczenia 
Wnioskodawcy); 
v. zgodność roku, za który został wskazany dochód roczny, z zasadami Programu,  
na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy; 
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vi. ważność terminu wydania (nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia w banku 
wniosku) oraz zgodności kwoty dochodu ujętej w zaświadczeniu, o którym mowa w lit.b tiret 
trzecie, z kwotą wpisaną we wniosku oraz z zasadami Programu; 
vii. czy roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód 

wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w punkcie vi, nie przekroczył 30 krotności kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 

obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Tylko wniosek prawidłowo zweryfikowany może zostać złożony do wfośigw. 

Bank, za pośrednictwem platformy KIR, przekazuje do wfośigw w postaci elektronicznej prawidłowo 

wypełniony i kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.  

Po wpływie wniosku do wfośigw, pracownik wfośigw nadaje wnioskowi o dofinansowanie numer w 

lokalnym systemie informatycznym (aplikacji dziedzinowej). Data złożenia wniosku o dotację w banku 

decyduje o złożeniu wniosku w terminie i zakwalifikowaniu kosztów przedsięwzięcia do rozliczenia (od 

tej daty należy liczyć termin 18 miesięcy na realizację przedsięwzięcia).  

2.2 Ocena wniosku o dofinansowanie wg kryteriów formalnych i merytorycznych  
 

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez wfośigw, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków. 

Wniosek podlega ocenie zgodnie z listą sprawdzającą wniosek o dofinansowanie stanowiącą załącznik 

nr 1 do Procesu.  

Po przesłaniu wniosku do wfośigw, nie ma możliwości złożenia uzupełnienia lub korekty wniosku o 

dofinansowanie.  Wfośigw ocenia wniosek na podstawie danych i oświadczeń w nim zawartych.  

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych lub merytorycznych powoduje negatywną ocenę 

wniosku, a tym samym odrzucenie wniosku. O odrzuceniu wniosku, Wnioskodawca jest informowany 

zgodnie z Regulaminem naboru wniosków. Pracownik wfośigw przekazuje do banku, w postaci 

elektronicznej za pośrednictwem platformy KIR, status „90-decyzja negatywna”.  

2.2.1 Ocena w zakresie definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Wfośigw ocenia wniosek w tym zakresie i podejmuje decyzję o dofinansowaniu na podstawie 

oświadczeń Wnioskodawcy złożonych w tym wniosku. Wfośigw może zażądać, przez cały okres 

realizacji lub trwałości przedsięwzięcia, dostarczenia przez Wnioskodawcę dokumentów 

potwierdzających kwalifikowalność budynku, np. wypisu z rejestru budynków.  

2.2.2 Ocena w zakresie podłączenia do sieci dystrybucji gazu lub średniej ilości pobieranego paliwa 
gazowego. 

Wfośigw ocenia złożony wniosek i podejmuje decyzję o dofinansowaniu na podstawie oświadczeń 

Wnioskodawcy w zakresie podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci dystrybucji gazu oraz 

ilości pobieranego paliwa gazowego. 

Jednocześnie wfośigw rozpoczyna weryfikację podłączenia do sieci gazowej budynku/lokalu 

mieszkalnego, za pośrednictwem PGNIG, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie, zgodnie z 

Procedurą obiegu informacji na temat dostępu do sieci gazowej nieruchomości objętych wnioskami o 

dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wfośigw zobowiązany jest do 

zweryfikowania w PGNiG podłączenia do sieci gazowej budynków/lokali mieszkalnych najpóźniej na 

etapie oceny złożonego wniosku o płatność. 
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Jeżeli odpowiedź z PGNiG wskazuje na możliwość złożenia przez Wnioskodawcę nieprawdziwych 

oświadczeń, należy zwrócić się do Wnioskodawcy o złożenie stosownych wyjaśnień. W przypadku gdy 

przekazane przez Wnioskodawcę wyjaśnienia wfośigw uzna za niewystarczające lub Wnioskodawca nie 

złoży wyjaśnień zawarta umowa o dofinansowanie powinna zostać wypowiedziana przez wfośigw. 

2.3 Decyzja wfośigw w sprawie dofinansowania 

 
Decyzja o udzieleniu dofinansowania podejmowana jest zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i 

regulacjami poszczególnych wfosigw. Po podjęciu decyzji o dofinansowaniu wfośigw przekazuje, 

najpóźniej  następnego dnia roboczego po upływie terminu 14 dni kalendarzowych, w postaci 

elektronicznej do banku, za pośrednictwem platformy KIR, informację o decyzji o udzieleniu 

dofinansowania – status „10 – decyzja pozytywna”. 

Czas przeznaczony na ocenę przez wfośigw wniosku o dotację złożonego w banku (czas na podjęcie 

decyzji) tj. 14 dni kalendarzowych, liczony jest od następnego dnia kalendarzowego po dniu wpływu 

wniosku do wfośigw.   

 

2.4  Zawarcie umowy o dofinansowanie 
Umowa o dofinansowanie jest zawierana zgodnie z Regulaminem naboru wniosków. Wfośigw 

przekazuje Wnioskodawcy oświadczenie o akceptacji wniosku stanowiącego oświadczenie woli 

zawarcia umowy dotacji, najpóźniej w terminie do 16 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

następującego po dacie wpływu wniosku o dofinansowanie do wfośigw. W treści emaila 

przekazującego ww. oświadczenie, wfośigw poinformuje Wnioskodawcę, że informacja o dacie 

zawarcia umowy o dofinansowanie zostanie przekazana do banku udzielającego kredytu na realizację 

przedsięwzięcia, w celu zakończenia czynności związanych z procesem kredytowym. 

Najpóźniej 18 dnia kalendarzowego, licząc od dnia następującego po dacie wpływu wniosku o 

dofinansowanie do wfośigw, pracownik wfośigw przekazuje w postaci elektronicznej do banku, za 

pośrednictwem platformy KIR, informację o dacie zawarcia umowy - status „11 – przekazanie daty 

podpisania umowy o dotację” lub odmowie zawarcia umowy – status „81-umowa nie została zawarta”.  

Zawarcie lub odmowa zawarcia umowy o dofinansowanie kończy proces obsługi wniosku o 

dofinansowanie.  

Naruszenie terminów wskazanych w pkt 2.3 i 2.4 przez wfośigw może spowodować przekroczenie 

terminu ważności decyzji kredytowej, którą Wnioskodawca otrzymał w banku co będzie skutkowało 

brakiem możłiwośći zawarcia umowy kredytowej i wypłaty kredytu. 

3. Zmiany umowy 

 
Jeśli umowa nie stanowi inaczej, wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany umowy mogą dotyczyć rodzaju przedsięwzięcia. Wfośigw przyjmuje od 

beneficjentów propozycję zmiany umowy bez pośrednictwa banków. Akceptacja zmian podlega 

indywidualnej ocenie wfośigw i jest uzależniona od spełnienia warunków Programu.  

Zmiana rodzaju przedsięwzięcia powoduje powtórne przeliczenie maksymalnej kwoty dotacji na całe 

przedsięwzięcie. Zmiana umowy nie może wpłynąć na zwiększenie kwoty dotacji. 

Zmiana umowy następuje poprzez przesłanie propozycji zmiany przez jedną ze stron na piśmie i 

pisemną akceptację drugiej strony umowy. Wniosek o płatność może być traktowany jako propozycja 
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zmiany umowy, jeżeli Beneficjent w ramach rozliczanych kosztów przedstawia dane odbiegające od 

umowy. 

4. Śmierć Beneficjenta 

 
W przypadku śmierci Beneficjenta, prawa i obowiązki wynikające z umowy dotacji mogą przejść na jego 

spadkobierców, którzy mają tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego objętego przedsięwzięciem 

z zastrzeżeniem, że termin realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 18 miesięcy od daty złożenia 

wniosku. W takim wypadku, spadkobierca musi wystąpić do wfośigw z prośbą o przejęcie umowy 

dotacji, a wfośigw podejmie decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przejście na inną osobę praw i 

obowiązków wynikających z umowy. Umowa o dofinansowanie jest powiązana z umową kredytu. 

Wfośigw podejmuje decyzję dotyczącą wyrażenia zgody na przejście na inną osobę praw i obowiązków 

wynikających z umowy o dofinansowanie na podstawie informacji pozyskanych z banku lub od 

spadkobiercy dotyczących umowy kredytu. Wfośigw poinformuje spadkobiercę o decycji w formie 

pisemnej. W przypadku wydania zgody, rozliczeniu całego przesięwzięcia podlegają również faktury i 

inne dokumenty księgowe dotyczące realizacji przedsięwzięcia wystawione wcześniej na Beneficjenta. 

W przypadku śmierci Beneficjenta po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

5. Wypowiedzenie umowy 

 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę. Warunki wypowiedzenia umowy regulują postanowienia 

umowy dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zawarte we wniosku o 

dofinansowanie. 

6. Obsługa wniosku o płatność  

 
Warunki wypłaty dotacji regulują postanowienia programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz 

postanowienia umowy dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zawarte we wniosku 

o dofinansowanie.  

Obieg wniosku o płatność w ramach Programu odbywa się zgodnie z załączonym niżej schematem. W 

dalszej części rozdziału znajduje się opis poszczególnych działań.  
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Wfośigw dokona wypłaty kwoty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w terminie 

do 30 dni kalendarzowych od dnia prawidłowo złożonego, kompletnego i prawidłowo wypełnionego 

wniosku o płatność. Termin 30 dni jest to termin wpływu na rachunek wskazany i przekazany za 

pomocą Platformy przez bank. Może to być docelowy rachunek kredytowy Beneficjenta lub rachunek 

techniczny banku. W przypadku gdy jest to rachunek techniczny, bank jest zobowiązany w ciągu 2 dni 

roboczych (bank zrzeszający – 4 dni roboczych) od dnia przekazania dotacji do przeksięgowania jej na 

rachunek Beneficjenta. 

Za dzień wypłaty dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego wfośigw. 

W przypadku zwrotu przez bank wypłaconych przez wfośigw środków z powodu niemożliwości 

przekazania ich Beneficjentowi, Beneficjent niezwłocznie wskaże wfośigw nowy numer rachunku 

bankowego właściwy do wypłaty środków. Wfośigw może w tym celu podjąć kontakt telefoniczny lub 

mailowy z Beneficjentem w celu pozyskania właściwego numeru rachunku i zakończenia obsługi 

płatności. 

6.1  Wypełnienie i złożenie wniosku o płatność  
Wniosek o płatność jest wypełniany i składany do wfośigw, z którym Beneficjent podpisał umowę 

dotacji, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność. Złożony wniosek jest rejestrowany w 

systemie dziedzinowym wfośigw.  

Po wpływie wniosku o płatność, wfosigw przekazuje do banku, w postaci elektronicznej za 

pośrednictwem platformy KIR, żądanie kwoty wypłaconego kredytu – status „20 – żądanie kwoty 

wypłaconego kredytu”. Bank zwrotnie przekazuje do wfośigw, w postaci elektronicznej za 

pośrednictwem platformy KIR, kwotę wypłaconego kredytu – status „21 – przekazanie kwoty 

wypłaconego kredytu”. Informacja ta powinna być przekazana najpóźniej 4 dnia kalendarzowego od 

otrzymania żądania ze strony wfośigw. 

Uwaga! Dotacja nie podlega wypłacie, jeżeli Beneficjent nie złożył w terminie 90 dni od upływu 

terminu na realizację przedsięwzięcia określonego w pkt 6.3.3 Programu prawidłowo podpisanego, 

kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Brak 

złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w powyższym zdaniu skutkuje wypowiedzeniem 

umowy o dofinansowanie przez wfośigw.   

W przypadku gdy nie dojdzie do złożenia wniosku o płatność, wfośigw nie przekaże statusu „20 – 

żądanie kwoty wypłaconego kredytu”, ani żadnego innego. Brak przekazania ww. statusu po upływie 

maksymalnego terminu na złożenie wniosku o płatność oznacza, że taki wniosek nie wpłynął do 

wfośigw i tym samym dotacja nie zostanie wypłacona a umowa o dotację zostaje wypowiedziana przez 

wfośigw. 

6.2 Weryfikacja wniosku o płatność  
Weryfikacja złożonego wniosku o płatność przeprowadzana jest przez wfośigw. Ocena wniosku o 

płatność jest prowadzona pod względem merytorycznym i finansowym. W ramach weryfikacji 

sprawdzane są elementy zgodnie z listą sprawdzającą, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 

dokumentu. Wfośigw ma możliwość zastosowania własnej listy sprawdzającej do wniosku o płatność 

o ile zawiera ona potwierdzenie sprawdzenia wymaganych warunków Programu oraz wymagań 

technicznych z załącznika 2 albo 2a do Programu.  

Ocena wniosku o płatność obejmuje dodatkowo kontrolę podczas wizytacji końcowej, jeżeli jest 

wymagana. W przypadku konieczności odbycia kontroli podczas wizytacji końcowej, termin wypłaty 

określony w umowie może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do jej przeprowadzenia.  
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Ponieważ na etapie decyzji o dofinansowaniu dotacja jest przyznawana w maksymalnej wysokości dla 

danego rodzaju przedsięwzięcia, na etapie rozliczania wniosku o płatność zostaje wyliczona należna 

Beneficjentowi kwota dotacji (niższa niż kwota kapitału kredytu na realizację przedsięwzięcia). 

Wypłacona dotacja będzie wynikać z obliczenia dokonanego, zgodnie z warunkami Programu, na 

podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zgodnie ze złożonym we 

wniosku o płatność oświadczeniem, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu do banku 

niewykorzystanej kwoty kredytu na cele zgodne z Programem tj. różnicy między kredytem wypłaconym 

a wykorzystanym. 

6.3 Wymagane uzupełnienie do wniosku o płatność  

 
Wfośigw ocenia wniosek o płatność w terminie 14 dni kalendarzowych od jego wpływu do wfośigw. W 

przypadku stwierdzenia braków lub wątpliwości w wyniku oceny wniosku o płatność, wfośigw wzywa 

Beneficjenta do dokonania wymaganych korekt oraz uzupełnień. Beneficjent zostanie wezwany do 

poprawy wniosku bądź złożenia wyjaśnień w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

wezwania przez Beneficjenta1. Wezwanie do uzupełnienia wniosku o płatność wysyłane jest  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku, z potwierdzeniem 

odebrania e-maila. Jeżeli Beneficjent nie potwierdzi odbioru e-maila w terminie 2 dni kalendarzowych 

od jego wysłania, wfośigw wysyła pismo na adres Wnioskodawcy wskazany we wniosku. 

Korektę wniosku o płatność należy złożyć w ten sam sposób jak złożenie wniosku o płatność.  Załączniki 

do wniosku o płatność bez wprowadzania zmian do samego formularza, wszelkie wyjaśnienia i 

uzupełnienia mogą być natomiast składane w dowolnej formie (papierowo lub elektronicznie).  

W przypadku, gdy wniosek jest prawidłowy i kompletny wfośigw w terminie 30 dni kalendarzowych 

wypłaca dotację. 

Po etapie uzupełnienia, wniosek o płatność zostanie skierowany do ponownej oceny. Termin wypłaty 

dotacji, liczony jest wówczas od dnia dostarczenia przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień lub 

ostatniego z żądanych dokumentów.  

W przypadku dalszej niezgodności wniosku o płatność z umową, wfośigw może zobowiązać 

Beneficjenta do podjęcia oznaczonych działań, po zrealizowaniu których wypłata dofinansowania 

będzie możliwa z zastrzeżeniem, że dotacja nie będzie podlegała wypłacie, jeżeli Beneficjent nie złoży 

w terminie 90 dni od upływu terminu na realizację przedsięwzięcia określonego w pkt 6.3.3 Programu 

prawidłowo podpisanego, kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z 

wymaganymi załącznikami.  

6.4 Negatywna ocena wniosku o płatność 

  
W przypadku stwierdzenia braku możliwości wypłaty dotacji, braku poprawy/uzupełnienia po 

wezwaniu, bądź stwierdzeniu braku możliwości wypłaty dotacji na podstawie złożonej 

poprawy/uzupełnienia, wniosek o płatność zostanie oceniony negatywnie, a Beneficjent zostanie 

poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku, z 

potwierdzeniem odebrania e-maila. Jeżeli Beneficjent nie potwierdzi odbioru e-maila w terminie 2 dni 

kalendarzowych od jego wysłania, wfośigw wysyła pismo na adres Wnioskodawcy wskazany we 

wniosku. Brak akceptacji wniosku o płatność skutkuje wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie 

przez wfośigw.  

                                                           
1 Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem uzupełnienie wniosku wpłynęło do wfośigw. 
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W przypadku braku akceptacji części wydatków, które nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych 

(np. nie zostały spełnione wymagania techniczne lub inne warunki z Programu), wniosek o płatność 

może zostać zaakceptowany w części. Wfośigw informuje o tym fakcie Beneficjenta za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku, z potwierdzeniem odebrania e-maila. 

Jeżeli Beneficjent nie potwierdzi odbioru e-maila w terminie 2 dni kalendarzowych od jego wysłania, 

wfośigw wysyła pismo na adres Wnioskodawcy wskazany we wniosku. 

6.5  Kontrola podczas wizytacji końcowej 

 
Kontrola podczas wizytacji końcowej przeprowadzana jest zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia 

kontroli. Z  kontroli należy sporządzić Protokół zgodnie ze wzorem. Protokół z kontroli podczas wizytacji 

końcowej potwierdzający realizację przedsięwzięcia zgodnie z umową, jest konieczny do wypłaty 

środków wnioskowanych na podstawie wniosku o płatność w sytuacjach opisanych poniżej. 

We wnioskach o płatność, w których jest obowiązek przeprowadzenia kontroli podczas wizytacji 

końcowej przed płatnością, jest ona jedną z podstaw do pozytywnej bądź negatywnej oceny wniosku 

o płatność. 

W przypadku gdy w wyniku wizytacji końcowej zostaną stwierdzone rozbieżności między zapisami 

umowy a stanem faktycznym2, może zostać dokonane rozliczenie częściowe przedsięwzięcia. 

W przypadku gdy w wyniku kontroli podczas wizytacji końcowej stwierdzono niezgodność 

zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie lub niezgodność informacji i 

oświadczeń z wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatność ze stanem faktycznym, wfośigw może 

wypowiedzieć umowę o dofinansowanie i/lub żądać od Beneficjenta zwrotu części lub całości 

wypłaconej dotacji. 

W celu przeprowadzenia kontroli podczas wizytacji końcowej wfośigw lub inny podmiot upoważniony 

umawia się na wizytację z Beneficjentem. Jeżeli kontrola ta nie dojdzie do skutku  dwa razy, w 

umówionym terminie z winy Beneficjenta, wfośigwmoże wypowiedzieć umowę dotacji Beneficjentowi. 

7. Działania po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia/wypłacie dotacji 

 
Warunki realizacji i trwałości przedsięwzięcia regulują postanowienia umowy dotacji na częściową 

spłatę kapitału kredytu bankowego zawarte we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami 

warunków umowy dotacji, przedsięwzięcie po zakończeniu realizacji wchodzi w okres trwałości 

trwający 5 lat. Po tym okresie umowa zostaje zakończona. 

Do momentu zakończenia okresu trwałości, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania 

oryginałów dokumentów księgowych oraz pozostałych dokumentów dotyczących przedsięwzięcia, 

zgodnie z postanowieniami umowy dotacji. 

Do momentu zakończenia okresu trwałości, może nastąpić kontrola realizacji przedsięwzięcia po 

płatności, jak również kontrola trwałości. Wfośigw lub inny podmiot upoważniony umawia się na 

kontrolę z Beneficjentem. Jeżeli kontrola nie dojdzie do skutku dwa razy, w umówionym z 

Beneficjentem terminie z winy Beneficjenta, wfośigw może wypowiedzieć umowę Beneficjentowi. 

                                                           
2 Jeżeli w czasie realizacji przedsięwzięcia Beneficjent poinformuje o zmianach i zostaną one wprowadzone do umowy, 
weryfikacja podczas wizytacji końcowej będzie oparta o zmieniony rodzaj przedsięwzięcia. 
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Kontrola realizacji przedsięwzięcia po płatności przeprowadzana jest z puli przedsięwzięć 

zakończonych. Pula przedsięwzięć zakończonych jest tworzona narastająco, na podstawie złożonych 

wniosków o płatność.  

Wymagane jest, aby w skali roku przeprowadzić określoną liczbę kontroli realizacji przedsięwzięć, do 

tej liczby nie wlicza się kontroli realizacji przedsięwzięć wykonanych siłami własnymi. Ustalana jest ona 

co roku, jako 5% przedsięwzięć, dla których złożono wnioski o płatność końcową w poprzednim roku 

kalendarzowym. Przy zachowaniu minimum 5% dla wniosków o wypłatę dotacji oraz minimum 5% dla 

wniosków o wypłatę dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.  

Kontrola realizacji przedsięwzięcia po płatności obejmuje zakres wizytacji końcowej.  

Kontrola trwałości może być przeprowadzana w trakcie trwania okresu trwałości. Jest to dodatkowa 

kontrola poza powyższym limitem i dotyczy wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunków 

dotyczących trwałości przedsięwzięcia zapisanych w Programie.  

W przypadku, gdy w wyniku kontroli stwierdzono niezgodność zrealizowanego przedsięwzięcia z 

warunkami umowy o dofinansowanie lub niezgodność informacji i oświadczeń z wniosku o 

dofinansowanie i wniosku o płatność ze stanem faktycznym, wfośigw może wypowiedzieć umowę o 

dofinansowanie i/lub żądać od Beneficjenta zwrotu części lub całości wypłaconej dotacji. 

8. Załączniki do dokumentu 

 
Załącznik nr 1 – Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie 

Załącznik nr 2 – Lista sprawdzająca wniosek o płatność 

 

 

 

 

 


