
 

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ORAZ JEDNOSTKOWE KOSZTY 

OSIĄGNIĘCIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO  

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ W KRAKOWIE 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy „Katalog kosztów kwalifikowanych oraz jednostkowe koszty osiągnięcia efektu 

ekologicznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Krakowie”, zwany dalej Katalogiem, określa koszty które mogą być objęte 

dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Krakowie, zwanego dalej także Funduszem, 

w ramach udzielanych pożyczek, dotacji, przekazania środków państwowym jednostkom 

budżetowym, jeżeli są niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i rzeczowego oraz 

mogą zostać rozliczone w ramach udziału własnego. 

2. Katalogu nie stosuje się do zadań: 

a. realizowanych w ramach uchwalonych przez Radę Nadzorczą Funduszu programów, 

chyba że postanowienia programów stanowią inaczej; 

b. realizowanych w ramach ogłaszanych przez Zarząd Funduszu konkursów, chyba że 

postanowienia konkursów stanowią inaczej; 

c. dofinansowanych ze środków finansowych udostępnionych Funduszowi przez 

NFOŚiGW lub z udziałem środków z NFOŚiGW, chyba że postanowienia umów z 

NFOŚiGW lub uchwał właściwych organów WFOŚiGW w Krakowie stanowią inaczej. 

 

§ 2 

OGÓLNE ZASADY KWALIFIKOWANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW 

 

1. Koszt całkowity zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu 

obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, określone w niniejszym Katalogu.  

2. Koszty kwalifikowane brutto to koszty, które zostały określone w niniejszym Katalogu i 

mogą być objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu w ramach udzielanych 

pożyczek, dotacji, przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym. Koszty 

te mogą zostać również rozliczone w ramach udziału własnego. Koszty obliczone jako 

iloczyn maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego 

(określonych przez Fundusz dla poszczególnych zadań) oraz zakładanego do osiągnięcia 

efektu ekologicznego/rzeczowego . W przypadku zadań, dla których Fundusz nie określił 

maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego, koszty 

kwalifikowane brutto powinny zostać przyjęte zgodnie z katalogiem kosztów 

kwalifikowanych dla poszczególnych rodzajów zadań ustalonym przez Fundusz. Koszty 

kwalifikowane brutto zadania nie mogą być wyższe od ostatecznie przyjętych w umowie 

z Wykonawcą robót/usług. 

3. Koszty niekwalifikowane to koszty, które mogą być rozliczane przez 

Wnioskodawcę/Beneficjenta wyłącznie w ramach udziału własnego. 



 

4. Koszty całkowite zadań związanych z zapewnieniem krajowego wkładu własnego 

Wnioskodawcy/Beneficjenta na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych 

z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub z 

innych funduszy zagranicznych, stanowią koszty wskazane w wytycznych odpowiednich 

dla danego programu z zastrzeżeniem, że dofinansowanie ze środków Funduszu będzie 

zgodne z zapisami § 3 - § 9 Katalogu. 

 

§ 3 

OCHRONA POWIETRZA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 

1A. Koszty kwalifikowane: 

1) zakup, dostawa i montaż urządzeń do produkcji i magazynowania energii wraz z 

niezbędnym oprzyrządowaniem, takich jak np. kotły c.o., kolektory słoneczne, pompy 

ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, instalacje do pozyskiwania biogazu oraz jednostki 

kogeneracyjne 

2) zakup i dostawa materiałów niezbędnych do realizacji prac termomodernizacyjnych 

np.: okna, drzwi zewnętrzne, materiały termoizolacyjne wraz z kosztami robót 

budowlano-montażowych; 

3) wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego na 

energooszczędne wraz z systemem sterowania i oszczędności energii; 

4) rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej, gazowej z uwzględnieniem prac 

ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci (wykop, zasypanie, zagęszczenie) 

obejmujących również odtworzenie podbudowy i nawierzchni jezdni lub chodników 

łącznie do szerokości 1 metra w pasie prowadzonych robót; 

5) zakup lub modernizacja oświetlenia drogowego (ulicznego), parkowego na 

energooszczędne wraz z jego montażem; 

6) modernizacja procesów technologicznych prowadzących do zmniejszenia 

energochłonności i uciążliwości dla środowiska, w tym m.in. rekuperacja; 

7) zakup, dostawa, montaż automatyki i sterowania, opomiarowania, rozruchu 

technologicznego, prób szczelności instalacji i urządzeń, system zarządzania 

budynkiem (BMS); 

8) opracowanie instrukcji dotyczących eksploatacji, rozruchu maszyn, urządzeń i 

instalacji; 

9) zakup pojazdów niskoemisyjnych lub elektrycznych służących realizacji zadań 

publicznych; 

10) zakup samochodów elektrycznych w przypadku przeznaczenia środków 

pochodzących z częściowego umorzenia pożyczek z środków WFOŚiGW w Krakowie; 

11) budowa lub rozbudowa punktów lub stacji ładowania pojazdów elektrycznych; 

12) budowa ekranów akustycznych chroniących przed hałasem; 

13) demontaż urządzeń podlegających wymianie, wywiezienie i odzysk/unieszkodliwienie 

odpadów lub materiałów powstałych w wyniku realizacji zadania, uporządkowanie 

terenu - jeśli koszty te związane są bezpośrednio z pracami, o których mowa w pkt 1-

7; 

 



 

1B. Przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowanych należy uwzględnić 

jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego wynoszące: 

A. Likwidacja indywidualnych piecyków gazowych i podłączenie do m.s.c. do 3 400 zł za 

kW mocy węzła ciepłowniczego. 

B. Modernizacja kotłowni na: 

a) Niskotemperaturową, w zależności od mocy: 

- niższej od 1 MW do 1 640 zł za kW mocy 

- wyższej lub równej 1 MW do 1 515 zł za kW mocy 

b) Kondensacyjną, w zależności od mocy: 

- niższej od 1MW do 1 890 zł za kW mocy 

- wyższej lub równej 1MW do 1 515 zł za kW mocy 

c) Gruntowe pompy ciepła, w zależności od mocy: 

- niższej od 1MW do 5 300 zł za kW mocy 

- wyższej lub równej 1MW do 4 410 zł za kW mocy. 

Powietrzne pompy ciepła, w zależności od mocy: 

- niższej od 1 MW do 5 040 zł za kW mocy 

- wyższej lub równej 1MW do 3 780 zł za kW mocy 

d) Kotłownię na biomasę w zależności od mocy: 

- niższej od 1MW do 1 515 zł za kW mocy 

- wyższej lub równej 1MW do 1 380 zł za kW mocy. 

C. Gazociągi: do 7 240 zł za jedno przyłącze gazowe. 

D. Kolektory słoneczne: do 5 040 zł za kW mocy (niezależnie od innych wskaźników).  

E. Panele fotowoltaiczne do 6 300 zł za kW mocy.  

F. Termomodernizacja budynków: do 350 zł za 1 m2 powierzchni docieplanych ścian lub 

stropów. 

G. W przypadku kompleksowej termomodernizacji: do 1 010 zł za m2 powierzchni 

wymienianej stolarki okiennej i do 1 890 zł za m2 powierzchni wymienianej stolarki 

drzwiowej zewnętrznej. 

H. Oświetlenie energooszczędne do 18 890 zł za kW mocy.  

 

1C. Wytyczne techniczne: 

1. Wskaźnik „zł za kW” oblicza się w stosunku do maksymalnej mocy znamionowej nowej 

kotłowni, moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co 

najmniej o 20%. 

2. Minimalna moc znamionowa likwidowanych kotłowni wynosi 50 kW, zaś nowych źródeł 

40 kW. 

3. W przypadku kotłowni gazowej o mocy powyżej 100 kW wymagane są kotły 

kondensacyjne ze względu na energooszczędność i sprawność. 

4. Minimalna moc montowanych kolektorów słonecznych wynosi 10 kW. 

5. Minimalna moc montowanych paneli fotowoltaicznych wynosi 10 kW. 

6. W przypadku zadań dotyczących oszczędności energii, wymianie źródeł ciepła bez 

zmiany paliwa oraz termomodernizacji ograniczenie zużycia oraz zmniejszenie 

zapotrzebowania nie mogą być mniejsze niż 25%. 

7. Modernizacja oświetlenia na energooszczędne musi uwzględniać system sterowania 

i oszczędności energii. 



 

 

2. Koszty niekwalifikowane: 

1) zakup, dostawa, montaż oraz modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

2) dokumentacja projektowa stanowiąca element realizowanej inwestycji, koszty 

wynagrodzeń projektantów, nadzoru inwestorskiego, autorskiego, obsługi 

geodezyjnej; 

3) wykonanie audytów, opinii o planowanym efekcie ekologicznym; 

4) szkolenia związane z realizacją zadania objętego dofinansowaniem z Funduszu; 

5) dotyczące realizacji działań podejmowanych na czas prowadzenia robót (koszty robót 

tymczasowych np.: ogrodzenia, dróg dojazdowych, oświetlenia zewnętrznego); 

6) roboty towarzyszące inwestycjom termomodernizacyjnym, np.: instalacja odgromowa, 

opaski wokół budynku, ogrodzenie obiektu, remont pomieszczeń kotłowni; 

7) odtworzenie infrastruktury technicznej w pasie prowadzonych robót, odtworzenia 

podbudowy i nawierzchni jezdni lub chodników łącznie o szerokości powyżej 1 metra; 

8) wykonanie i montaż tablic informacyjnych, pamiątkowych i innych form oznaczania 

stanowiących realizację zapisów umowy o dofinansowanie, 

9) inne koszty, jeśli Fundusz uzna je za nieuzasadnione lub zbędne do realizacji zadania.  

 

§ 4 

OCHRONA WÓD 

 

1A. Koszty kwalifikowane: 

1) budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i urządzeń służących oczyszczaniu 

ścieków (w tym także zagospodarowaniu osadów ściekowych) wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną i sanitarną (w tym m.in. oświetlenie, ogrodzenie, instalacje 

wewnętrzne, sieci międzyobiektowe), budowa, przebudowa, modernizacja, sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz stanowiących własność Wnioskodawcy/Beneficjenta 

przyłączy; 

2) budowa infrastruktury z zakresu gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie 

rozproszonej tj. budowa urządzeń służących do oczyszczania ścieków zgodnych z 

normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowszą; 

3) przypadku gdy zadanie stanowi projekt inwestycyjny realizowany z udziałem środków 

pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi: budowa, rozbudowa, 

przebudowa obiektów i urządzeń służących ujmowaniu, uzdatnianiu, dystrybucji wody 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną (w tym m.in. oświetlenie, 

ogrodzenie, instalacje wewnętrzne, sieci międzyobiektowe), budowa sieci 

wodociągowej; 

4) budowa infrastruktury związanej z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi; 

5) modernizacja procesów technologicznych prowadzących do zmniejszenia zużycia 

wody oraz redukcji odprowadzanych zanieczyszczeń; 

6) prace związane z odtworzeniem pasa drogowego w zakresie wynikającym z 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego; 

7) rozbiórka budynków, budowli, demontaż urządzeń podlegających wymianie 

uporządkowanie terenu oraz wywiezienie i odzysk/unieszkodliwienie odpadów lub 



 

materiałów powstałych w wyniku realizacji zadania, jeśli koszty te związane są z 

pracami, o których mowa w pkt 1-5; 

8) opracowanie instrukcji dotyczących eksploatacji, rozruchu maszyn, urządzeń i 

instalacji; 

9) rozruch technologiczny instalacji i urządzeń dofinansowanych ze środków Funduszu. 

 

1B. Przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowanych należy uwzględnić 

jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego wynoszące: 

A. Oczyszczalnie ścieków o przepustowości: 

a. a) Q ≤ 250 m3/dobę do 250 zł za kg redukcji BZT5 

b. b) 250 m3/dobę < Q ≤ 500 m3/dobę do 230 zł za kg redukcji BZT5 

c. c) 500 m3/dobę < Q ≤ 1 000 m3/dobę do 190 zł za kg redukcji BZT5 

d. d) Q > 1 000 m3/dobę do 95 zł za kg redukcji BZT5. 

B. Kanalizacja sanitarna: do 320 zł za m3 odprowadzanych ścieków. 

C. Budowa przyłącza kanalizacyjnego: do 6 300 zł za podłączenie jednego 

gospodarstwa. 

D. Budowa wodociągu: do 12 590 zł za podłączenie jednego gospodarstwa 

 

2. Koszty niekwalifikowane:  

1) dokumentacja projektowa stanowiąca element realizowanej inwestycji, koszty 

wynagrodzeń projektantów, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obsługi 

geodezyjnej;  

2) prace związane z odtworzeniem pasa drogowego w zakresie przekraczającym 

warunki wynikające z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego; 

3) szkolenia związane z realizacją zadania objętego dofinansowaniem z Funduszu; 

4) dotyczące realizacji działań podejmowanych na czas prowadzenia robót (koszty robót 

tymczasowych np.: ogrodzenia, dróg dojazdowych, oświetlenia zewnętrznego);  

5) wykonanie i montaż tablic informacyjnych, pamiątkowych i innych form oznaczania 

stanowiących realizację zapisów umowy o dofinansowanie zgodnie z „Wytycznymi 

dotyczącymi zasad znakowania zadań dofinansowywanych ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”, 

6) inne koszty, jeśli Fundusz uzna je za nieuzasadnione lub zbędne do realizacji zadania. 

 

§ 5 

GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

 

1. Koszty kwalifikowane: 

 

1) roboty związane z budową i rozbudową zakładów zagospodarowania odpadów 

komunalnych, w tym m.in. budowa budynków i budowli, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3, 

zakup/dostawa/montaż/ urządzeń do mechaniczno - biologicznego przetwarzania 

odpadów, urządzeń do segregacji odpadów, niezbędnej infrastruktury technicznej (w 



 

tym m.in. oświetlenie, ogrodzenie, instalacje wewnętrzne), ciągów komunikacyjnych 

oraz zagospodarowanie terenu; 

2) organizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów, zakup/dostawa/montaż urządzeń 

oraz roboty związane z budową instalacji do termicznego 

przekształcania/unieszkodliwiania odpadów, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 pkt 3; 

3) roboty związane z budową kompostowni odpadów; 

4) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz urządzeń (automatów) do 

selektywnej zbiórki opakowań zwrotnych; 

5) zbieranie bioodpadów i budowa instalacji do ich przetwarzania; 

6) zakup maszyn, urządzeń i pojazdów wykorzystywanych do celów związanych z 

gospodarowaniem odpadami; 

7) budowa składowisk balastu i odpadów posortowniczych; 

8) zakup niezbędnego wyposażenia w celu dostosowania istniejących składowisk 

odpadów do wymogów obowiązujących przepisów; 

9) zakup urządzeń oraz roboty związane z budową systemu odgazowywania składowisk; 

10) roboty związane z zamknięciem i rekultywacją składowisk odpadów (rekultywacja 

techniczna i biologiczna wraz z odgazowaniem i instalacjami do monitoringu, 

ogrodzenie); 

11) budowa kwater składowania odpadów zawierających azbest; 

12) modernizacja procesów technologicznych służącą zmniejszeniu ilości wytwarzanych 

odpadów i zużycia materiałów; 

13) budowa instalacji służących zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów (zmiana 

technologii na technologie małoodpadowe); 

14) rekultywacja gruntu (w tym m.in. wymiana ziemi, usunięcie zanieczyszczeń); 

15) usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest i innych odpadów 

niebezpiecznych tj. demontaż, przygotowanie do transportu, transport, 

unieszkodliwianie; 

16) budowa instalacji do beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych (w części dotyczącej 

gospodarki osadowej) i innych instalacji do przekształcania osadów ściekowych, jeśli 

nie są one realizowane w ramach budowy/rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni 

ścieków; 

17) odtworzenie infrastruktury technicznej w pasie prowadzonych robót w zakresie zadań, 

o których mowa w pkt 1, odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni lub chodników 

łącznie do szerokości 1 metra; 

18) rozruch technologiczny instalacji i urządzeń dofinansowanych ze środków Funduszu; 

19) rozbiórka budynków, budowli, demontaż urządzeń podlegających wymianie 

uporządkowanie terenu oraz wywiezienie i odzysk/unieszkodliwienie odpadów lub 

materiałów powstałych w wyniku przeprowadzanych prac, jeśli koszty te związane są 

z pracami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, pkt 5, pkt 7, pkt 10-11; 

20) opracowanie instrukcji dotyczących eksploatacji, rozruchu maszyn, urządzeń i 

instalacji. 

 

 

 

 



 

2. Koszty niekwalifikowane: 

1) dokumentacja projektowa stanowiąca element realizowanej inwestycji, koszty 

wynagrodzeń projektantów, nadzoru inwestorskiego, autorskiego, obsługi 

geodezyjnej; 

2) odtworzenie podbudowy i nawierzchni jezdni lub chodników łącznie o szerokości 

powyżej 1 metra; 

3) budowa budynków administracyjnych; 

4) szkolenia związane z realizacją zadania objętego dofinansowaniem z Funduszu; 

5) dotyczące realizacji działań podejmowanych na czas prowadzenia robót (koszty robót 

tymczasowych np.: ogrodzenia, dróg dojazdowych, oświetlenia zewnętrznego); 

6) wykonanie i montaż tablic informacyjnych, pamiątkowych i innych form oznaczania 

stanowiących realizację zapisów umowy o dofinansowanie zgodnie z „Wytycznymi 

dotyczącymi zasad znakowania zadań dofinansowywanych ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”, 

7) inne koszty, jeśli Fundusz uzna je za nieuzasadnione lub zbędne do realizacji zadania. 

§ 6 

EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ ORGANIZACJA KONFERENCJI Z ZAKRESU 

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

 

1. Koszty kwalifikowane: 

1) koszty opracowania i druku publikacji edukacyjnych, 

2) koszty opracowania i druku materiałów szkoleniowych, warsztatowych, 

konferencyjnych, pokonferencyjnych, 

3) koszty wynajmu sali i niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zajęć, szkoleń, 

warsztatów, konkursów, imprez plenerowych itp., 

4) koszty streamingu podczas konferencji i szkoleń on-line,  

5) honoraria dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne, szkolenia, warsztaty - nie więcej 

niż 150 zł/h brutto, 

6) honoraria dla prelegentów na konferencji - nie więcej niż 200 zł/h brutto, 

7) koszty transportu uczestników (tylko w przypadkach uzasadnionych specyfiką 

zadania), 

8) koszty transportu prelegentów (tylko w przypadkach uzasadnionych i właściwie 

udokumentowanych) – nie więcej niż 500 zł brutto/osobę, 

9) koszty zarządzania projektem (koordynacja, obsługa administracyjna, obsługa 

księgowa) – nie więcej niż 3 000 zł brutto/miesiąc/osobę i wnioskowana kwota musi 

być uzasadniona ilością i charakterem działań, 

10) wolontariat - do 10% kosztów kwalifikowanych brutto, 

11) koszt produkcji audycji radiowych i programów tv wraz z utrwaleniem i powielaniem 

nośników audiowizualnych, 

12) wyżywienie i noclegi podczas warsztatów, szkoleń i konferencji trwających dłużej niż 

jeden dzień (tylko w przypadkach uzasadnionych specyfiką zadania) – nie więcej niż 

300 zł brutto/dobę/osobę, 



 

13) catering podczas warsztatów, zajęć i konferencji jednodniowych (tylko w przypadkach 

uzasadnionych specyfiką zadania) - nie więcej niż 100 zł brutto/osobę 

14) koszty materiałów biurowych, plastycznych, dekoracyjnych itp. niezbędnych do 

realizacji zadania, 

15) koszty upominków i nagród w konkursach (warunek: nagrody „ekologiczne” i 

edukacyjne, maksymalna kwota za nagrodę indywidualną 200 zł brutto a za nagrodę 

zespołową 800 zł brutto), zakup bonów upominkowych na nagrody, 

16) koszt wysyłki publikacji, materiałów pokonferencyjnych itp., 

17) działania promocyjne (w tym m.in. tworzenie i aktualizacja strony internetowej, 

wykonanie gadżetów promocyjnych) – do 10% kosztów kwalifikowanych brutto, 

18) wykonanie tablic na ścieżki przyrodniczo-edukacyjne wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (np. wiaty, ławki, kosz na śmieci), 

19) zakup budek lęgowych, sadzonek itp. (tylko w przypadkach uzasadnionych specyfiką 

zadania), 

20) koszty zabezpieczenia imprez plenerowych pod względem sanitarnym i utrzymania 

czystości, 

21) inne niewymienione wyżej koszty, jeśli Fundusz uzna je za uzasadnione, celowe i 

niezbędne do realizacji zadania. 

2. Koszty niekwalifikowane: 

1) nagrody pieniężne, 

2) środki trwałe i wyposażenie biur, 

3) koszty za telekomunikację, Internet, utrzymanie biura, 

4) honoraria z tytułu występów zespołów muzycznych i oprawa muzyczna, 

5) inne koszty, jeśli Fundusz uzna je za nieuzasadnione lub zbędne do realizacji zadania. 

§ 7 

OCHRONA PRZYRODY (URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI, OPRACOWANIE PLANÓW 

OCHRONY DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH, DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ 

GATUNKOWĄ) 

1. Koszty kwalifikowane: 

1) koszty prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody: usunięcie 

martwych lub chorych gałęzi w koronach drzew, cięcia prześwietlające i formujące, 

założenia wiązań elastycznych i sztywnych w koronach drzew, 

2) koszty zabiegów leczniczych drzew i zwalczających szkodniki, 

3) koszty zakupu drzew i krzewów, 

4) koszty założenia trawników, 

5) koszty przygotowania terenu pod nasadzenia i koszty dokonania nasadzeń, 

6) koszty czynnej ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, 

7) koszty zakupu budek lęgowych, 

8) koszty ekspertyz, inwentaryzacji, opracowania planów ochrony obszarów, 

9) koszty oznakowania chronionych form przyrody, 

10) wykonanie tablic na ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, 



 

11) wykonanie elementów małej architektury, 

12) zakup budek lęgowych, sadzonek itp., 

13) inne koszty, jeśli Fundusz uzna je za nieuzasadnione lub zbędne do realizacji zadania. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy/Beneficjenta, za zgodą Zarządu Funduszu, 

dopuszcza się możliwość uznania za kwalifikowane oraz jako kwalifikowane do 

dofinansowania ze środków Funduszu koszty, których nie wymieniono w Katalogu, o ile 

wpływają one znacząco na uzyskanie efektu ekologicznego i rzeczowego zadania lub są 

niezbędne do jego zrealizowania. 

2. Uznaje się za możliwe rozliczenie w ramach udziału własnego kosztów innych, niż 

wymienione w kosztach niekwalifikowanych, o ile są one niezbędne do zrealizowania 

zadania, a wniosek o dofinansowanie uzyska pozytywną ocenę merytoryczną. Informacja 

o powyższym jest przedstawiana Zarządowi przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu 

dofinansowania lub zmianie warunków umowy. 

3. Uwzględnienie kosztów wskazanych w niniejszym Katalogu jako kwalifikowanych w celu 

objęcia ich dofinansowaniem jest poprzedzone każdorazowo szczegółową analizą 

przeprowadzoną na etapie oceny merytorycznej wniosku lub dokonywania zmiany 

warunków umowy. 

4. Wątpliwości interpretacyjne dotyczące zapisów niniejszego Katalogu rozstrzyga Zarząd 

Funduszu. 

5. Wskaźniki wymienione w Katalogu dla poszczególnych rodzajów zadań inwestycyjnych 

dotyczą typowych rozwiązań technicznych. W przypadku zadań odbiegających od 

standardowych Zarząd Funduszu rozpatruje dofinansowanie indywidualnie. 


