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Regulamin naboru banków i przyznania limitu środków  

na dotację na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych na lata 2021 - 2022 

w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze   

 
1) Terminy naboru i rozpatrywania wniosków oraz kwota alokacji środków przeznaczona na nabór 

na lata 2021 – 2022 publikowane będą w ogłoszeniu na stronie internetowej NFOŚiGW. 

2) Nabór banków jest przeprowadzany w trybie art. 411 ust. 10a ustawy Prawo ochrony środowiska 

przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

3) Wnioski banków o zawarcie umowy o udostępnienie środków finansowych na wdrażanie 

Programu Priorytetowego Czyste Powietrze i przyznanie limitu środków, składane są na 

formularzu określonym przez NFOŚiGW i przyjmowane będą w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia 

naboru wniosków banków o zawarcie umowy o udostępnienie środków i przyznanie limitu 

środków. W ramach przyznanego limitu bank będzie przekazywać do właściwego WFOŚiGW 

wnioski o dotacje w formie częściowych spłat kapitału kredytu bankowego.  

4) Wniosek banku zawiera informację o wnioskowanym limicie środków na dotacje w podziale na 

lata 2021 – 2022, w ramach planowanych do zawarcia w każdym roku umów kredytu oraz 

o planowanej kwocie kredytów na cele zgodne z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze. 

Wnioskowany limit środków na dotację powinien być obliczony na lata objęte wnioskiem 

z uwzględnieniem przewidywanej wartości dofinansowania udzielonego na przedsięwzięcia 

i w oparciu o maksymalne intensywności dofinansowania dla poszczególnych kosztów 

kwalifikowanych, określonych w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, a w szczególności 

w załącznikach nr 2 i 2a do Programu. 

5) Niewykorzystana kwota limitu przypadająca na rok 2021 zwiększa limit przypadający na rok 

2022. 

6) W przypadku banków spółdzielczych wymagane jest złożenie wniosku przez bank zrzeszający, 

działający w imieniu własnym i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz zrzeszonych 

i współpracujących z nim banków spółdzielczych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 

7) Warunkiem przyznania limitu jest zapewnienie przez bank możliwości składania wniosków 

o kredyt w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w każdym województwie (nie 

dotyczy banków zrzeszających banki spółdzielcze). 

8) Wyniki naboru wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej NFOŚiGW w terminie do 

21 dni od dnia zakończenia naboru. 

9) W przypadku, gdy suma wnioskowanych limitów środków przekroczy kwotę alokacji środków 

przeznaczoną na nabór na lata 2021 - 2022, NFOŚiGW dokona podziału dostępnych środków 

proporcjonalnie, w oparciu o udział procentowy wnioskowanych limitów środków z każdego ze 

złożonych prawidłowo wniosków w kwocie alokacji środków na lata 2021 - 2022.  

10) NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do anulowania naboru bez podania przyczyny. 

11) Zasady przyznawania limitów środków na lata 2023-2027 określa załącznik nr 3 do Umowy 

o udostępnienie środków finansowych na wdrażanie Programu Priorytetowego Czyste 

Powietrze. 

 

Załącznik: 

Formularz Wniosku o zawarcie umowy o udostępnienie środków finansowych i przyznanie limitu 

środków na dotacje na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych 


