Regulamin naboru wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadania z zakresu
usuwania barszczu Sosnowskiego w województwie zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1884/2021
Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Regulamin naboru wniosków na udzielenie dofinansowania w formie
dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego
w województwie zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
na rok 2022.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwany dalej
Funduszem, ogłasza nabór na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego
na terenie województwa zachodniopomorskiego. Podstawą uzyskania dofinansowania na
prowadzenie prac, będzie posiadanie przez beneficjenta inwentaryzacji występowania barszczu
Sosnowskiego.
I. Budżet naboru
Zaplanowana alokacja środków na realizację programu usuwania barszczu Sosnowskiego w roku
2022 wynosi 500.000 zł.
II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację oraz rodzaj zadań do dofinansowania
Wnioskodawcami i beneficjentami programu dofinansowania, są jednostki samorządu
terytorialnego (gminy, powiaty) i jednostki sektora finansów publicznych z województwa
zachodniopomorskiego. We wniosku o dofinansowanie składanym do Funduszu, mogą być ujęte
zadania realizowane na gruntach będących w granicach województwa zachodniopomorskiego,
których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki
budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów
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publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie,

z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
III. Informacja o regulaminie oraz termin składania i oceny wniosków
a) ogłoszenie o regulaminie umieszcza się na stronie internetowej Funduszu
www.wfos.szczecin.pl,
b) wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 03.01.2022 r. do 31.05.2022 r. na
formularzu według wzoru o symbolu BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 2022 wraz z wymaganymi
załącznikami,
c) wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym, aż do wyczerpania środków przeznaczonych
na ten cel w planie finansowym Funduszu na 2022 r., przy większej ilości wniosków decyduje
kolejność wpływu,
d) wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio w sekretariatach Funduszu od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesyłać na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
lub
Biuro Koszalin
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin
Uwaga!
Dla wniosków przesyłanych na adres Funduszu za dzień wpływu wniosku uważa się dzień
rejestracji dokumentacji w sekretariatach Funduszu.
Wnioski powinny być składane zgodnie z przyjętą rejonizacją, według wykazu umieszczonego na
stronie internetowej Funduszu oraz w pkt XI ppkt 7 Regulaminu, co umożliwi sprawniejsze
procedowanie, rozliczanie i kontrolowanie dofinansowywanych zadań.
IV. Koszty kwalifikowane
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
a) koszty usług związanych z wykonywaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego,
b) zakup środków chemicznych umożliwiających realizację zabiegów,
c) wydatki na zakup środków ochrony bezpośredniej oraz zabezpieczenie miejsca wykonywania
prac,
d) koszty promocji realizowanych przedsięwzięć, informowania mieszkańców, działań
prewencyjnych.
V. Warunki i wysokość dofinansowania
a) wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynosić maksymalnie do 75% kosztów
kwalifikowanych zadania,
b) wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona jest każdorazowo od decyzji podjętej przez
Zarząd Funduszu,
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c) podstawą weryfikacji wniosku i wysokości dofinansowania zadania, będzie inwentaryzacja
występowania barszczu Sosnowskiego oraz program usuwania barszczu na terenie gminy
(powiatu),
d) wnioskodawca, aplikując o uzyskanie dofinansowania, zobowiązany jest do wskazania gruntów
ujętych w inwentaryzacji, na których będą przeprowadzane zabiegi usuwania barszczu
Sosnowskiego,
e) w przypadku prowadzenia zabiegów na terenach nie stanowiących własności gminy, gmina
uzyska bezwarunkową zgodę właściciela gruntów na prowadzenie zabiegów i kontrolę ich
wykonania przez pracowników Funduszu, w trakcie obowiązywania umowy,
f) podmiot, który będzie wykonywał zadania usuwania barszczu Sosnowskiego, będzie wyłoniony
zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.),
g) program usuwania barszczu powinien zawierać harmonogram zabiegów i określać stosowane
metody, zgodne z określonymi w załączniku nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza się propozycje
zastosowania innych metod, niż przedstawione w załączniku nr 1,
h) zakres robót związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego powinien być jednoznacznie
ustalony w umowie z wykonawcą zadania,
i) umowa z wykonawcą zadania powinna przewidywać dokonanie zapłaty jedynie do kwoty
kosztów rzeczywiście poniesionych przez wykonawcę, dotyczących unieszkodliwionego
barszczu Sosnowskiego, na obszarze 1 hektara w ciągu roku, liczonej jako iloczyn stawki
łącznej (w PLN za 1 ha) x ilość (zabiegów w ciągu roku). Rozliczenie ryczałtowe wykonanych
robót i/lub fakturowania/płatności, nie będzie akceptowane przez Fundusz,
j) wypłata środków powinna nastąpić nie później, niż do dnia 15.12.2022 r.,
k) dofinansowanie może być udzielone na zadanie, które nie zostało zakończone przed dniem
złożenia wniosku.
l) ocena wniosków składa się z dwóch etapów: oceny wstępnej i oceny zasadniczej. Czas
weryfikacji kompletnego wniosku nie powinien przekroczyć 30 dni kalendarzowych.
W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Funduszu, czas ten może ulec wydłużeniu do
90 dni kalendarzowych. W przypadku wniosków niekompletnych, okres od dnia wezwania
Wnioskodawcy do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów, do dnia otrzymania
przedmiotowej informacji lub dokumentów, nie jest wliczany do czasu oceny.
VI. Negocjowanie warunków umowy
a) Wnioskodawcy, którego wniosek został zaakceptowany do dofinansowania, przedstawiana jest
do akceptacji „karta do sporządzenia umowy”. Karta zawiera podstawowe dane niezbędne do
sporządzenia umowy.
b) celem negocjacji zapisów zawartych w „karcie do sporządzenia umowy” jest:
• aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu lub preliminarza rzeczowo-finansowego,
zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia,
• ustalenie terminów realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramu wypłat środków
finansowych,
• określenie sposobu udokumentowania uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego oraz
uznania przedsięwzięcia za zrealizowane.
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c) karta, po podpisaniu przez obsługujących sprawę pracowników oraz Kierownika Zespołu
ds. Obsługi Wniosków, przekazywana jest do akceptacji przez Wnioskodawcę.
VII. Zawarcie umowy
a) przygotowanie i zawarcie umowy odbywa się zgodnie z zasadami udzielania pomocy
finansowej ze środków Funduszu,
b) w umowie Wnioskodawca, jako podmiot udzielający pomocy ostatecznemu odbiorcy korzyści,
zobowiązany będzie do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania
oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.
VIII. Kontrola realizacji zadania
a) Fundusz udzielając dofinansowania zastrzega sobie prawo do możliwości kontrolowania
zadania na każdym etapie jego realizacji,
b) kontrola zadania dotyczyć będzie zarówno rzeczywistych prac związanych z likwidacją
barszczu Sosnowskiego, jak i efektów uzyskanych w toku realizacji zadania,
c) wszystkie zabiegi oraz prace związane z realizacją zadania powinny zostać potwierdzone
zdjęciami fotograficznymi, wykonanymi przed, w trakcie i po wykonanych zabiegach,
d) w celu potwierdzenia osiągniętych efektów zadania, Wnioskodawca będzie zobowiązany do
złożenia w Funduszu, sprawozdania z realizacji umowy, wraz z dokumentacją fotograficzną.
IX. Procedura odwoławcza
a) Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od odrzucenia wniosku złożonego w ramach naboru.
b) odwołanie może odnosić się jedynie do kryteriów, na podstawie których wniosek został
odrzucony.
c) odwołanie kieruje się do Zarządu Funduszu w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania pisemnej informacji o odrzuceniu wniosku. Odwołanie należy złożyć
w sekretariacie Funduszu lub dostarczyć drogą pocztową.
d) rozpatrzenie odwołania odbywa się w terminie do 30 dni od daty wpływu odwołania do
Funduszu.
e) Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację dotyczącą wyniku rozpatrzenia odwołania.
Powyższa informacja ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej żaden środek
odwoławczy.
f) odwołanie podlega odrzuceniu, jeśli zostało wniesione po upływie wyznaczonego terminu.
g) wnioski odrzucone ze względów formalnoprawnych nie mogą być ponownie składane.
X. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:
iod@wfos.szczecin.pl.
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3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy złożonego wniosku
o dofinansowanie, w następstwie którego może zostać zawarta umowa o dofinansowanie, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 400 a ust. 1 i art. 411 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).
4. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wykonującym czynności prawne,
kontrolne, egzekucyjne oraz serwisowe na rzecz Funduszu.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
7. Dane osobowe przetwarzane przez Fundusz przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w Funduszu jednolitym
rzeczowym wykazem akt.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez Fundusz. Organem właściwym dla
ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku
o dofinansowanie, a następnie zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości złożenia do Funduszu wniosku o dofinansowanie.

XI. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie wątpliwości, odnoszące się do interpretacji postanowień Regulaminu, rozstrzyga
Zarząd Funduszu.
2. Złożenie wniosku o dofinansowanie w trybie naboru ciągłego oznacza akceptację postanowień
niniejszego Regulaminu oraz dokumentów w nim wymienionych.
3. Wskazane w Regulaminie terminy rozpatrywania wniosków mają charakter instrukcyjny i ich
naruszenie/wydłużenie nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony wnioskodawcy.
4. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Funduszu o każdej zmianie
danych adresowych, w tym adresu e-mail, pod rygorem uznania za skuteczne skierowania
korespondencji pod dotychczas znany adres pocztowy.
5. Jednostka samorządu terytorialnego realizująca projekt w imieniu podmiotów wskazanych
w punkcie II, ponosi pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową
realizację zadania.
6. Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych,
w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, również w imieniu podmiotów wskazanych
w punkcie II, dla wszystkich zadań w ramach realizowanego projektu na swoim terenie.
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7.

Uwzględniając sprawniejsze procedowanie i rozliczanie spraw, wnioski należy składać
zależnie od lokalizacji siedziby wnioskodawcy do Biur Funduszu zgodnie z rejonizacją,
według wykazu umieszczonego w tabeli:

Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

Biuro Koszalin
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

8.

Powiaty:
Miasto Szczecin
Miasto Świnoujście
goleniowski
gryficki
gryfiński
kamieński
łobeski
myśliborski
policki
pyrzycki
stargardzki
Powiaty:
Miasto Koszalin
białogardzki
choszczeński
drawski
kołobrzeski
koszaliński
sławieński
szczecinecki
świdwiński
wałecki

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zasady udzielania
pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
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