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Załącznik do Uchwały nr 88/2023 

Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie 

 

 

 

 

Regulamin naboru wniosków „Mały Strażak” w roku 2023 

- Edycja VII 

 
1. Nabór wniosków odbywa się zgodnie z Programem Priorytetowym Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pn.: „Ogólnopolski program 

finansowania służb ratowniczych”. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu 

i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – „Mały Strażak”                      

– Edycja VII.  

2. Celem zadania jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez 

doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 

zachodniopomorskiego w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof 

naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których 

skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.  

3. Wskaźnik osiągnięcia celu programu: 

- liczba jednostek służb ratowniczych objętych wsparciem co najmniej 80 jednostek OSP 

- efekt ekologiczny: zwiększenie stanu bezpieczeństwa oraz sprawniejsze prowadzenie 

akcji ratowniczych poprzez doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy i ochrony osobistej 

strażaków (Druhów). 
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4. Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie 

składają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 

zachodniopomorskiego, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.  

5. Wniosek należy złożyć 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 

 

6. Termin składania wniosków obowiązuje od dnia 13 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 

2023 r. W przypadku wyczerpania puli środków, decyduje data wpływu wniosku do 

Funduszu. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu 

w formie papierowej lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP) do Biura Funduszu w Szczecinie lub Koszalinie - zgodnie z 

rejonizacją wnioskodawcy według wykazu umieszczonego w tabeli 

  

Biuro Szczecin 

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin 

Powiaty: 
Miasto Szczecin 

Miasto Świnoujście 
goleniowski 

gryficki 
gryfiński 

kamieński 
łobeski 

myśliborski 
policki 

pyrzycki 
stargardzki 

Biuro Koszalin 

ul. Zwycięstwa 111, 75-601 

Koszalin 

Powiaty: 
Miasto Koszalin 

białogardzki 
drawski  

choszczeński 
kołobrzeski 
koszaliński 
sławieński 

szczecinecki 
świdwiński  

wałecki 
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7. Wnioski w naborze mogą złożyć jednostki OSP, które nie otrzymały dofinansowania 

w ramach V i VI edycji Programu „Mały Strażak” w roku 2022. 

8. Planowany budżet programu: 2.200.000,00 zł (2.000.000,00 zł ze środków NFOŚiGW 

     w Warszawie i 200.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Szczecinie). 

 

9. Poziom dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych. 

 

10. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednej jednostki OSP wynosi 25.000,00 zł. 

  

11. Termin zakończenia zadania: do dnia 15 października 2023 r. 

 

12. Wypłata środków powinna nastąpić nie później niż do dnia 15 listopada 2023 r. 

 

13. Koszty kwalifikowane:  

− okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku do dnia  

31 grudnia 2023 r. 

− podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie 

i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości 

odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.  

 

14. Zadanie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

15. Dofinansowaniu podlegać będą zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione 

w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP”, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

16. Zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące  

do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, muszą być fabrycznie 

nowe i nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich. 

 

17. Fundusz zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli sprzętu i wyposażenia 

zakupionego w ramach udzielonego dofinansowania.  
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Załączniki: 

1) Formularz wniosku o dofinansowanie w Programie „Mały Strażak”. 

2) Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP. 

  

 

 

 


