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I. CEL NABORU 

Celem działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym 

w art. 400a ust. 1 pkt 1-9a i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony 

środowiska (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wspiera 

działania z dziedziny jakość atmosfery w formie pożyczki lub w formie dopłat do 

oprocentowania kredytów bankowych czy też dotacji. 

Celem Naboru w priorytecie ochrona atmosfery: 

1) Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji 

dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania 

paliw i procesów technologicznych. 

2) Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, 

turystycznych oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację 

zadań wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza. 

3) Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności. 

4) Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. 

5) Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz użyteczności publicznej. 

6) Podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez ograniczanie strat 

w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów 

ciepłowniczych. 

7) Realizacja innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu ochrony powietrza 

dla województwa dolnośląskiego”. 

Fundusz, może również udzielać oprocentowanych pożyczek przeznaczonych na zachowanie 

płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

a także przedsięwzięć finansowanych z udziałem innych środków zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi do czasu refundacji środków.   

 

II. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Podstawową formą udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu są  

oprocentowane pożyczki, jako uzupełnienie środków własnych dla: 



 

 

 

a) jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i ich stowarzyszeń oraz ich 

jednostek organizacyjnych, 

b) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 672) i pozostałych osób prawnych  posiadających 

zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych. 

III. PRZEDMIOT NABORU 

Pożyczka: obejmuje zadania obejmujące termomodernizację, wodociągowanie (tj. sieci 

wodociągowe, ujęcia, SUW), gospodarkę odpadami komunalnymi (z wyłączeniem 

rekultywacji wysypisk), modernizację oświetlenia na energooszczędne, wymianę/ 

modernizację źródła ciepła oraz zastosowanie OZE (odnawialnych źródeł energii). 

Dotacja: obejmuje wymianę, modernizację źródła ciepła oraz zastosowanie OZE 

(odnawialnych źródeł energii). 

IV. WARUNKI POŻYCZKI 

Wartość pożyczki nie więcej niż 75% wartości kosztów kwalifikowanych zadania 

w przypadku dofinansowania tylko w formie pożyczki. 

Oprocentowanie pożyczki stałe – 2,75 % w skali roku. 

Spłaty powinny być dokonywane w okresach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych, do 

16-go dnia każdego miesiąca, kwartału bądź półrocza. 

Okres spłaty pożyczki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu wynosi do 10 lat i liczony jest od 

dnia spłaty pierwszej raty do dnia spłaty raty ostatniej. W uzasadnionych przypadkach okres 

ten może podlegać negocjacjom. 

Okres karencji w spłacie pożyczki nie powinien przekraczać: 

 18 miesięcy, licząc od daty zakończenia inwestycji, 

 24 miesięcy, licząc od daty wypłaty ostatniej raty pożyczki w przypadku pożyczki na 

wykonanie dokumentacji 

W przypadku pożyczki na zachowanie płynności finansowej spłaty powinny być dokonywane 

w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez wnioskodawcę dotacji ze środków Unii 

Europejskiej lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 



 

 

 

Należy pamiętać, że warunkiem wypłaty pożyczki lub jej raty jest jej 

wcześniejsze rozliczenie, tj. przedłożenie kserokopii faktur wraz z protokółami 

odbioru elementów zadania. 

Fundusz przyjmuje co najmniej dwie formy zabezpieczenia. Jednakże w przypadku, gdy 

wysokość udzielonej pożyczki nie przewyższa kwoty 1.000.000 zł istnieje możliwość przyjęcia 

jednej spośród wymienionych form. Wysokość zabezpieczenia obejmuje kwotę pożyczki wraz 

z odsetkami i powinna stanowić równowartość: od 120% do 200% kwoty pożyczki. 

Obligatoryjnie przyjmowany jest weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 

V. DOTACJA 

Działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być również 

dofinansowywane poprzez udzielanie dotacji. 

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu mogą być udzielane dla następujących podmiotów: 

a) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz ich stowarzyszeń, 

b) jednostek budżetowych, 

c) publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

d) nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków wyznaniowych, 

fundacji, innych jednostek o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, kultury 

fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym. 

Dotacja obejmuje wymianę, modernizację źródła ciepła oraz zastosowanie OZE 

(odnawialnych źródeł energii). Dotacja wynosić będzie 25% wartości netto danego 

komponentu. 

 

VI. WYSOKOŚĆ POMOCY 

Wojewódzki Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację zadań w następującej 

wysokości: 

a) do 75% wartości kosztów kwalifikowanych zadania w przypadku dofinansowania 

tylko w formie pożyczki, 

b) do 25% wartości kosztów kwalifikowanych zadania w przypadku dofinansowania 

tylko w formie dotacji, 

c) w przypadku łączenia w/w form dofinansowania: do 25% wartości kosztów 

kwalifikowanych zadania w formie dotacji i do 75% wartości kosztów 

kwalifikowanych zadania w formie pożyczki, z zastrzeżeniem, że wysokość pożyczki 

nie może być niższa niż wysokość dotacji. 



 

 

 

VII. TERMIN ORAZ MIEJSCE NABORU WNIOSKÓW 

 

Miejsce rozstrzygnięcia wniosków:  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 

Pl. Ratuszowy 31,58-500 Jelenia Góra 

 

VIII. JAK POMAGAMY? 

Podstawową działalnością PDB Katarzyna Markowska jest doradztwo biznesowe 

skierowane do przedsiębiorstw, jednostek samorządów terytorialnych oraz podmiotów 

ekonomii społecznej. 

Zakres usług świadczonych przez PDB Katarzyna Markowska to: 

1. Pozyskiwanie funduszy unijnych 

ETAP I − Analiza wstępna 

 Przeprowadzimy analizę skuteczności projektu w stosunku do celów danego 

programu, 

 Ustalimy konkretny obszar prac, 

 Zweryfikujemy pozyskane dane. 

ETAP II − Przygotowanie dokumentacji 

Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie oraz pomagamy przygotować niezbędne 

załączniki. Wniosek i załączniki sporządzane są zgodnie z wymogami programu 

operacyjnego oraz przepisami prawa. 

ETAP III − Zarządzanie projektem i jego rozliczenie 

Na tym etapie realizacji projektu oferujemy:  

 zarządzanie projektem − zgodnie z wymogami poszczególnych programów 

i funduszy, 

 
Nabór ciągły 



 

 

 

 pomoc w sporządzaniu okresowych sprawozdań z realizacji projektu, 

 współpracę w zakresie przygotowania przetargów zgodnie z Ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych, 

 pomoc w przygotowywaniu okresowych lub końcowych wniosków o płatność 

(rozliczenie projektu) i kontaktach z Instytucją Wdrażającą. 

Termin realizacji prac − do uzgodnienia. 

2. Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym 

Jeżeli zamierzają się Państwo ubiegać o inwestycyjny kredyt bankowy, nasza Firma 

jest gotowa przygotować dla Państwa skuteczny Biznes Plan, który pomoże uzyskać 

pozytywną decyzję banku. Biznesplan inwestycji powinien zostać sporządzony zgodnie 

z wytycznymi podanymi przez instytucję udzielającą kredytu. Biznesplan inwestycji 

sporządzany przez PDB Katarzyna Markowska zawiera (ujęte w zwięzły sposób) następujące 

informacje: 

1. opis dotychczasowej działalności Klienta; 

2. opis i cel inwestycji; 

3. opis procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, który będzie realizowany 

w wyniku inwestycji; 

4. analizę finansową przedsięwzięcia, uwzględniającą planowane nakłady 

inwestycyjne i źródła ich finansowania oraz przewidywane efekty ekonomiczne 

(ilościowe i jakościowe); 

5. analizę opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności 

ekonomicznej inwestycji); 

6. zakres rzeczowy inwestycji technologicznej: kosztorys oraz harmonogram jej 

realizacji; 

7. zwięzłą analizę rynku produktów lub usług powstałych w wyniku inwestycji oraz 

konkurencji na tym rynku; 

8. strategię marketingową. 

Biznes plan jest sporządzany w ciągu 2-3 tygodni od momentu dostarczenia danych 

przez Klienta. 

3. Doradztwo strategiczne 

PDB Katarzyna Markowska oferuje również usługi w zakresie doradztwa 

strategicznego mające na celu wsparcie właścicieli, zarządów czy udziałowców 

przedsiębiorstw w budowaniu marki, wizerunku oraz wartości dodanej firm. 



 

 

 

4. Usługi księgowe 

PDB rozszerzyło swoją działalność o usługi księgowo-podatkowe wraz z obsługą kadr. 

Oferta skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak 

również spółek osobowych i handlowych. Na wsparcie w firmie liczyć mogą także osoby 

chcące rozpocząć działalność gospodarczą i stawiające pierwsze kroki na rynku. 

5. Szkolenia 

Firma oprócz usług wymienionych w ofercie, prowadzi szkolenia z obszaru 

pozyskiwania dofinansowania z UE. Zakres prezentowanych informacji jest dostosowany do 

potrzeb klienta. Kursy mogą zawierać dane ogólne lub specjalistyczne z konkretnego obszaru, 

czy działania. W zależności od preferencji, na prośbę klienta szkolenia mogą odbywać się 

w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pozyskiwanie funduszy unijnych z UE (w tym z Urzędu Pracy) 

 Przeprowadzanie analizy skuteczności projektu w stosunku do celów danego 
programu 

 Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami tj. 
np. biznes plan, studium wykonalności i inne formalne dokumenty Wnioskodawcy 

 Zarządzanie cyklem projektu (rozliczanie projektów, końcowe wnioski o płatność); 

 Obsługa i opracowywanie pełnej korespondencji związanej z zapytaniami ze strony 
organów wdrażających. 

Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym 

 Sporządzanie biznes planów, 

 Sporządzanie studiów wykonalności potencjalnych rozwiązań biorąc pod uwagę 
dostępne zasoby i istniejące ograniczenia; 

 Sporządzanie analiz finansowych 

 Pomoc w pozyskiwaniu finansowania rozwoju przedsiębiorstw 

 Przygotowywanie dokumentacji kredytowych i leasingowych; 

 Sporządzanie analiz ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw. 

Doradztwo strategiczne 

 Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych dających odpowiedzi na pytania o wpływ, 
efektywność i osiągnięcia projektu, 

 Przygotowywanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstw, jednostek służby 
zdrowia itp., 

 Sporządzanie diagnoz i planów naprawczych m. in. NZOZ-ów, SP ZOZ-ów, 

 Przygotowywanie strategii rozwoju, 

 Sporządzanie analiz strategicznych przedsiębiorstw w określonych obszarach jej 
funkcjonowania. 

Usługi księgowe 

 Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, 

 Prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych, 

 Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT, 

 Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową, 

 Miesięczne i roczne deklaracje podatkowe, 

 Obsługa kadrowo – płacowa. 

Szkolenia 

 Przygotowywania i sporządzania profesjonalnych Biznes Planów, 

 Analizy finansowej oraz elementów prognozowania finansowego, 

 Przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach pozyskiwania środków 
finansowych z Unii Europejskiej, 

 Rozliczania dotacji unijnych, 

 Ryzyka zdrowotnego; 

 Zarządzania relacjami z kluczowymi klientami; 

 Zarządzania jednostkami w systemie ochrony zdrowia; 

 Efektywności usługowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy od lat realizujący z powodzeniem 
szeroką gamę usług doradczych z dziedziny konsultingu ekonomicznego, 

finansowego oraz doradztwa strategicznego. 



 

 

 

IX. GDZIE JESTEŚMY? 
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ul. Szkolna 1/1 

58-500 Jelenia Góra 

tel. 75 64 67 100, kom. 605 167 143 

 

 

 

biuro@doradcypdb.pl 
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