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PROGRAM PRIORYTETOWY 
 

 
Tytuł programu:  
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce 

Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii 
Środowiskowych ETV. 
 
 
1. Cel programu  
Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii 
Środowiskowych ETV. 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  
Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika celu pn. „Liczba technologii 
zweryfikowanych w ramach Systemu ETV  (szt.)” 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 20 szt. 

3. Budżet  
Budżet na realizację celu programu wynosi 1 000 tys. złotych 

4. Okres wdrażania  
Program realizowany będzie w latach 2017 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 30.06.2023 r., 
2) środki wydatkowane będą do 31.12.2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio  
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej 
NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  
1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2016 r. do 30.06.2023 r., w którym to poniesione koszty 

mogą być uznawane za kwalifikowane; 
2) koszty kwalifikowane:  

a) niezbędne koszty przeprowadzenia przez Jednostkę Weryfikującą procedury ETV dla 
weryfikowanej technologii związane z: 

 sporządzeniem i  rozpatrzeniem wniosku o weryfikację; 

 sporządzeniem szczegółowego protokołu weryfikacji oraz zapewnieniem jakości (w tym 
ocena systemu badań z ewentualnym audytem systemu badań na zgodność z normą ISO 
17025); 

 weryfikacją efektu działania, sporządzeniem raportu i świadectwa z weryfikacji. 
b) koszty przeprowadzenia niezbędnych i bezpośrednio związanych z opracowaniem technologii  

(wykorzystanych przez Jednostkę Weryfikującą na potrzeby przeprowadzenia procedury ETV dla 
weryfikowanej technologii) badań przez jednostkę badawczą na potrzeby potwierdzenia efektu 
działania weryfikowanej technologii. 

7.  Formy i warunki udzielania dofinansowania  

7.1 Formy dofinansowania 
Dotacja. 
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7.2 Intensywność dofinansowania  
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 PLN. 

 

7.3 Warunki dofinansowania 
1) dofinansowanie będzie udzielone na przedsięwzięcie, które zostało zakończone przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie; 
2) Świadectwo Weryfikacji ETV wystawione przez Jednostkę Weryfikującą akredytowaną na 

zgodność z normą ISO 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A do przeprowadzania weryfikacji 
ETV wydano nie później niż 12 m-cy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie; 

3) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, będzie ono udzielane zgodnie 
z regulacjami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1); 

4) wypłata dotacji następuje, po akceptacji NFOŚiGW, w trybie refundacji poniesionych przez 
Beneficjenta kosztów.  

 

7.4 Beneficjenci  

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  
(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1807 z późn. zm.). 

 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
Przedsięwzięcia polegające na przeprowadzeniu u Beneficjenta działań prowadzących do 
zweryfikowania, w ramach systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV, posiadanych lub 
nabywanych innowacyjnych technologii środowiskowych. Realizowane przedsięwzięcia muszą 
w sposób bezpośredni wiązać się z: 

1) weryfikacją i opracowaniem niezbędnej dokumentacji weryfikacyjnej; 
2) ewentualnymi niezbędnymi dodatkowymi badaniami weryfikowanej technologii na potrzeby 

uzyskania danych do potwierdzenia efektu działania. 
 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym  
w programie priorytetowym 

  

5. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział 
Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem 
rozwiązania za porozumieniem stron -  z przyczyn leżących po stronie 
Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 
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7. 
Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW 

 
 

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

9. Realizacja przedsięwzięcia jest zakończona przed dniem złożenia wniosku   

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z  programem priorytetowym 

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
z  programem priorytetowym 

  

12. 
Przedłożono certyfikat akredytacji wraz z zakresem akredytacji Jednostki 
Weryfikującej, aktualny dla terminu przeprowadzenia weryfikacji 

  

13. 
Przedłożono kopię Świadectwa Weryfikacji (potwierdzona za zgodność 
z oryginałem) 

  

14. 
Przedłożono kopię protokołu odbioru raportu z weryfikacji  oraz (jeśli dotyczy) 
kopię protokołu odbioru badań przeprowadzonych przez jednostkę badawczą na 
potrzeby weryfikacji działania weryfikowanej technologii 

  

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 
 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. 
Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami  
o pomocy de minimis 

 
 

 

Zasady oceny:  

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej  pod 
kątem jej zgodności z warunkami określonymi we właściwych przepisach 
o pomocy publicznej 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 

 

 

2. Kwalifikowalność kosztów wraz z oceną zasadności ich poniesienia   

 

Zasady oceny:  

- Koszt został poniesiony w okresie kwalifikowalności zgodnie z zapisami 
w programie priorytetowym;  
- Wysokość kosztów jest adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i wpisuje się 
w katalog kosztów kwalifikowanych określonych w programie priorytetowym; 
- Poziom dofinansowania jest zgodny z warunkami określonymi w programie 
priorytetowym;  
- Poniesiony koszt jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony 
w związku z realizacją projektu; w przypadku refundacji kosztów przeprowadzenia 
badań przez jednostkę badawczą, badania zostały wykorzystane przez Jednostkę 
Weryfikującą na potrzeby przeprowadzenia procedury ETV dla weryfikowanej 
technologii; 
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 

 

 

3. 

Świadectwo Weryfikacji zostało wystawione przez Jednostkę Weryfikującą 
(akredytowaną zgodnie z normą ISO 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A do 
przeprowadzania weryfikacji ETV) nie później niż 12 m-cy przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie 
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9. Postanowienia dodatkowe 
 

Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru 
przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej”. 

 

 

Zasady oceny:  

- Jednostka Weryfikująca jest akredytowana zgodnie z normą ISO 17020 dla 
jednostki inspekcyjnej typu A do przeprowadzania weryfikacji ETV; 

- Wniosek o dofinansowanie został złożony nie później niż 12 m-cy od daty 
wystawienia Świadectwa Weryfikacji przez Jednostkę Weryfikującą; 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 

 

 


