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Tytuł programu: Racjonalna gospodarka odpadami

Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu

pojazdów wycofanych z eksploatacji

Cel programu:

- intensyfikację zbierania i legalnego demontażu pojazdów

wycofanych z eksploatacji;
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Wskaźnik:

Liczba pojazdów przejętych przez gminy lub powiaty i

przekazanych do stacji demontażu pojazdów Planowana

wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 16 057

sztuk, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – co

najmniej 16 057 sztuk;
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Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023,

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie

umów) podejmowane będą do 2023 r.;

2) środki wydatkowane będą do 2023 r.
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Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Przekazanie do NF wniosków o 

udzielenie dofinansowania w zakresie 

zbiórki pojazdów

31 lipca 2017 r.

Przekazanie przez NF 

dofinansowania

31 grudnia 2017 r.



Koszty kwalifikowane

Nie określa się rodzajów kosztów kwalifikowanych ze

względu na ryczałtowy charakter dofinansowania.
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Formy i warunki udzielania dofinansowania

- Dotacja

- W przeliczeniu na jeden pojazd (zaliczany do kategorii M1 lub N1,

określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorower

trójkołowy zaliczany do kategorii L2e, określony w przepisach o ruchu

drogowym) przekazany do stacji demontażu w roku poprzedzającym

złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania wynosi:

1) 1000 zł za każdy spośród pierwszych 10 pojazdów;

2) 500 zł za 11 i każdy kolejny pojazd.
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Warunki dofinansowania

1) dofinansowanie w każdym roku obowiązywania programu udzielane

jest za działania zrealizowane w roku poprzedzającym rok udzielenia

dofinansowania;

2) w każdym roku obowiązywania programu jeden Wnioskodawca może

złożyć wyłącznie jeden Wniosek o dofinansowanie;

3) NFOŚiGW przekazuje dofinansowanie w zakresie zbierania i

przekazania do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w

terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym został złożony wniosek o

udzielenie dofinansowania;

4) listę Beneficjentów, którym udzielone zostało dofinansowanie

zamieszcza się na stronie internetowej NFOŚiGW.
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Beneficjenci

Gminy oraz powiaty, które przekazały do demontażu zebrane

pojazdy wycofane z eksploatacji.

Rodzaje przedsięwzięć

Zbieranie i przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z

eksploatacji.
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