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Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w zakresie doposażenia 

i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP)  

w ramach priorytetu NZ 2.1. 

 

 
§ 1 

Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska -  art. 400a ust.1 pkt 19, 36  i 42 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219 z późn. zm.). 

2. „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach”, ustalone uchwałą 

Rady Nadzorczej nr 350/2020 z dnia 18.12.2020 r. 

3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 88/2021 z dnia 23.04.2021 r. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa, wysokość i warunki dofinansowania oraz zasady 

prowadzenia naboru wniosków. 

2. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie www.wfosigw.katowice.pl. 

3. Termin składania wniosków zostanie określony w ogłoszeniu o naborze. 

4. Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach osobiście lub przesłać pocztą do biura Funduszu.  

5. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków przewiduje się możliwość kontaktu  

WFOŚiGW w Katowicach z wnioskodawcą w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na wskazany we wniosku adres). 

 

§ 3 

Beneficjenci i rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć 

 

1. Beneficjentami środków są Gminy i Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

województwa śląskiego, które uzyskały pozytywną opinię co do zakresu rzeczowego i ilościowego 

powiatowych/ miejskich PSP oraz posiadają Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. 

2. Dofinansowanie przeznaczone jest na zapewnienie gotowości Młodzieżowym Drużynom 

Pożarniczym (MDP) poprzez: zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież 

ochronną, sprzęt ratowniczo-gaśniczy lub ćwiczebny. 

 

§ 4 

Wysokość i warunki dofinansowania 

 

1. Kosztami kwalifikowanymi są koszty poniesione od dnia złożenia wniosku w siedzibie 

Funduszu do końca roku kalendarzowego. Dzień złożenia wniosku w siedzibie WFOŚiGW 

w Katowicach jest datą dostarczenia wniosku do Funduszu lub dzień doręczenia wniosku pocztą. 

Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. 

2. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie 

więcej niż 15 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.  

3. Zakupiony sprzęt i wyposażenie  muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty. 

4. Fundusz nie dofinansowuje zadań zrealizowanych przed dniem złożenia wniosku. 

http://www.wfosigw.katowice.pl/


 2 

 

 

§ 5 

Sposób sporządzenia wniosku o dofinansowanie 

 

1. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na   

   stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań /   

   Zapobieganie poważnym awariom. 

2. W ramach naboru objętego niniejszym regulaminem, każdy z wnioskodawców może złożyć tylko   

    jeden wniosek o dofinansowanie w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku złożenia więcej niż  

    jednego wniosku, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu). 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe  

 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują: 

a) „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach”, 

b) „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”, 

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie oznacza, że wnioskodawca zapoznał się z niniejszym    

     Regulaminem oraz wymienionymi w nim dokumentami i je akceptuje.   

 

 
 


