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w odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2020 r. nr BPS/O43-14-464/20 Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) przedstawia odpowiedzi na pytania Pani Senator

Jadwigi Rotnickiej zadane w dniu 18.08.2020 r. na 14 posiedzeniu Senatu:

 

1. Biorąc pod uwagę, że ww. nabór dotyczy projektów o charakterze inwestycyjnym wymagających

zebrania wielu dokumentów formalnych, proszę o wyjaśnienie, skąd wynika krótki termin naboru

wniosków: od 12.09.2019 r. (dzień opublikowania dokumentacji konkursowej) do 20.09.2019 r.

(oryginalny termin zakończenia naboru).

Doświadczenia z poprzednich naborów Wniosków o dofinansowanie (dalej: wniosek) w ramach

programów priorytetowych ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej

w budownictwie wskazują, że potencjalni beneficjenci to podmioty, które mają już zidentyfikowane

iprzeanalizowane potrzeby inwestycyjne, a jedynie poszukują źródła finansowania. Potwierdza to

przykład naboru w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2)

Zmniejszenie zużycia energii W budownictwie”, w którym NFOŚÍGW zmuszony był skrócić do marca

nabór planowany do czerwca 2017 r. ze względu na wpływ bardzo dużej liczby Wniosków, która

wielokrotnie przekraczała alokację naboru. Mając powyższe okoliczności na uwadze oraz fakt

uproszczenia dokumentacji aplikacyjne] niezbędnej do złożenia wniosku, NFOŚiGW zdecydował

o przeprowadzeniu naboru ograniczonego czasowo. Liczba Wniosków złożonych W naborze (prawie

1400) Wskazuje, że długość trwania naboru, W kontekście przygotowania i zebrania dokumentów, nie

stanowiła przeszkody w aplikowaniu o środki NFOŚiGW W ramach przedmiotowego naboru.

2. Dlaczego w lipcu 2020 r. (w trakcie trwania naboru i ponad 4 miesiące po zakończeniu oceny

formalnej) NFOŚiGW zmienił Regulamin naboru i ogłoszenie o naborze wniosków w taki sposób,

że wydłużony został czas oceny kryteriów jakościowych z 60 dni do 12 miesięcy, a do regulaminu

dodane zostało kryterium „kolejności wpływu” (wniosków) do wyczerpania środków w ramach

budżetu naboru?

NFOŚiGW zmienił „Regulamin naboru Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków

NFOŚÍGW w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie

zużycia energii W budownictwie” i „Ogłoszenie o naborze - Nabór Wniosków W ramach programu
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priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii

w budownictwie” w maju 2020 r. Czas oceny kryteriów jakościowych został wydłużony ze względu na

bardzo dużą liczbę wniosków, które wpłynęły w ramach przedmiotowego naboru. W Regulaminie nie

zostało dodane nowe kryterium oceny przedsięwzięć. Zostały jedynie doprecyzowane zasady

kolejności oceny projektów w ramach naboru ciągłego. Kryteria oceny wniosków pozostały bez zmian.

3. Dlaczego informacja o kryterium „kolejności wpływu” pojawiła się po zakończeniu naboru

(i po ocenie formalnej wniosków), a nie przed ogłoszeniem tego naboru ?

Zakładano, że w naborze wpłyną wnioski o dofinansowanie, których kwota wnioskowanego

dofinansowanie będzie mieściła się w granicach budżetu naboru dlatego w Ogłoszeniu o naborze

iwtreści Regulaminu naboru nie pojawiło się sformułowanie doprecyzowujące zasady kolejności

oceny -„wnioski będa rozpatrywane W kolejności wpływu do wyczerpania środków w ramach budżetu

naboru". Doprecyzowanie zasad oceny w Regulaminie było konieczne ze względu na fakt,

że wnioskowana kwota dofinansowania przekraczała ponad dziesięciokrotnie budżet naboru.

4. Jaki wpływ będzie miało dodanie kryterium „kolejności wpływu" w trakcie trwania naboru

na sprawiedliwość przydzielania środków, na jakość merytoryczną wybranych projektów

i na przejrzystość procesu przydzielania publicznych środków w ww. naborze?

Wnioski są oceniane zgodnie z kryteriami naboru. Kryteria oceny wniosków nie uległy zmianie

od czasu publikacji ogłoszenia o naborze. W celu uniknięcia wątpliwości co do kolejności rozpatrywania

wniosków w przedmiotowym naborze ciągłym doprecyzowane zostały zapisy Regulaminu, w tym

zakresie poprzez dodanie w § 1 pkt 4 w brzmieniu: „Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu

do wyczerpania środków w ramach budżetu naboru”. Przedstawiona zasada oceny wniosków według

kolejności wplywu nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście faktu, iż NFOŚiGW jest jednostką

sektora finansów publicznych, którą obowiązują zasady działania określone w ustawie z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póżn. zm., dalej UFP). Jedną

z podstawowych zasad działania sektora finansów publicznych jest wyrażona w art. 33 UFP zasada

jawności i przejrzystości. NFOŚiGW, jako jednostka sektora finansów publicznych, gospodaruje

w ramach realizowanych programów priorytetowych środkami publicznymi w rozumieniu art. 5 UFP.

W tym kontekście kluczowe jest zatem zachowanie zasad jawności i przejrzystości w gospodarowaniu

przez NFOŚiGW tymi środkami, zaś realizacją tych dyrektyw będzie stosowanie przez NFOŚiGW

zrozumiałej dla wszystkich odbiorców oraz transparentnej reguły oceny wniosków według kolejności

wpływu. Takie podejście wydaje się być jedynym, zobiektywizowanym i zapewniającym równe

traktowanie beneficjentów miernikiem, który można potwierdzić w przedmiotowym naborze.

5. W jaki sposób kryterium „kolejności wpływu” będzie zastosowane w stosunku do wniosków,

które nie mogły być złożone w dniu 20.09.2019 r. ze względu na problemy z funkcjonowaniem

elektronicznego generatora wniosków.

Z uwagi na problemy techniczne Generatora Wniosków o Dofinansowanie (dalej: GWD) nabór zostal

przedłużony do dnia 23.09.2019 r. Jest to pierwszy, kolejny dzień roboczy po dniu 20.09.2019 r.,

w którym upływał termin złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy wnioskodawcy, którzy

z powodu problemów technicznych GWD, nie złożyli wniosku w dniu 20.09.2019 r. mogli to zrobić

najpóźniej w dniu 23.09.2019 r. Wnioski te są złożone w terminie naboru, o czym NFOŚiGW informował

na stronie internetowej.
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6. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie opublikowano listy projektów, które przeszły ocenę formalną

naboru?

Regulamin naboru wniosków, jak również inne akty prawa wewnętrzne NFOŚiGW,

nie przewidują obowiązku opublikowania listy projektów, które przeszły ocenę formalną naboru w

ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia

energii w budownictwie". Ponadto, nie podlegają publikacji listy wniosków o dofinansowanie

w przypadku naborów prowadzonych w trybie ciągłym. Informacja o wnioskach jest publikowana tylko

w przypadku naborów wtrybie konkursu, ponieważ w takim przypadku tworzona jest lista rankingowa

wniosków uszeregowanych w kolejności wskazującej liczbę uzyskanych punktów.

7. Dlaczego na stronie NFOŚiGW w komunikacie dotyczącym zmiany w treści ogłoszenia o naborze

wniosków w ramach programu „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia

energii w budownictwie" oraz w Regulaminie naboru wniosków, nie ma podanej informacji

o trybie i dacie podjęcia tej decyzji przez zarząd Funduszu. W jakim skladzie, kiedy i jaką uchwałą

zarząd podjął tę decyzję?

Brak jest obowiązku prawnego, który obligowałby NFOŚiGW do publikowania w komunikatach

na stronie internetowej danych o trybie i dacie podjęcia decyzji, jak również o skladzie organu

podejmującego decyzję o zmianie ogloszenia o naborze lub regulaminu naboru.
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