PROGRAM PRIORYTETOWY
Tytuł programu:

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
ZAKRES OGÓLNY
1.

Cel programu

Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wyposażenie aglomeracji
w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków, zgodnie z wymogami
Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
2.

Wskaźniki osiągnięcia celu

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu: „Liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego oczyszczania ścieków / RLM”, wynikające z umów planowanych do zawarcia
w latach 2014-2015 wynoszą 25 100 RLM. Natomiast wartości wskaźnika wynikające
z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w okresie 20142016 wynoszą 544 883 RLM.
Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu: „Przepustowość urządzeń/obiektów
poddanych modernizacji / RLM”, wynikające z umów planowanych do zawarcia w latach
2014-2015 wynoszą 1 350 000 RLM. Natomiast wartości wskaźnika wynikające
z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w okresie 20152016 wynoszą 1 350 000 RLM.
Tabele wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 1 do programu.
3.

Budżet

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 17 000 tys. zł.
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form
dofinansowania programu wynoszą 204 965 tys. zł.
Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 236 800 tys. zł ze
środków NFOŚiGW.
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania
programu wynoszą 392 770,6 tys. zł.
Tabele budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 2 do programu.
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ZAKRES SZCZEGÓŁOWY
Część 1) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
4.

Okres wdrażania

1.
2.
3.

Okres wdrażania w latach: 2014 – 2025.
Alokacja środków w latach: 2014 – 2015.
Wydatkowanie środków: do 2025 r.

5.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu na dany
rok.
6.

Podstawy prawne udzielenia dofinansowania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
7.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania

7.1

Formy dofinansowania

1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych;
2) dopłaty do ceny wykupu obligacji;
3) pożyczki.
7.2

Intensywność dofinansowania

1) wysokość kredytu, kwota pożyczki albo wartość emisji obligacji nie może być wyższa niż
różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych, a kwotą dofinansowania ze
środków Funduszu Spójności;
2) dopłata do oprocentowania kredytu nie może być wyższa niż 150 pkt bazowych w skali
roku (punkt bazowy to 1/100 części punktu procentowego) i nie może przekroczyć
oprocentowania kredytu. Łączna kwota dopłat nie może przekroczyć 15% wykorzystanej
kwoty kredytu;
3) dopłata do ceny wykupu obligacji nie może przekroczyć 15% wartości objętej emisji
obligacji przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia,
z zastrzeżeniem zachowania zgodności z przepisami o pomocy publicznej, o ile
dofinansowanie stanowi taką pomoc.
7.3

Warunki dofinansowania

1) Dopłaty do oprocentowania kredytu:
a) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielane są Wnioskodawcom, którzy
samodzielnie wybierają bank;
b) dopłata do oprocentowania dotyczy kredytu bankowego w części służącej pokryciu
kosztów kwalifikowanych;
c) wysokość kredytu, do którego dokonywane są dopłaty do oprocentowania, nie może być
niższa niż 2 000 000 zł;
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d) dopłaty do oprocentowania kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od
daty wypłaty przez bank pierwszej transzy kredytu;
e) warunkiem podpisania umowy o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego jest
zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ;
f) karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy
kredytu i nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji
przedsięwzięcia. W przypadku kredytu udzielonego przez organizację międzynarodową
lub międzynarodową instytucję finansową, karencja w spłacie rat kapitałowych może być
ustalona indywidualnie, zgodnie z warunkami kredytu.
2) Dopłaty do ceny wykupu obligacji:
a) wartość emisji obligacji nie może być niższa niż 2 000 000 zł;
b) dopłaty do ceny wykupu obligacji dokonywane są do obligacji kuponowych służących
pokryciu kosztów kwalifikowanych;
c) dopłata do ceny wykupu obligacji dotyczy ceny równej wartości nominalnej obligacji;
d) dopłaty do ceny wykupu obligacji dokonywane są proporcjonalnie przy wykupie każdej
serii w ramach emisji;
e) pierwsza dopłata do ceny wykupu obligacji może nastąpić po zakończeniu realizacji
przedsięwzięcia;
f) warunkiem podpisania umowy o dopłaty do ceny wykupu obligacji jest zawarcie umowy
o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ.
3) Pożyczki:
a) oprocentowanie pożyczki: stałe 2,5% w skali roku;
Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych.
Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale,
w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
b) okres finansowania: do 15 lat liczone od daty wypłaty pierwszej transzy środków.
W uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy sytuacji finansowej
Wnioskodawcy, okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat;
c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat
kapitałowych pożyczki liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie
dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
d) warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie w formie pożyczki jest zawarcie umowy
o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ;
e) pożyczki udzielane w ramach niniejszej części programu nie podlegają umorzeniu.
7.4

Beneficjenci

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego,
z zastrzeżeniem, że w przypadku dopłat do ceny wykupu obligacji, beneficjent musi również
spełniać warunki z art. 411 ust. 3a ustawy, o której mowa w ust. 6 niniejszej części programu.
7.5

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko:
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1) budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej;
2) budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
Dodatkowo, w przypadku realizacji kompleksowych projektów w zakres przedsięwzięcia
może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa
kanalizacji deszczowej, pod warunkiem przyczyniania się do wypełnienia dyrektywy
91/271/EWG oraz spełniania warunków, iż co najmniej 50% kosztów całkowitych
przedsięwzięcia dotyczy kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków.
8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć
Kryteria wyboru przedsięwzięć dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko zgodne z załącznikiem nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Kryteria wyboru projektów.
Kryteria dostępu
Kryteria formalne:

Tak Nie

Wniosek został złożony na obowiązującym formularzu

1.1

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest zgodny z zakresem ocenianym
w procedurze konkursowej lub procedurze dla projektów indywidualnych
(z uwzględnieniem warunków wskazanych po ocenie merytorycznej II stopnia
w ramach POIiŚ) i/lub objętym umową o dofinansowanie ze środków POIiŚ
Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny odpowiednio z programem
priorytetowym i niniejszą częścią programu priorytetowego
Wydatki podlegające dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW są zgodne
z „Kosztami kwalifikowanymi”
Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki
Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne ze szczegółowymi zasadami
udzielania dofinansowania obowiązującymi w niniejszej części programu
priorytetowego
Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej (jeśli
dotyczy)

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Kryteria merytoryczne:
2.1
2.2
2.3

2.4

Tak Nie

Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną II stopnia w ramach
POIiŚ
Spełniono warunki wskazane po ocenie merytorycznej II stopnia (jeśli dotyczy)
Poprawnie określono wysokość dofinansowania
Struktura finansowa – wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz
trwałość finansowa przedsięwzięcia, rodzaj i wysokość zabezpieczenia
akceptowalna dla NFOŚiGW

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do dofinansowania pod warunkiem spełnienia wszystkich
wyżej wymienionych kryteriów.

9.
1.
2.

Koszty kwalifikowane
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2007 r. do 30.06.2016 r., w którym to
poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.
Koszty kwalifikowane:
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Koszty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia podlegającego dofinansowaniu w ramach
POIiŚ oraz uzyskania efektu ekologicznego w zakresie (co do rodzaju) zgodnym
z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko”, zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
10.

Procedura wyboru przedsięwzięć

1. Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielenia dofinansowania określają
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW.
2. Wniosek o udzielenie dofinansowania składany jest przez Wnioskodawcę nie wcześniej,
niż po uzyskaniu pozytywnej oceny spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3. W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania kredytu, po
uzyskaniu decyzji NFOŚiGW, Wnioskodawca dokonuje wyboru banku kierując się
konkurencyjnością ofert i (jeśli jest do tego zobowiązany) z zachowaniem zasad i trybu
określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Następnie Wnioskodawca
występuje w formie pisemnej do NFOŚiGW o zawarcie umowy dopłatowej. Przedkłada
wówczas umowę kredytu uwzględniającą warunki określone przez NFOŚiGW wraz
z harmonogramem wypłat kredytu zgodnym z zatwierdzonym przez NFOŚiGW
harmonogramem projektu oraz oświadczenie o dokonaniu wyboru banku z zachowaniem
zasad konkurencyjności ofert i (jeśli jest do tego zobowiązany) z zachowaniem zasad
i trybu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dopłat do ceny wykupu obligacji, po
uzyskaniu decyzji NFOŚiGW, Wnioskodawca zawiera umowę z agentem emisji
uwzględniającą warunki określone przez NFOŚiGW, a następnie występuje w formie
pisemnej do NFOŚiGW o zawarcie umowy dopłatowej. Przedkłada wówczas umowę
z agentem emisji wraz z planowanym harmonogramem wykupu obligacji zgodnym
z zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem projektu.
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Część 2) Gospodarka ściekowa w ramach
Oczyszczania Ścieków Komunalnych
4.

Okres wdrażania

1.
2.
3.

Okres wdrażania w latach: 2014 – 2025.
Alokacja środków w latach: 2014 – 2015.
Wydatkowanie środków: do 2025 r.

5.

Terminy i sposób składania wniosków

Krajowego

Programu

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu na dany
rok.
6.

Podstawy prawne udzielenia dofinansowania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
7.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania

7.1

Formy dofinansowania

1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych;
2) dopłaty do ceny wykupu obligacji;
3) pożyczki.
7.2

Intensywność dofinansowania

1) dopłata do oprocentowania kredytu nie może być wyższa niż 150 pkt bazowych w skali
roku (punkt bazowy to 1/100 części punktu procentowego) i nie może przekroczyć
oprocentowania kredytu. Łączna kwota dopłat nie może przekroczyć 15% wykorzystanej
kwoty kredytu;
2) dopłata do ceny wykupu obligacji nie może przekroczyć 15% wartości objętej emisji
obligacji przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia;
3) pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,
z zastrzeżeniem zachowania zgodności z przepisami o pomocy publicznej, o ile
dofinansowanie stanowi taką pomoc.
7.3

Warunki dofinansowania

1) Dopłaty do oprocentowania kredytu:
a) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielane są Wnioskodawcom, którzy
samodzielnie wybierają bank;
b) dopłata do oprocentowania dotyczy kredytu bankowego w części służącej pokryciu
kosztów kwalifikowanych;
c) wysokość kredytu, do którego dokonywane są dopłaty do oprocentowania nie może być
niższa niż 1 000 000 zł;
d) dopłaty do oprocentowania kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od
daty wypłaty przez bank pierwszej transzy kredytu;
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e) karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy
kredytu i nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji
przedsięwzięcia. W przypadku kredytu udzielonego przez organizację międzynarodową
lub międzynarodową instytucję finansową, karencja w spłacie rat kapitałowych może być
ustalona indywidualnie, zgodnie z warunkami kredytu.
2) Dopłaty do ceny wykupu obligacji:
a) wartość emisji obligacji objętych dopłatami nie może być niższa niż 1 000 000 zł;
b) dopłaty do ceny wykupu obligacji dokonywane są do obligacji kuponowych służących
pokryciu kosztów kwalifikowanych;
c) dopłata do ceny wykupu obligacji dotyczy ceny równej wartości nominalnej obligacji;
d) dopłaty do ceny wykupu obligacji dokonywane są proporcjonalnie przy wykupie każdej
serii w ramach emisji;
e) pierwsza dopłata do ceny wykupu obligacji może nastąpić po zakończeniu realizacji
przedsięwzięcia.
3) Pożyczki:
a) minimalna kwota pożyczki wynosi 1 000 000 zł;
b) oprocentowanie pożyczki: stałe 2,5 % w skali roku;
odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych;
Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego następuje po kwartale, w którym
wypłacono pierwszą transzę środków;
c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat, liczony
od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki;
d) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat
kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18
miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
e) warunki umorzenia części kwoty pożyczki wskazuje uchwała Zarządu NFOŚiGW
o przyznaniu dofinansowania uwzględniając, że:
- warunki umorzenia części kwoty pożyczki określają „Zasady udzielania
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”,
- kwota umorzenia nie może być wyższa niż:
i. 40% kwoty udzielonej pożyczki dla przedsięwzięć
rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni
obsługujących aglomeracje o wielkości 10-15 tys.
wymogów art. 5 ust. 2 i 3 Dyrektywy Rady
oczyszczania ścieków komunalnych,

polegających na budowie,
ścieków komunalnych
RLM, które nie spełniają
91/271/EWG w sprawie

ii. 35% kwoty udzielonej pożyczki dla pozostałych przedsięwzięć, pod
warunkiem, że ich realizacja zakończy się w terminie do 31.12.2015 r.,
iii. 30% kwoty udzielonej pożyczki dla pozostałych przedsięwzięć,
z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej,
- w przypadku spełnienia przez beneficjenta warunków umorzenia, na jego wniosek
umorzenie zostanie dokonane poprzez proporcjonalne obniżenie wysokości
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wszystkich pozostałych do spłaty rat kapitałowych lub odpowiednie umorzenie
ostatnich rat kapitałowych pożyczki,
- wniosek o umorzenie należy złożyć na formularzu obowiązującym w NFOŚiGW,
nie wcześniej niż po terminowym wykonaniu przedsięwzięcia oraz osiągnięciu
planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych.
7.4

Beneficjenci

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego,
z zastrzeżeniem, że w przypadku dopłat do ceny wykupu obligacji, beneficjent musi również
spełniać warunki z art. 411 ust. 3a ustawy, o której mowa w ust. 6 niniejszej części programu.
7.5

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem
przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, takie jak:
1) budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także
w zakresie dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych);
2) budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej (zakres
przedsięwzięć zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji).
8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć
Kryteria dostępu
Kryteria formalne:
1.1

Tak Nie

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu

Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane
załączniki
Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny odpowiednio z programem
1.3
priorytetowym i niniejszą częścią programu priorytetowego, w tym:
Aglomeracja, na terenie której realizowane jest przedsięwzięcie, uwzględniona
1.3.1 jest w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych aktualnym
na dzień składania wniosku
1.3.2 Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie gospodarki ściekowej i/lub osadowej
1.2

Przedsięwzięcie w zakresie obejmującym system kanalizacji sanitarnej
realizowane jest na terenie aglomeracji wyznaczonej lub będącej w trakcie
1.3.3
wyznaczania/zmiany
(w
przypadku
toczącej
się
procedury
wyznaczania/zmiany granic aglomeracji)
Ścieki komunalne oczyszczane na oczyszczalni będącej przedmiotem
dofinansowania odprowadzane są z terenu aglomeracji wyznaczonej lub
1.3.4
będącej w trakcie wyznaczania/zmiany (w przypadku toczącej się procedury
wyznaczania/zmiany granic aglomeracji)
Oczyszczalnia ścieków komunalnych będąca przedmiotem dofinansowania
1.3.5 będzie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia spełniała wymagania art. 5
ust.2 i 3 Dyrektywy Rady 91/271/EWG
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Ścieki komunalne zbierane przez wybudowaną i/lub zmodernizowaną
kanalizację sanitarną będącą przedmiotem dofinansowania zostaną
1.3.6 odprowadzone do oczyszczalni, która po zakończeniu realizacji
przedsięwzięcia będzie spełniała wymagania art. 5 ust.2 i 3 Dyrektywy Rady
91/271/EWG
1.4

Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”

Wydatki podlegające dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW są zgodne
z „Kosztami kwalifikowanymi”
Jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego dla przedsięwzięć
1.5.1 polegających na budowie, rozbudowie i modernizacji kanalizacji sanitarnej nie
przekracza wielkości wskazanej w „Kosztach kwalifikowanych”
Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne ze szczegółowymi zasadami
1.6
udzielania dofinansowania obowiązującymi w niniejszej części programu
priorytetowego
Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej
1.7
(jeśli dotyczy)
1.5

Kryteria merytoryczne:

Tak Nie

2.1

Efekt ekologiczny – zgodność z celem programu priorytetowego,
wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do osiągnięcia

2.2

Analiza kosztów – w oparciu o wiarygodne dane i racjonalne założenia

2.3
2.4

Technologia – wybrana w oparciu o analizę alternatywnych rozwiązań, podane
uzasadnienie dla przyjętego rozwiązania
Struktura instytucjonalna – możliwość sprawnego wdrożenia przedsięwzięcia
i zapewnienie jego trwałości instytucjonalnej

2.5

Poprawnie określono wysokość dofinansowania

2.6

Struktura finansowa – wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz
trwałość finansowa przedsięwzięcia, rodzaj i wysokość zabezpieczenia
akceptowalna dla NFOŚiGW

* wymagania w zakresie redukcji związków biogennych w stosunku do wszystkich oczyszczonych
ścieków komunalnych pochodzących z terenu aglomeracji określa tabela 2 ujęta w załączniku I do
Dyrektywy Rady 91/271/EWG

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do dofinansowania pod warunkiem spełnienia wszystkich
wyżej wymienionych kryteriów.
9.

Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2013 r. do 31.12.2016 r., w którym to
poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.
2.
Koszty kwalifikowane:
1) Dostawy lub zakup urządzeń i inwentarzowego wyposażenia technologicznego
i sprzętu, będących środkami trwałymi,
2) Dostawy instalacji, linii technologicznych,
3) Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja,
4) Roboty demontażowe i rozbiórkowe,
5) Roboty ziemne i budowlano-montażowe (budowa, rozbudowa, modernizacja
obiektów
technologicznych,
zespołów
obiektów,
budynków,
sieci
technologicznych),
6) Montaż urządzeń,
7) Instalacje w obiektach technologicznych,

1.
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

Rozruch urządzeń i instalacji,
Przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych,
Elementy ogrodzeń i zieleni chroniące obiekty technologiczne,
Drogi i place technologiczne,
Kanalizacja sanitarna stanowiąca własność beneficjenta,
Kanalizacje deszczowe dla obiektów unieszkodliwiania odpadów i oczyszczalni
ścieków,
Przełożenie sieci i obiektów sieciowych,
Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych
przez NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT,
Koszty usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty nadzoru
inwestorskiego,
Dla przedsięwzięć dotyczących oczyszczalni ścieków obsługujących aglomeracje
o wielkości 10-15 tys. RLM w zakresie osiągnięcia zgodności z art. 5 ust. 2 i 3
Dyrektywy Rady 91/271/EWG koszty związane z przygotowaniem
przedsięwzięcia tj. dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim,
uzgodnienia.

UWAGA:

Powyższe koszty będą finansowane ze środków NFOŚiGW zgodnie z intensywnością
dofinansowania, o której mowa w ust. 7.2, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt
kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz sumy kosztów
kwalifikowanych i wielkości planowanego efektu ekologicznego określonego w RLM, dla
przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5.2) nie może przekroczyć 8 700 zł/RLM.

10.

Procedura wyboru przedsięwzięć

1. Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielenia dofinansowania określają
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW.
2. W przypadku realizacji przedsięwzięcia obejmującego budowę, rozbudowę lub
modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych obsługującej aglomerację o wielkości
10-15 tys. RLM, która nie spełnia wymogów art. 5 ust. 2 i 3 Dyrektywy Rady
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz budowę, rozbudowę
lub modernizację zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, konieczne jest odrębne
złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia obejmującego oczyszczalnię
i wniosku dotyczącego pozostałego zakresu.
3. W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania kredytu, po
uzyskaniu decyzji NFOŚiGW, Wnioskodawca dokonuje wyboru banku kierując się
konkurencyjnością ofert i (jeśli jest do tego zobowiązany) z zachowaniem zasad i trybu
określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Następnie Wnioskodawca
występuje w formie pisemnej do NFOŚiGW o zawarcie umowy dopłatowej. Przedkłada
wówczas umowę kredytu uwzględniającą warunki określone przez NFOŚiGW wraz
z harmonogramem wypłat kredytu zgodnym z zatwierdzonym przez NFOŚiGW
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz oświadczenie o dokonaniu wyboru banku
z zachowaniem zasad konkurencyjności ofert i (jeśli jest do tego zobowiązany)
z zachowaniem zasad i trybu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych.
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4. W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dopłat do ceny wykupu obligacji, po
uzyskaniu decyzji NFOŚiGW, Wnioskodawca zawiera umowę z agentem emisji
uwzględniającą warunki określone przez NFOŚiGW, a następnie występuje w formie
pisemnej do NFOŚiGW o zawarcie umowy dopłatowej. Przedkłada wówczas umowę
z agentem emisji wraz z planowanym harmonogramem wykupu obligacji zgodnym
z zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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ZAŁĄCZNIK 1

Licz ba dodatkowych osób korz ystających z ule psz one go ocz ysz cz ania ście ków / RLM

Nazwa / jedn. miary

Środki dofinasowania:
bezzwrotna

zwrotna

2014

2015

2016

2017

lata
następne

I* Planowane

6 000

5 000

0

0

0

II** O siągnię te

5 700

84 964 304 219

0

0

Rok
Wartości wskaźnika

Środki dofinasowania:

11 000 12 100
394 883

0

2015

2016

2017

lata
następne

2 000

0

0

0

14 100

145 000

5 000

0

0

150 000

bezzwrotna
Rok

Razem

2014

2015

100 000 50 000
0

zwrotna

2016

2017

lata
następne

0

0

0

150 000 528 000 672 000

0

0

150 000

Wartości wskaźnika
II** O siągnię te

2014

Prz e pustowość urz ądz e ń/obie któw poddanych mode rniz acji / RLM

Nazwa / jedn. miary

I* Planowane

Razem

50 000 100 000

Razem

2014

0

2015

2016

2017

lata
następne

Razem

0

0

0

1 200 000

0

0

1 200 000

120 000 1 080 000

*) wartości wskaźnika wynikające z planowanych do zawarcia umów
**) wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego
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ZAŁĄCZNIK 2
3. Budżet
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 17000 tys.zł
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 204965 tys. zł

Budżet programu priorytetowego:

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH
Bezzwrotne środki dofinansowania
Lata

Rok

poprzednie

2014

2015

2016

2017

Limit
wypłat
ogółem

Środki dofinansowania:

2014

2015

2016

2017

Limit
wypłat
ogółem

środki finansowe lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Zobowiązania i wypłaty:

Lata
poprzednie

(tys. zł)
I Planowane zobowiązania
(kwota zobowiązań wynikająca z zawieranych w danym roku
umów)

w roku 2014 dla:

II Planowane wypłaty

w roku 2015 dla:

w roku 2016 dla:

w roku 2017 dla:

w latach
kolejnych dla:

RAZEM dla:

jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Razem:
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Razem:
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Razem:
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Razem:
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Razem:
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Razem:

3 700,0

1 300,0

1 300,0

5 000,0

8 000,0

4 000,0

12 000,0

1 300,0

13 700,0

100,0

13 800,0

15 000,0

100,0

15 100,0

1 900,0

1 900,0

17 300,0

500,0

200,0

18 000,0

2 160,7

2 160,7

19 200,0

500,0

200,0

19 900,0

2 160,7

2 160,7

1 800,0

1 800,0

15 500,0

900,0

300,0

16 700,0

4 061,2

1 700,0

800,0

6 561,2

17 300,0

900,0

300,0

18 500,0

4 061,2

1 700,0

800,0

6 561,2

1 500,0

1 500,0

13 500,0

700,0

200,0

14 400,0

10 224,9

1 700,0

800,0

12 724,9

15 000,0

700,0

200,0

15 900,0

10 224,9

1 700,0

800,0

12 724,9

5 600,0

5 600,0

58 587,5

1 500,0

600,0

60 687,5

40 830,7

4 600,0

2 400,0

47 830,7

64 187,5

1 500,0

600,0

66 287,5

40 830,7

4 600,0

2 400,0

47 830,7

118 587,5

3 700,0

1 300,0

123 587,5

57 277,5

8 000,0

4 000,0

69 277,5

130 687,5

3 700,0

1 300,0

135 687,5

57 277,5

8 000,0

4 000,0

69 277,5

12 100,0

12 100,0
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Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 236800 tys. zł
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 392770,6 tys. zł

Budżet programu priorytetowego:

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH
Zwrotne środki dofinansowania

Rok

Lata
poprzednie

2014

2015

2016

2017

Limit wypłat
ogółem

Środki dofinansowania:
pożyczki
Zobowiązania i wypłaty:
(tys. zł)

II Planowane wypłaty

I Planowane zobowiązania
(kwota zobowiązań wynikająca z zawieranych w danym roku
umów)

159 800,0

77 000,0

236 800,0

w roku 2014

112 465,4

58 000,0

w roku 2015

43 505,2

88 800,0

46 000,0

178 305,2

13 000,0

31 000,0

44 000,0

159 800,0

77 000,0

392 770,6

w roku 2016

170 465,4

w roku 2017
w latach kolejnych
RAZEM

155 970,6
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