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Zakres prezentacji 

• POIiŚ 2014-2020 – informacje ogólne 

• Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – działanie 2.3: 

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

• Rola NFOŚiGW  

• Kryteria wyboru projektów – ocena wniosków  

o dofinansowanie 

• Finansowanie krajowe ze środków NFOŚiGW 
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POIiŚ 2014 – 2020  Informacje ogólne 

Podstawowe rozporządzenia UE: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności uchylające 

rozporządzenie (WE) 1084/2006; 

 Rozporządzenie Rady (EU, EURATOM) 1311/2013 z dnia 02 grudnia 2013 

roku określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0320.01.POL
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POIiŚ 2014 – 2020  Informacje ogólne 

Ustawa „wdrożeniowa”: 

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. Ustawa 
wdrożeniowa)  z dnia 11.07.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146): 

Dotyczy kwestii m.in.: 

 dostosowania prawa polskiego do odpowiednich regulacji UE; 

 koordynacji realizacji programów operacyjnych współfinansowanych  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; 

 rozliczenia z Komisją Europejską i monitorowania efektów dotowanych 
z UE przedsięwzięć, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt 
finansowych;  

 systemu wyboru projektów i procedury odwoławczej.  
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POIiŚ 2014 – 2020  Informacje ogólne 

Umowa Partnerstwa: 

23 maja 2014 roku przyjęta przez Komisję Europejską; 

  

Przedstawia m.in.:  

 cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz  

z podstawowymi wskaźnikami;  

 opis systemu finansowania oraz wdrażania; 

 układ programów operacyjnych;  

 stanowi punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości 

poszczególnych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. 
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Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 
(POIŚ) przyjęty przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r.  

Dotyczy interwencji w następujących Celach Tematycznych (CT): 

CT 4   „Wspieranie przejścia gospodarkę niskoemisyjna we wszystkich sektorach” 

CT 5   „Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku  
i zarządzanie ryzykiem” 

CT 6   „Ochrona środowiska  naturalnego oraz  wspieranie efektywności 
wykorzystania zasobów” 

CT 7   „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” 

CT 9  (w ograniczonym zakresie) „Wspieranie włączenia społecznego i walka  
z ubóstwem” 
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POIiŚ 2014 – 2020  Informacje ogólne 

Osie priorytetowe PO IiŚ 2014-2020: 

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki (alokacja – wkład UE: (1 828 mln EUR) 

II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (3 509 mln EUR) 

III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego (9 532 mln EUR) 

IV. Infrastruktura drogowa miast (2 970 mln EUR) 

V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce (5 009 mln EUR) 

VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach (2 299 mln EUR) 

VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego (1 000 mln EUR) 

VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (467,2 mln EUR) 

IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia (468,1 mln EUR) 

X. Pomoc Techniczna (330 mln EUR) 
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Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – 
zatwierdzony 23.07.2015 r. 

OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu 

 

Priorytet Inwestycyjny (PI) 6.II:  

Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia  

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 

środowiska oraz zaspakajania wykraczających poza te zobowiązania 

potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie. 

 

Działanie 2.3: 

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
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Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – 
zatwierdzony 23.07.2015 r. 

 

 

Rolę Instytucji Wdrażającej (IW) oraz Instytucji Organizującej Konkurs 

(IOK) dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa). 
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Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – 
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Cel działania 2.3: 

 Cel główny: zwiększenie liczby ludności korzystającej  

z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych 

(zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów); 

 Cel pośredni: wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy 

91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. 

dyrektywa ściekowa). 
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Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – 
zatwierdzony 23.07.2015 r. 

Wskaźniki produktu i rezultatu wraz z definicją przedstawione zostały  

w Załączniku 2 do SZOOP „Tabele wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań”. 

 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działania 2.3: 

 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków, 

 Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się 

do sieci w wyniku realizacji projektu, 

 Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu, 

 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia  

w wodę, 
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Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – 
zatwierdzony 23.07.2015 r. 

 Lista wskaźników produktu dla działania 2.3: 

 Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków 

komunalnych, w tym: 

• Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych, 

• Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych, 

 Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji 

sanitarnej, w tym: 

• Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej, 

• Długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej, 

 Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie 

przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych, 

 Długość sieci wodociągowej. 
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Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – 
zatwierdzony 23.07.2015 r. 

Obszary wsparcia: 

 

 Aglomeracje ujęte w KPOŚK oraz w Master Planie  

 o wielkości co najmniej 10 000 RLM; 

 Aglomeracje 2 000 - 10 000 RLM w regionach lepiej 

rozwiniętych (Mazowsze). 
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Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – 
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Beneficjenci: 

 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz 

działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, 

 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 

terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. 
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Typy projektów: 

Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane   

w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, w regionach lepiej 

rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM  do 10 000 RLM, 

dotyczące: 

 budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków; 

 zagospodarowania osadów ściekowych;  

 wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną w celu osiągnięcia 

poziomu zgodnego z dyrektywą ściekową; 

 uzupełniająco – działania związane z poprawą jakości systemów 

zaopatrzenia ludności w wodę i kanalizacją deszczową - do 25% 

wartości projektu. 
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Inwestycje dotyczące systemów zaopatrzenia w wodę: 

 tylko w przypadku, gdy przedsięwzięcia te służyć będą aglomeracji objętej 

projektem; 

 zadania obejmujące budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej 

(ujęć wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych); 

 zadania podejmowane w celu ograniczania strat wody, w tym  zakupu 

sprzętu do wykrywania niekontrolowanych przecieków z sieci 

wodociągowej; 

 koszt budowy „wchodzi do limitu 25% wartości projektu”; 

 na terenie, gdzie zapewniona jest gospodarka ściekowa, zgodnie  

z dyrektywą 91/271/EWG. 
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Budowa kanalizacji deszczowej (poza rozdziałem sieci ogólnospławnej): 

 pod warunkiem realizowania jednocześnie inwestycji dotyczących 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wykonywanych w tych samych 

ulicach); 

 zakres dotyczący kanalizacji deszczowej musi uwzględniać również 

odprowadzenie wód opadowych do istniejącego systemu zbierania lub do 

odbiornika; 

 koszt budowy „wchodzi do limitu 25% wartości projektu”  

tj. poza kosztem dotyczącym ścieków i osadów komunalnych (sieci 

kanalizacyjnej i oczyszczalni). 
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Dodatkowe warunki, jakie muszą spełniać przedsięwzięcia: 

 Preferowane są technologie umożliwiające odzysk biogazu             

w procesach stabilizacji osadów ściekowych, a następnie jego 

wykorzystanie do produkcji ciepła i/lub energii elektrycznej na 

potrzeby własne oczyszczalni, 

 We wniosku o dofinansowanie niezbędne jest opisanie aktualnego 

sposobu zagospodarowania osadów ściekowych; jeśli polega ono 

na składowaniu na składowiskach odpadów stałych, zalecane jest, 

aby integralną część projektu stanowił element dotyczący 

gospodarki osadami. 
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Forma dofinansowania: dotacja 

Poziom dofinansowania: maksymalnie 85% wydatków 

kwalifikowanych 

W przypadku projektów generujących dochód zastosowanie stawki 

zryczałtowanej dochodu w wysokości 25% (zgodnie z zał. nr 5 do 

rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013) 

Okres kwalifikowania wydatków: od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r. 

Alokacja finansowa środków UE: 1,6 mld EUR 
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Działanie 2.3,  

ocena wniosku o dofinansowanie 

Zasady wyboru projektów: 

 procedura konkursowa; 

 kryteria punktowe i waga punktów: https://www.pois.gov.pl/strony/ 

o-programie/instytucje/komitet-monitorujacy/; 

 szczególny nacisk na osiągnięcie efektu ekologicznego. 

 

Główne dokumenty stanowiące podstawę wyboru projektów: KPOŚK  

i Master Plan dla wdrażania dyrektywy ściekowej, zawierający listy 

potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. 
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Działanie 2.3,  

ocena wniosku o dofinansowanie 

Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru 

projektów: 

 Formalne (horyzontalne i sektorowe) 

 Merytoryczne I stopnia (sektorowe) 

 Merytoryczne II stopnia (horyzontalne) 

 

Kryteria zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020 i 

stanowią Załącznik nr 3 do SzOOP.  
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Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Horyzontalne kryteria formalne (wybrane kryteria): 

 Zgodność z realizacją zasady n+3 

Z harmonogramu realizacji projektu musi wynikać, iż zostanie  

on zakończony w terminie do 31.12.2023 r.  

 

 Projekt nie został skończony przed złożeniem dokumentacji 

aplikacyjnej 

Projekt ukończony to taki, dla którego przed dniem złożenia wniosku  

o dofinansowanie odebrano ostatnie roboty/ dostawy/ usługi. 
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Dodatkowe kryteria formalne (wybrane kryteria): 

 Zgodność z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 

91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

 Zapewnienie zgodności z prawem unijnym oraz krajowym  

w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych.  

 Ścieki komunalne oczyszczane na oczyszczalni będącej przedmiotem 

dofinansowania  będą w dniu przekazania przedsięwzięcia do 

eksploatacji spełniały wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG i prawa 

polskiego. 

 Ścieki komunalne zbierane przez system kanalizacyjny będący 

przedmiotem  dofinansowania zostaną odprowadzone do oczyszczalni, 

która w dniu przekazania przedsięwzięcia do eksploatacji będzie 

spełniała wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG i prawa polskiego. 
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Dodatkowe kryteria formalne (wybrane kryteria): 

 Gotowość projektu do realizacji: 

 zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

(mpzp), a w przypadku braku mpzp decyzją o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja  

o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla inwestycji liniowych 

objętych projektem, dla których jest to wymagane; 

 posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których 

wydanie decyzji jest wymagane; 
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Dodatkowe kryteria formalne (wybrane kryteria): 

 Gotowość projektu do realizacji (c.d.): 

 w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub 

równoważnej) ‐ wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano 

zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę 

dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań 

planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub 

równoważnej) – min. 40 %; 

 w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub 

równoważną) – posiadanie Programu Funkcjonalno ‐ Użytkowego (PFU) 

opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej 

Książki FIDIC (lub równoważnej). 
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Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Dodatkowe kryteria formalne (wybrane kryteria): 

 Koncentracja na gospodarce ściekowej 

 

Wsparcie może zostać udzielone na realizację projektów, w których min. 

75% kosztów całkowitych dotyczy kanalizacji sanitarnej (w tym rozdziału 

kanalizacji ogólnospławnej), oczyszczalni ścieków i infrastruktury 

przetwarzania komunalnych osadów ściekowych. 
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Dodatkowe kryteria formalne (wybrane kryteria): 

 Wskaźnik koncentracji aglomeracji 

Min. 120 mieszkańców (nowopodłączonych w ramach projektu  

i korzystających z podłączenia uprzednio) na 1 km sieci kanalizacyjnej 

(nowobudowanej w ramach projektu i istniejącej) na obszarze aglomeracji 

objętej projektem, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych na podstawie §3 

ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania 

granic aglomeracji z dnia 22.07.2014 r., dla których na potrzeby 

finansowania w ramach POIiŚ minimalny wskaźnik wynosi 90 Mk/km  

(wg metodyki obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji przedstawionej 

w Regulaminie Konkursu). 
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Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Kryteria merytoryczne I stopnia: 

 Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie 

oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków 

komunalnych 

 5 p. – budowa, modernizacja lub likwidacja (połączona z przekierowaniem ścieków do 

oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia) oczyszczalni ścieków mająca na 

celu zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie  

z wymogami rozporządzenia (dotyczy oczyszczalni niespełniających przed 

rozpoczęciem realizacji projektu wymogów dotyczących jakości odprowadzanych 

ścieków); 

 4 p. – modernizacja wynikająca z konieczności zwiększenia przepustowości 

oczyszczalni; 

 3 p. – modernizacja w zakresie przeróbki lub zagospodarowania osadów ściekowych; 

 2 p.– modernizacja w celu poprawy efektywności energetycznej; 

 1 p. – pozostałe rodzaje modernizacji. 
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Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Kryteria merytoryczne I stopnia (c.d.): 

 Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG 

 w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia 

aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – wzrost 

współczynnika wyposażenia aglomeracji.  

Aglomeracje o wielkości co najmniej 10 000 RLM 

 4 p. – o 10 lub więcej punktów procentowych; 

 3 p. – od 5 do 10 punktów procentowych; 

 2 p. – o mniej niż 5 punktów procentowych. 

Aglomeracje o wielkości od 2 000 - 10 000  RLM (regiony lepiej rozwinięte) 

 4 p. – o 15 lub więcej punktów procentowych; 

 3 p. – od 10 do 15 punktów procentowych; 

 2 p. – o mniej niż 10 punktów procentowych. 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Kryteria merytoryczne I stopnia (c.d.): 

 Budowa kanalizacji sanitarnej – RLM, która w wyniku realizacji projektu zostanie 

przyłączona do wybudowanej / zmodernizowanej kanalizacji (jedynie nowoprzyłączona 

RLM) - przyrost.  

Aglomeracje o wielkości co najmniej 10 000 RLM 

 4 p. – 2 001 RLM i powyżej; 

 3 p. – 1 501 – 2 000 RLM; 

 2 p. – 1 001 – 1 500 RLM; 

 1 p. – 200 – 1 000 RLM; 

 0 p. – poniżej 200 RLM. 

Aglomeracje o wielkości od 2 000 - 10 000  RLM (regiony lepiej rozwinięte) 

 4 p. – 1001 RLM i powyżej; 

 3 p. – 501 – 1 000 RLM; 

 2 p. – 301 – 500 RLM; 

 1 p. – 100 – 300 RLM; 

 0 p. – poniżej 100 RLM. 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Kryteria merytoryczne I stopnia (c.d.): 

Gotowość projektu –gotowość do realizacji inwestycji 

a)własność gruntów; 

1 p. – uregulowana w 100 % (dla projektów punktowych); 

1 p. – uregulowana w 50 % (dla projektów liniowych); 

b)wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych 

lub posiadających pozwolenia na budowę (wg warunków kontraktowych „Czerwonej 

Książki FIDIC” lub równoważnej), lub posiadających Program Funkcjonalno ‐ Użytkowy 

(wg warunków kontraktowych „Żółtej Książki FIDIC” lub równoważnej)  

w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń na budowę lub 

zgłoszeń. 

4 p. – 86 % – 100 %; 

3 p. – 71 % – 85 %; 

2 p. – 56 % – 70 %; 

1 p. – 40 % – 55 %; 

0 p. – 0 % – 39 %. 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Kryteria merytoryczne I stopnia (c.d.): 

 Wdrożenie technologii umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii.  

Aglomeracje o wielkości co najmniej 10 000 RLM 

2 p. – zastosowanie lub zwiększenie efektywności instalacji umożliwiającej odzysk 

biogazu w procesach przeróbki osadów ściekowych oraz jego wykorzystanie 

 do produkcji energii cieplnej i/lub elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni; 

1 p. – zastosowanie lub zwiększenie efektywności instalacji umożliwiającej 

wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii. 

Aglomeracje o wielkości od 2 000 - 10 000  RLM (regiony lepiej rozwinięte) 

1 p. – zastosowanie lub zwiększenie efektywności instalacji umożliwiającej 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Kryteria merytoryczne I stopnia (c.d.): 

 Efektywność zarządzania systemem wodociągowym/kanalizacyjnym 

(sanitarnym i deszczowym) 

a) wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami 

wodno‐kanalizacyjnymi, w tym kanalizacji deszczowej, pozwalających na 

efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych.  

 1 p. – wdrożenie lub rozbudowywanie w wyniku realizacji projektu systemu klasy 

GIS do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, w celu 

inwentaryzacji posiadanego majątku i utworzenia cyfrowego archiwum  

z dotychczasowych dokumentów; 

 1 p. – wdrożenie lub rozbudowywanie w wyniku realizacji projektu modelu 

hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wraz z urządzeniami służącymi do 

monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci  

(np. systemy typu SCADA). 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Kryteria merytoryczne I stopnia (c.d.): 

 w przypadku realizacji inwestycji związanych z poprawą jakości 

systemów zaopatrzenia w wodę – zapewnienie oszczędności wody, 

w tym poprzez zapobieganie stratom wody z sieci wodociągowej. 

 1 p. – przedsięwzięcie zapewni oszczędność wody. 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Kryteria merytoryczne I stopnia (c.d.): 

 Ponadregionalność projektu 

Projekt zgodny z przyjętą przez Radę Ministrów strategią ponadregionalną 

oraz przedsięwzięcie o rzeczywistym potencjale ponadregionalnym 

1 p. – spełnienie co najmniej jednego z czterech warunków będzie 

skutkowało przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu.  

1. przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej lub 

2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej jednego innego 

województwa objętego strategią ponadregionalną lub 

3. projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego województwa, przy czym co 

najmniej jedno z województw objęte jest strategią ponadregionalną oraz jest zgodny z 

celami strategii ponadregionalnej lub 

4. projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej. 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Kryteria merytoryczne I stopnia (c.d.): 

 Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu 

Morza Bałtyckiego 

2 p. ‐ projekty, które mają status flagowych projektów w ramach 

SUE BSR; 

1 p. ‐ projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, 

 o których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla 

Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych: 

Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, Secure, 

Culture, Tourism, Health. 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Ocena merytoryczna II stopnia przeprowadzania jest w następujących 

obszarach: 

 

 aspekty techniczne oraz rozwiązania instytucjonalne i formalno-

prawne,  

 analiza finansowo-ekonomiczna, w tym analiza kosztów i korzyści,  

 procedury ocen oddziaływania na środowisko.  

 

 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Działanie 2.3, wybrane kryteria 

Horyzontalne merytoryczne II stopnia (wybrane kryteria): 

 Trwałość projektu 

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1303/2013), naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia  

w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 

• zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar 

wsparcia Programu Operacyjnego 

• nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, 

która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne 

korzyści 

• nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub 

warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego 

pierwotnych celów 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Działanie 2.3, wybrane kryteria 

 Zasada zrównoważonego rozwoju 

Wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na: 

 racjonalne gospodarowanie zasobami,  

 ograniczenie presji na środowisko,  

 uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu,  

 podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko 

powodziowe 

Zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu  

(w szczególności w obszarze zagrożenia powodzią); wniosek 

powinien też wskazywać, czy inwestycja ma wpływ na ryzyko 

powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób się nim zarządza. 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Działanie 2.3, wybrane kryteria 

 Zgodność z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony 

środowiska 

Weryfikacji podlega pełna dokumentacja, zgodnie z Wytycznymi     

w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania  

na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych 

lub regionalnych programów operacyjnych. 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Ocena 

Maksymalna liczba punktów dla projektów z aglomeracji powyżej 

10 000 RLM - 38 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów dla projektów z aglomeracji                  

z przedziału 2 000 – 10 000 RLM - 37 pkt 

 

Minimalna wymagana liczba punktów, którą należy uzyskać            

w trakcie oceny merytorycznej I stopnia – 60% 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Działanie 2.3 – Wniosek o 

dofinansowanie 

 

• Generator Wniosków o dofinansowanie 

 

• Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach 

działania 2.3 

 

• Regulamin konkursu wraz z ogłoszeniem 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
Program Priorytetowy  NFOŚiGW 

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

 

 

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 

 

Budżet na lata 2015 - 2020 – 1,7 mld PLN 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
Program Priorytetowy NFOŚiGW  

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Rodzaje przedsięwzięć: 

 budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także 

w zakresie osadów ściekowych), 

 budowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji 

sanitarnej wraz z budową przyłączy, 

 w przypadku projektu kompleksowego – także budowa lub 

modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę i/lub budowa 

kanalizacji deszczowej o wartości mniejszej niż 50% kosztów 

całkowitych przedsięwzięcia. 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
Program Priorytetowy NFOŚiGW  

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu    

Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Beneficjenci: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 

zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Forma dofinansowania: 

 pożyczka. 

 

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r. 

 

 

 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
Program Priorytetowy NFOŚiGW  

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Forma dofinansowania  

 pożyczka 

 do 100% kosztów kwalifikowanych, 

    oprocentowanie pożyczki:  

 WIBOR 3M – 100 punktów bazowych, nie mniej niż 1% w skali roku, 
 w przypadku tzw. „zielonych gmin” *), 

 WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku, w pozostałych przypadkach, 

 okres finansowania – do 15 lat od daty wypłaty pierwszej transzy 
pożyczki, 

*) „zielona gmina” -  ponad 50% powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach 
przyrodniczych prawnie chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody lub obszary Natura 
2000) 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
Program Priorytetowy NFOŚiGW  

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

 

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wybrane warunki) 

Minimalna kwota pożyczki wynosi: 

  500 000 zł – w przypadku „zielonych gmin”, 

 1 000 000 zł - w przypadku pozostałych przedsięwzięć. 

Kwota umorzenia: 

 nie wyższa niż 20% lub 25% lub 30%  - w zależności od terminu 

zakończenia i rodzaju przedsięwzięcia, 

 zwiększona o 10 punktów procentowych  w stosunku do powyższych 

w przypadku „zielonych gmin”. 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
Program Priorytetowy NFOŚiGW  

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wybrane warunki) 

 

 Nie podlegają umorzeniu: 

 pożyczki udzielane na realizację przedsięwzięć 

współfinansowanych ze środków UE, 

 części kwot pożyczek wypłaconych na budowę lub 

modernizację systemów zaopatrzenia w wodę i/lub budowę 

kanalizacji deszczowej (w przypadku przedsięwzięć 

kompleksowych).  

 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
Program Priorytetowy NFOŚiGW  

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

 

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 

 

Rodzaje przedsięwzięć: 

 Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów POIiŚ 2007 

2013 lub POIiŚ 2014-2020. 

Beneficjenci:  

 Beneficjenci POIiŚ 2007-2013 oraz POIiŚ 2014-2020, 

 Podmioty upoważnione przez Beneficjentów POIiŚ 2007-2013 oraz POIiŚ 

2014-2020 do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. 

Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie NFOŚiGW jest podpisanie 

umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ.  

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
Program Priorytetowy NFOŚiGW  

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

 

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (wybrane warunki) 

Formy dofinansowania: 

1) dopłaty do ceny wykupu obligacji (kuponowych), 

2) pożyczki, w tym na zachowanie płynności finansowej 

Dopłaty do ceny wykupu obligacji (kuponowych) 

 do 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na koszty 

kwalifikowane  przedsięwzięcia, 

 pierwsza dopłata może nastąpić po osiągnięciu planowanego efektu 

rzeczowego i ekologicznego, 

 kwota emisji obligacji nie większa niż różnica m. kosztami kwalifikowanymi                   

i dofinansowaniem FS.  

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
Program Priorytetowy NFOŚiGW  

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

 

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (wybrane warunki) 

Pożyczka 

 do kwoty będącej różnicą m. kosztami kwalifikowanymi  
i dofinansowaniem FS, 

 oprocentowanie pożyczki:  

 WIBOR 3M – 100 punktów bazowych, nie mniej niż 1% w skali roku, w 
przypadku tzw. „zielonych gmin”, 

 WIBOR 3M – 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku, w 
pozostałych przypadkach, 

 okres finansowania – do 15 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki 
(co do zasady), 

 nie podlegają umorzeniu. 

 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
Program Priorytetowy NFOŚiGW  

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

 

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (wybrane warunki) 

 

Pożyczka na zachowanie płynności 

 nie większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków FS, 

do 20% kwoty dofinansowania unijnego,  

 oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M – 50 punktów bazowych, nie 

mniej niż 2% w skali roku, 

 zwrot w terminie 7 dni od wpływu środków FS na rachunek 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

Programy Priorytetowe NFOŚiGW  

 

Szczegóły na stronie NFOŚiGW 
www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-

krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-

sciekowa-w-aglomeracjach/ 



UNIA EUROPEJSKA 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

 

 

Dziękujemy  

za uwagę 
 

 

 

 

Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami 

Narodowy Fundusz Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

tel. (+4822) 45-90-548 

fax (+4822) 45-90-150 

 


