TEKST JEDNOLITY
PROGRAM PRIORYTETOWY
dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodnościekowej.

I.

Cel Programu
Poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zaopatrzenie w wodę na obszarach
wiejskich.

II.

Podstawa prawna udzielania dofinansowania
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

III.

Okres wdrażania Programu
1.
2.

IV.

Nabór wniosków
1.
2.

V.

Wdrażanie Programu: w latach 2012 - 2015
Wydatkowanie środków: do 31.08.2015 roku

Wnioski składane są w siedzibie Funduszu.
Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym do końca lutego 2015 roku lub
do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz (data wpływu wniosku rozumiana
jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu).

Budżet na lata 2012-2015
Budżet programu wynosi: 120.000.000,00 zł., w tym:
1. w formie pożyczki - 63.000.000,00 zł.
2. w formie dotacji - 57.000.000,00 zł.

VI.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania
1. Forma dofinansowania
Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki.
2. Intensywność dofinansowania
Łączna kwota wsparcia ze środków Funduszu nie może przekroczyć wysokości wkładu
własnego Beneficjenta pomocy otrzymanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 - 2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, przy czym dotacja ze środków Funduszu:
- dla zadań realizowanych przez gminy, na terenie których znajdują się obszary Natura 2000,
obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody bądź parki krajobrazowe nie może
przekroczyć 50% kwoty możliwego dofinansowania,
- dla zadań realizowanych przez gminy, na terenie których nie występują obszary Natura 2000,
obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody bądź parki krajobrazowe nie może
przekroczyć 40 % kwoty możliwego dofinansowania.

3. Warunki udzielanej pożyczki
1) pożyczka oprocentowana jest wg stałej stopy procentowej (r), której wysokość ustala się wg
wzoru r=(s.r.w.- 3,25 p.p.), lecz nie mniej niż 1,5 %, gdzie s.r.w. stanowi stopę redyskonta
weksli, obowiązującą w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez właściwy organ
Funduszu, a p.p. punkty procentowe w ustalonej przez Fundusz wysokości.
2) okres karencji w spłacie pożyczki wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, lecz nie
może przekroczyć 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia zadania wskazanego
w umowie pożyczki w pierwotnym jej brzmieniu,
3) okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 15 lat od dnia upływu okresu karencji,
4) pożyczka nie podlega umorzeniu.
4. Beneficjenci
Beneficjenci pomocy udzielonej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej posiadający osobowość prawną.
5. Rodzaje przedsięwzięć
Wsparciem finansowym mogą być objęte zadania polegające na:
- budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- budowie lub modernizacji kanalizacji sanitarnych,
- budowie kanalizacji deszczowej,
- budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków,
- budowie nowych wodociągów lub wymianie starych rur azbestowo-cementowych na nowe,
- budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody.
6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
Koszty uznawane za kwalifikowane przez Fundusz do objęcia dofinansowaniem stanowią
koszty związane z realizowanym zadaniem służące uzyskaniu efektu rzeczowego
i ekologicznego.
1) Koszty kwalifikowane (dofinansowanie Funduszu i udział własny) stanowią:
a) koszty robót budowlano-montażowych (np.: budowa, rozbudowa, modernizacja
obiektów technologicznych, zespołów obiektów, budynków, sieci),
b) koszty zakupu nowych aparatur i urządzeń oraz ich montażu,
c) koszty instalacji służących bezpośrednio technologii (np.: sieci międzyobiektowe,
instalacje elektryczne),
d) koszty budowy przyłączy doprowadzających media do obiektów technologicznych,
e) koszty budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej stanowiącej
własność Wnioskodawcy,
f) prace ziemne związane z położeniem sieci (wykop, zasypanie, zagęszczenie).
2)

Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) stanowią:
a) koszty opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej
inwestycji, koszty wynagrodzeń projektantów i audytorów, nadzorów, obsługi
geodezyjnej itp.,
b) koszty odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników i placów w szerokości
wykopu,
c) koszty odtworzenia infrastruktury technicznej w pasie prowadzonych robót (m.in. sieci
energetycznej, sieci telefonicznej),
d) koszty dotyczące realizacji zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję,

3)

e) koszty demontażu urządzeń, rozbiórek budynków, poniesione przy modernizacji
lub rozbudowie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni,
f) koszty budowy lub modernizacji budynków administracyjno-biurowych,
g) koszty przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
h) koszty rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń,
i) koszty promocji i obsługi projektu, doradztwa inwestycyjnego itp.,
j) koszty związane z opracowaniem instrukcji dotyczących eksploatacji, rozruchu maszyn
i urządzeń itp. oraz stosownych szkoleń w tym zakresie.
W udziale własnym Wnioskodawcy będą uwzględniane koszty poniesione do 3 lat od daty
złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu.
Podatek VAT może być ujęty w koszcie całkowitym zadania, jeżeli Wnioskodawca nie ma
prawnej możliwość odliczenia podatku przy realizacji zadania w ramach Programu.

7. Inne warunki dofinansowania
1) Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na zadania, które zostały zakończone przed datą
złożenia wniosku o ich dofinansowanie,
2) Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania przez okres nie krótszy niż
5 lat licząc od dnia jego zakończenia,
3) środki z Funduszu dotyczące kosztów kwalifikowanych wypłacane są bezgotówkowo,
bezpośrednio na konto Beneficjenta na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.
VII. Efekty rzeczowe i ekologiczne
1. Przez efekt rzeczowy rozumie się ilość:
- wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.],
- wybudowanych lub zmodernizowanych kanalizacji sanitarnych [mb],
- wybudowanych kanalizacji deszczowych [mb],
- wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków [szt.],
- wybudowanych wodociągów [mb],
- wybudowanych lub zmodernizowanych stacji uzdatniania wody [szt.].
2. Efekt ekologiczny rozumiany jest jako:
- przepustowość oczyszczalni [m3/d],
- ilość oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych [m3/rok],
- ilość odprowadzonych wód opadowych i roztopowych [m3/rok],
- umożliwienie wykonania przyłączy kanalizacyjnych przez właścicieli nieruchomości [szt.],
- ilość dostarczonej mieszkańcom wody o odpowiednich parametrach jakościowych [m3/rok],
- umożliwienie wykonania przyłączy wodociągowych przez właścicieli nieruchomości [szt.],
- wydajność SUW [m3/h],
- pobór wody [m3/rok].
3.

Wskaźnikiem realizacji celów Programu będzie osiągnięcie następujących efektów:
Lp.
1.

Rodzaj efektu
budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków

Jednostka
szt.
3

Ilość
12

2.

ilość oczyszczonych ścieków komunalnych

m /rok

5.200.000

3.

budowa sieci kanalizacji sanitarnej

mb

360.000

4.

umożliwienie wykonania przyłączy kanalizacyjnych przez

szt.

5.100

5.

mb

150.000

m3/rok

590.000

8.

dostarczenie mieszkańcom wody o odpowiednich
parametrach jakościowych
umożliwienie wykonania przyłączy wodociągowych przez
właścicieli nieruchomości
budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody

9.

pobór wody - SUW

m3/rok

10.

wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

szt.

3.000

11.

budowa sieci kanalizacji deszczowej

mb

3.000

12.

Ilość odprowadzonych wód opadowych i roztopowych

m3/rok

12.000

6.
7.

VIII.

właścicieli nieruchomości
budowa sieci wodociągowej

szt.

860

szt.

30
4.900.000

Sposób i termin potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego
W celu potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego Wnioskodawca zobowiązany jest:
1. dla oczyszczalni ścieków – do złożenia potwierdzenia sporządzonego przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska dotyczącego osiągnięcia paramentów ścieków
oczyszczonych, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym,
2. dla przydomowych oczyszczalni ścieków – do przedstawienia wykazu zrealizowanych
oczyszczalni,
3. dla kanalizacji sanitarnej i wodociągów – do przedstawienia wykazu podpisanych umów
o świadczenie usług kanalizacyjnych i wodociągowych,
4. dla stacji uzdatniania wody – do przedłożenia badań jakości wody potwierdzających
spełnienie wymaganych norm.
5. dla kanalizacji deszczowej – do przedłożenia protokołu odbioru końcowego.

IX. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Programem mają zastosowanie:
1. Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
2. Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
3. Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
4. Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
obowiązujące na dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez odpowiedni organ Funduszu.

