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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Oś Priorytetowa IV  OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

Działanie IV.3 
Gospodarka wodno-ściekowa 
Poddziałanie IV.3.2 
Zaopatrzenie w wodę 

TERMIN NABORU 

29 czerwca - 19 lipca 2018 r. 

Kwota przeznaczona na konkurs: 17 mln zł 

 

I. Informacje ogólne  

 

Celem szczegółowym działania jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu 
zaopatrzenia w wodę.  

 
TYPY PROJEKTÓW  

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie sieci 
wodociągowych, ujęć, stacji uzdatniania wody. 

2. Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. 
mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe) – jako element projektu 
dotyczącego zaopatrzenia w wodę. 

TYP BENEFICJENTA  



 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

 organy administracji rządowej, 

 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera. 
 

 
LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW  

 Zgodnie z Uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 
2017 r., sygn. akt III SZP 2/16 w sprawie interpretacji przyłącza kanalizacyjnego i 
wodociągowego odcinki wodociągu spełniające definicję przyłącza przyjętą 
przez Sąd Najwyższy nie mogą być finansowane ze środków gminnych, gdyż 
zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków „Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni 
wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza 
głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba 
ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci”. 
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 Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte wydatki związane z uzbrojeniem terenów 
(w sieć wodociągową) pod przyszłą zabudowę mieszkaniową 
 

 Inwestycje dotyczące inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi 
mogą być realizowane wyłącznie jako element szerszego projektu. 
 

 Przedmiotem dofinansowania nie mogą być pojazdy, za wyjątkiem mobilnych 
laboratoriów. 
 

 Projekty dotyczące sieci wodociągowych mogą być realizowane jedynie jako projekty 
kompleksowe - razem z kanalizacją sanitarną w ramach kosztów niekwalifikowanych 
albo gdy zapewniona jest już gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i 
unijnymi, tj. gdy instalacje kanalizacyjne budynków są obecnie podłączone do 
sieci kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników, o których mowa w rozdziale 7 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 
r., poz. 1422). 

 W ramach Konkursu podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za 
niekwalifikowany 

 W konkursie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek 
 

 

MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA 

POZIOMIE PROJEKTU : 
 

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% 

 Projekty objęte pomocą de minimis – maksymalnie 85% w zakresie zakupu 
urządzeń aparatury pomiarowej na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej. W 
przypadku pozostałych typów projektów nie przewiduje się występowania pomocy 
publicznej. 

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000 PLN 

 Maksymalna kwota dofinansowania projektu z zakresu zaopatrzenia w wodę: 2 000 
000 PLN. 

Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony 
wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w 
którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. 
 
 
                       KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE OCENY PROJEKTÓW   
 

 Planowana efektywność kosztowa projektu 
 

     0-30 pkt wartość uzależniona od wysokości uzyskanego wyniku (kryterium 
podlegającego ocenie od „najlepszego” do „najgorszego”) wyliczonego wg 
zależności wartości projektu do długości wybudowanej sieci wodociągowej/ 
wybudowanych, przebudowanych SUW/ ujęć wody 

 

 Poziom zwodociągowania gminy 
      20 pkt dla projektów na terenie gmin gdzie zwodociągowanie wynosi poniżej 25% 
      15 pkt       jeśli stopień zwodociągowania  od 25% do 50%  
      10 pkt       jeśli stopień zwodociągowania  od 50% do 75%  
        5 pkt       jeśli stopień zwodociągowania  powyżej 75% 
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 Wpływ projektu na zmniejszenie dysproporcji w wyposażeniu w infrastrukturę 
pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi 

 

        20 pkt  projekt realizowany wyłącznie na terenie gminy wiejskiej,  

10 pkt  projekt realizowany zarówno na terenie gminy  wiejskiej,  jak i miejskiej,  

          0 pkt   projekt realizowany wyłącznie na terenie gminy miejskiej. 
 

 Komplementarność projektu z innymi inwestycjami wodociągowymi na terenie 
gminy 

 

           5 pkt   za komplementarność z projektami zrealizowanymi z udziałem środków                                                                                           
zewnętrznych  

           2 pkt   za komplementarność z projektami zrealizowanymi  finansowanymi  wyłącznie     
                       ze środków własnych. 
 

 Kompleksowość projektu 
 
     10 pkt  punktów otrzyma projekt  jeśli dotyczy sieci wodociągowej, stacji uzdatniania 

wody oraz ujęcia. 

  5 pkt       punktów otrzyma projekt jeśli  dotyczy dwóch inwestycji z wyżej wymienionych                                                             
0 pkt       punktów otrzyma projekt  jeśli  dotyczy jednej inwestycji z wyżej wymienionych  

 

 Gotowość do realizacji inwestycji 
 
     5 pkt   posiadanie ostatecznej/-ych, ważnej/ -ych decyzji pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót budowlanych wraz z potwierdzeniem organu administracji 
budowlanej o braku sprzeciwu dla takiego zgłoszenia, a także w przypadku 
braku obowiązku posiadania takiej decyzji  lub dokonania zgłoszenia do 
realizacji projektu 

     5 pkt ostatecznej/-ych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia lub brak obowiązku posiadania takich dokumentów 
do realizacji  projektu 

Punkty dolegają sumowaniu 
 

 Preferencje terytorialne 
 

Jeżeli zakres rzeczowy projektu będzie w całości zlokalizowany na terenach objętych 

Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad i/ lub Programem Strategicznym „Błękitny 

San”   projekt uzyskuje - 5 pkt.                                                                                                           

 kryterium nie spełnione -0 pkt. 

Preferencje terytorialne nie podlegają sumowaniu. 

 
 

 
 

Z A P R A S Z A M Y   DO  W S P Ó Ł P R A CY 


