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Perspektywa finansowa 2021-2027
1. Projekt rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby
tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji,
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz
Zarządzania Granicami i Wiz tzw. rozporządzenie ogólne
2. Projekt rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu
Spójności

Perspektywa finansowa 2021-2027
Projekt rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu
Spójności:
Ø Planowany budżet dla Funduszu Spójności - ???
Ø Cel polityki 2 - bardziej przyjazna dla środowiska,
niskoemisyjna
Europa
dzięki
promowaniu
czystej
i
sprawiedliwej
transformacji
energetyki,
zielonych
i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym,
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania
ryzyku i zarządzania ryzykiem

Założenia
Mniejszy niż dotychczas budżet
Obniżone poziomy dofinansowania: 70%/55%/40%
w zależności od kategorii regionów

Zasada n+2 – wysoka gotowość projektów
Warunkowość wstępna – aktualizacja KPOŚK
Aktualizacja Uchwał wyznaczających aglomeracje

Wyznaczanie aglomeracji
31.12.2020 r. upływa termin ważności
aktów prawa miejscowego
wyznaczających obszar i granice aglomeracji (uchwał lub rozporządzeń), które
zostały podjęte na mocy przepisów uchylonej ustawy Prawo Wodne z dnia 18
lipca 2001r. (art. 565 ust. 2 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r.).
Inwestycje wodociągowo –kanalizacyjne, realizowane na terenie aglomeracji
ujętej w KPOŚK, będą mogły ubiegać się o dedykowane tym obszarom
dofinansowanie jedynie w przypadku posiadania obowiązującej uchwały
w/s wyznaczania aglomeracji.

https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Wytyczne_Aglomeracje_2019.pdf
https://wody.gov.pl/images/dokumenty/wytyczne_plany_inwestycji_wodnokanalizacyjnych.pdf

Planowane wsparcie 2021-2027
Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja sanitarna – kontynuacja
wsparcia w celu zwiększenia przepustowości systemu,
podwyższone usuwanie związków biogennych, nowoczesne
technologie

Osady ściekowe – infrastruktura niezbędna do właściwego
zagospodarowania osadów ściekowych
Komponent energetyczny – większa samowystarczalność
energetyczna oczyszczalni ścieków
Zaopatrzenie w wodę pitną – infrastruktura do celów ujęcia,
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji

Propozycje NFOŚiGW obszarów wsparcia
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
Ø Gospodarka ściekowa wyłącznie dla projektów, których
realizacja przyczyni się do wypełnienia przez daną aglomerację
wymogów dyrektywy 91/271/EWG.
Ø Finansowanie projektów w aglomeracjach powyżej 2 000 RLM,
ujętych w KPOŚK
Ø Wsparcie
infrastruktury
niezbędnej
zagospodarowywania osadów ściekowych.

dla

właściwego

Programy Priorytetowe NFOŚiGW
1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część
1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
2. Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej
poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach
KPOŚK
Cel programu
Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie
ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie
oczyszczania ścieków komunalnych.

Beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki
• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych
JST
Tryb składania wniosków
Nabór ciągły
Okres wdrażania:
• podpisywanie umów – do 2023 r.,
• wydatkowanie środków – do 2027 r.

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach
KPOŚK

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.

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach
KPOŚK
Budżet - 3,3 mld zł

Pożyczka
• do 100% kosztów kwalifikowanych
• oprocentowanie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% (wyjątek „zielone” gminy),
• okres finansowania – do 15 lat,
• minimalna kwota pożyczki – 1 mln zł.
Warunki umorzenia
• do 10%, lecz nie więcej niż 1 000 000 zł.

Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej
poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK
Cel programu
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji
umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Beneficjenci
• WFOŚiGW, które mogą udzielać pożyczek:
• jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom,
• podmiotom świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji zadań
własnych jednostek samorządu terytorialnego

Tryb składania wniosków - nabór ciągły
Okres wdrażania:
• podpisywanie umów (udostępnianie środków) – do 2022 r.,
• wydatkowanie środków – do 2023 r.

Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej
poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK

Rodzaje przedsięwzięć
• przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory
biologiczne,
• lokalne oczyszczalnie ścieków komunalnych,
• kanalizacja sanitarna,
• podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej,
• stacje uzdatniania wody, ujęcia wody,
• sieć wodociągowa,
• podłączenia budynków do sieci wodociągowej.

Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej
poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK
Budżet
710 mln zł - udostępnienie środków dla WFOŚiGW.

Pożyczka dla Beneficjenta końcowego
• do 100% kosztów kwalifikowanych,
• oprocentowanie pożyczki - WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku,
• okres finansowania – do 15 lat,
Warunki umorzenia
• w zależności od wartości wskaźnika G (wskaźnika dochodów podatkowych
na jednego mieszkańca w gminie) wynosi do 30% (dla G większego lub
równego 1200), do 50% (dla G poniżej 1200),
• wartość umorzenia do 5 mln zł.

Dziękuję za uwagę

