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HARMONOGRAM PRAC

• Marzec 2019 r. – konsultacje z SW w trybie roboczym zmian
w podziale środków;

• Kwiecień 2019 r. – projekt rozporządzenia do konsultacji
w SW kwiecień 2019 r.;

• Maj 2019 r. – wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa
/dostępność środków;

• Wrzesień-Listopad 2019 r. – planowany nabór z gospodarki
wodno-ściekowej zgodnie z sugestią gmin.
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Dodatkowe 60 mln zł na projekty  z gospodarki 
wodno-kanalizacyjnej dla Małopolski- II nabór

Małopolska otrzymała z funduszy europejskich dodatkowe

30 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej obszarów

wiejskich.

Ponadto decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, wszystkie

oszczędności z innych działań zostały alokowane również na te

zadania. Łącznie daje to kwotę blisko 60 mln zł.

Ostatnie rozporządzenie ministra przydziela Małopolsce

uzupełniający limit środków na projekty typu „Gospodarka wodno-

ściekowa”. Dzięki temu, już niemal 120 mln zł przeznaczonych

zostało na gospodarkę wodno-kanalizacyjną.

ZASADY APLIKOWANIA W RAMACH GOSPODARKI 
WODNO-ŚCIEKOWEJ PROW 2014-2020

• Operacje będą realizowane poza terenem aglomeracji;

• Maksymalny czas realizacji;

• Jeden etap 24 miesiące  (od podpisania umowy z UMWM);

• Dwa etapy 36 miesięcy (od podpisania umowy z UMWM);

• Gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie z wyłączeniem miast

powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy miejskie z wyłączeniem

miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców;

• Dofinansowanie w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych;

• Limit 2 mln zł na Beneficjenta w okresie realizacji programu

2014-2020;

• Uprawnieni: gminy, spółki 100% wkładu JST, związki międzygminne;

• Maksymalna kwota kosztów całkowitych projektu nie może przekroczyć

dwukrotności wnioskowanej kwoty pomocy (max 4 mln zł).
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ZASADY APLIKOWANIA W RAMACH GOSPODARKI 
WODNO-ŚCIEKOWEJ PROW 2014-2020

• Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne budowy, przebudowy

lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia

w wodę lub odprowadzania ścieków:

1) oczyszczalni ścieków;

2) ujęć wody i stacji uzdatniania wody;

3) systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych;

4) przydomowych oczyszczalni ścieków;

5) zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę;

6) instalacji do osadów ściekowych.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
WYNIKI ANKIETY
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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
WYNIKI ANKIETY   
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