Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu
gospodarki wodno – ściekowej
Środki własne WFOŚiGW w Zielonej Górze
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zakres prezentacji:
- Wyjaśnienie zasad finansowania projektów w nowej
perspektywie finansowej
- Prezentacja kryteriów wyboru projektów

- Omówienie ankiet WFOŚiGW dla aglomeracji
- Przedstawienie harmonogramu przygotowań do
konkursów RPO oraz POIiŚ

Środki własne WFOŚiGW w Zielonej Górze

1. Zgodne z Zasadami dofinansowania WFOŚiGW w Zielonej Górze
2. Priorytetem jest pokrycie wkładów własnych projektów UE

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
1. Szczegółowy

opis osi priorytetowych RPO Lubuskie 2020 (SZOOP)

Oś priorytetowa 4 – Środowisko i kultura,
Działanie 4.3 – Gospodarka wodno-ściekowa
2. Budżet działania 4.3: – 30 668 420,00 EUR
3. Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i
porozumienia; Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; Spółki
prawa handlowego będące własnością JST; inne.
4. Maksymalne dofinansowanie – 63,75% (w przypadku projektów generujących
dochód zastosowanie stawki zryczałtowanej w wielkości 25% przy założeniu
maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu: 85%)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1.Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (SZOOP)
Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
2. Budżet działania 2.3: – 1 621 148 040 EUR
3. Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Podmioty świadczące usługi
wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.
4. Maksymalne dofinansowanie – 63,75% (w przypadku projektów generujących
dochód zastosowanie stawki zryczałtowanej w wielkości 25% przy założeniu
maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu: 85%)

Przedstawienie kryteriów wyboru projektów:
I.

Kryteria dopuszczające (0/1) – niespełnienie powoduje
odrzucenie wniosku o dofinansowanie

II. Kryteria punktowe – optymalizacja projektu

Kryteria dopuszczające

1. Wielkość aglomeracji
Wielkość aglomeracji zgodnie z uchwałą sejmiku
województwa lub rozporządzeniem wojewody w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (wielkość
aglomeracji z przedziału od 2 000 do 10 000 RLM).

Kryteria dopuszczające cd.:
2. Zgodność z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania
dyrektywy Rady 91/271/EWG w
sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
Dofinansowanie mogą uzyskać aglomeracje ujęte w
KPOŚK i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków
komunalnych.

Kryteria dopuszczające cd.:
2. Zgodność z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady
91/271/EWG w
sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
Sposób weryfikacji zgodności z KPOŚK określa Regulamin Konkursu.
W regulaminie pojawi się wyjaśnienie, że kryterium będzie spełnione gdy
projekt będzie zgodny z KPOŚK-4 lub w przypadku braku takiej zgodności,
gmina będzie posiadała, na moment złożenia wniosku o dofinansowanie,
uchwałę sejmiku województwa* uwzględniającą jej projekt w aglomeracji oraz
przynajmniej złoży ankietę do Urzędu Marszałkowskiego uwzględniającą
zakres inwestycji w KPOŚK-5.

*uchwała sejmiku województwa lub rozporządzenie wojewody w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji

Kryteria dopuszczające cd.:
3. Zapewnienie zgodności z prawem unijnym oraz krajowym w zakresie
oczyszczania ścieków komunalnych
-w przypadku budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków należy mieć na
uwadze, że oczyszczalnia ta po zakończeniu realizacji projektu
inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania musi spełniać wymagania
dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
- w przypadku budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej, ścieki
odprowadzane z nowowybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji
sanitarnej muszą po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego zostać
odprowadzone do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania.

Kryteria dopuszczające cd.:
4. 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; {100% wzizt}
- posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji
jest wymagane – nie dotyczy formuły zaprojektuj i wybuduj; {100% OOŚ}
- 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).

Kryteria dopuszczające cd.:
5. Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej
Wsparcie może zostać udzielone na realizację projektów Inwestycyjnych, w
których minimum 75 % kosztów całkowitych dotyczy kanalizacji sanitarnej (w
tym rozdziału kanalizacji ogólnospławnej), oczyszczalni ścieków i Infrastruktury
przetwarzania komunalnych osadów ściekowych (pozostałe 25 % może
dotyczyć inwestycji, realizowanych w aglomeracji objętej projektem, z zakresu
zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej na zasadach
określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych).
Inwestycje związane z poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w
wodę będą dopuszczalne na tych obszarach, gdzie równocześnie zostanie
zapewniona gospodarka ściekowa zgodna z wymogami dyrektywy
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Kryteria dopuszczające cd.:
6. Wskaźnik koncentracji aglomeracji

Min. 120 mieszkańców (nowopodłączonych w ramach projektu i korzystających
z podłączenia uprzednio) na 1 kilometr 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 obszaru i granic
aglomeracji, dla których na potrzeby finansowania w ramach POIIŚ minimalny
wskaźnik wynosi 90 Mk/km (wg metodyki obliczania wskaźnika koncentracji
aglomeracji przedstawionej w Regulaminie Konkursu).

Kryteria punktowe
1. 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
4 p. - jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji
wzrośnie o 15 lub więcej punktów procentowych;
3 p. - jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji
wzrośnie od 10 do 15 punktów procentowych;
2 p. - jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji
wzrośnie o mniej niż 10 punktów procentowych.

Kryteria punktowe
2. Budowa kanalizacji sanitarnej - RLM, która w wyniku realizacji projektu
zostanie przyłączona do wybudowanej / zmodernizowanej kanalizacji
(jedynie nowoprzyłączone RLM)
4 p. – 301 RLM i powyżej;
3 p. - 201 - 300 RLM;
2 p. - 101- 200 RLM;
1 p.- 31-100 RLM;
0 p. – 0 - 30 RLM.

Kryteria punktowe
3. Gotowość projektu – 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. – 85% - 100%
3 p. – 70% - <85%
2 p. – 55% - <70%
1 p. – 40% - <55%
0 p. – <40%

Kryteria punktowe
4. Gotowość projektu – uregulowana sytuacja własnościowa w ramach
projektu (punkty ważone – max punktacja 1 pkt.):
1 p. – uregulowana w 100 % (dla projektów punktowych)
1 p. – uregulowana w 50% (dla projektów liniowych)

Kryteria punktowe
5. Procent aglomeracji pozostający do skanalizowania po zrealizowaniu
projektu:
4 p. – 0% - 2%
3 p. - >2% - 5%
2 p. - >5% - 10%
1 p. - >10% - 15%
0 p. - >15%

Kryteria punktowe
6. Udział inwestycji związanych z poprawą jakości systemów zaopatrzenia
ludności w wodę w ogólnej wartości kosztów projektu:
2 p. – <10 %
1 p. – 10% - 15%
0 p. - >15% - 25%

Kryteria punktowe wagi
1. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady
91/271/EWG – WAGA 1
2. Budowa kanalizacji sanitarnej – nowopodłączone RLM – WAGA 2
3. Gotowość – pozwolenia na budowę i PFU – WAGA 4
4. Gotowość – uregulowana sytuacja własnościowa – WAGA 4
5. Procent aglomeracji pozostający do skanalizowania po zrealizowaniu
projektu – WAGA 2
6. Udział inwestycji wodociągowych w ogólnej wartości kosztów
projektu – WAGA 1

Ankiety WFOŚiGW
- Ankiety będą umieszczone na stronie WFOŚiGW oraz rozesłane do gmin

- Wartości do ankiety rzeczywiste – potrzebne dane bardzo wiarygodne a nie
zawyżone – mogą być inne niż KPOŚK !!
- Należy rozpocząć starania o decyzje administracyjne
- W ankiecie należy dodatkowo określić zakres niezgodny z KPOŚK oraz,
wielkość ewentualnego zapotrzebowania na środki w roku 2016 i 2017

Ankiety i materiały z Kampanii informacyjnej WFOŚiGW

Ankiety WFOŚiGW - STAN OBECNY
Pytanie

Wielkość obecna (wg KPOŚK-4)

Wielkość docelowa (wg KPOŚK-5)

1. Wielkość aglomeracji
[RLM/Mk]

8 000 RLM/7 000 Mk

10 000 RLM/9 000 Mk

Należy zidentyfikować wielkość aglomeracji. W przypadku kilku aglomeracji na
terenie jednej gminy, ankietę należy wypełnić osobno dla każdej aglomeracji.
Dane należy podać w RLM oraz w ilości mieszkańców [Mk], w tej samej
komórce (wg wzoru …RLM/…Mk). W przypadku gdy wartość docelowa nie
będzie zmieniana, w kolumnie drugiej należy przepisać wartość obecną.

Ankiety WFOŚiGW - STAN OBECNY
Pytanie

2. Obecna liczba podłączonych
do kanalizacji

3. Obecna liczba podłączonych
do sieci wodociągowej

Wartość

Komentarz

7 900 RLM/ 6 900 Mk

Należy podać liczbę podłączonych w jednostkach RLM i
Mk
(wg wzoru …RLM/…Mk)

8 000 Mk

Należy podać liczbę podłączonych mieszkańców
(wg wzoru …Mk)

4. Długość obecnie wybudowanej
sieci kanalizacyjnej
57,5 km

Wartości w km, najlepiej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku

5. Długość obecnie wybudowanej
sieci wodociągowej

Wartości w km, najlepiej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku

70 km

Ankiety WFOŚiGW - STAN OBECNY
Pytanie

6a. Procent skanalizowania w
obecnym stanie aglomeracji

6b. Procent skanalizowania w
docelowym stanie aglomeracji

7a. Procent zwodociągowania
w obecnym stanie aglomeracji

7b. Procent zwodociągowania
w docelowym stanie
aglomeracji

Wartość

Komentarz

98,75%
(7 900 RLM/8 000 RLM)

Należy wskazać ile wynosi obecnie procent
skanalizowania aglomeracji w stosunku do
istniejącego obszaru aglomeracji.
[obecna ilość podłączonych [RLM]/obecna wielkość
aglomeracji [RLM]

79,00%
(7 900 RLM/10 000 RLM)

Należy wskazać ile wynosi obecnie procent
skanalizowania aglomeracji w stosunku do
docelowego obszaru aglomeracji
[obecna ilość podłączonych [RLM]/docelowa
wielkość aglomeracji [RLM]

100%

Należy wskazać ile wynosi obecnie procent
zwodociągowania aglomeracji w stosunku do
istniejącego obszaru aglomeracji.
[obecna ilość podłączonych [Mk]/obecna wielkość
aglomeracji [Mk]

88,88%

Należy wskazać ile wynosi obecnie procent
zwodociągowania aglomeracji w stosunku do
docelowego obszaru aglomeracji
[obecna ilość podłączonych [Mk]/docelowa wielkość
aglomeracji [Mk]

Ankiety WFOŚiGW - PLAN INWESTYCYJNY RPO i POIiŚ
Wartość

Komentarz

8. Ilość nowopodłączonych kanalizacja

2 000 RLM/1 000 Mk

Należy podać ilość nowopodłączonych w jednostkach RLM i
Mk
(wg wzoru …RLM/…Mk)

9. Ilość nowopodłączonych wodociągi

1 000 Mk

Należy podać ilość nowopodłączonych mieszkańców
(wg wzoru …Mk)

18,30 km

Wartości w km, najlepiej z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Należy wpisać wyłącznie długość budowanej sieci
(nie remont)

5,60 km

Wartości w km, najlepiej z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku Należy wpisać wyłącznie długość budowanej sieci
(nie remont)

Pytanie

10. Długość nowobudowanej
sieci kanalizacyjnej

11. Długość nowobudowanej
sieci wodociągowej

Ankiety WFOŚiGW - PLAN INWESTYCYJNY RPO i POIiŚ
Pytanie

Wartość

Komentarz

12. Nakłady na budowę kanalizacji
[PLN]
18 000 000 PLN

Wartość nakładów należy oszacować bardzo precyzyjnie!

13. Nakłady na oczyszczalnię,
remonty sieci [PLN]

5 000 000 PLN

W polu „Wartość” należy podzielić nakłady na poszczególne
składowe (np. oczyszczalnia, remont sieci)

14. Nakłady na wodociągi [PLN]

3 000 000 PLN

15. Nakłady na SUW i ujęcia,
remonty sieci, kanalizację
deszczową [PLN]

2 000 000 PLN

W polu „Wartość” należy podzielić nakłady na poszczególne
składowe (SUW, ujęcia, remonty sieci, kanalizację deszczową).
Nakładów w punktach 12-15 nie należy dublować (np. wpisując
remont w kilka wierszy)

Ankiety WFOŚiGW - PLAN INWESTYCYJNY RPO i POIiŚ
Pytanie

Wartość

Komentarz

16. Termin realizacji inwestycji

I kw. 2017 – 3 mln PLN
II kw. 2017 – 10 mln PLN
III kw. 2017 – 5 mln PLN
IV kw. 2017 – 3 mln PLN
I kw. 2018 – 8 mln PLN

Należy określić horyzont czasowy inwestycji w podziałem na
kwartały. Jeżeli jest taka możliwość należy przypisać sumę
nakładów z pkt. 12-15 do poszczególnych kwartałów

17. Gotowość dokumentacyjna
(OOŚ, decyzje lokalizacyjne,
pozwolenia na budowę)

OOŚ – 80% (100% - II kw. 2017)
Dec. lok – 70% (100% - III kw. 2017)
Pozw. na bud. – 50 % (100% - I kw. 2018

Należy podać iloraz wartości zadań posiadających decyzje w
stosunku do wart. zadań wymagających decyzji. W przypadku
braku określonych decyzji, należy podać planowaną datę ich
uzyskania.

Ankiety WFOŚiGW - WSPARCIE PLANU INWESTYCYJNEGO PRZEZ
WFOŚiGW LATA 2016-2017
Pytanie
18. Wartość [PLN]

19. Zakres

Wartość

Komentarz

W tym miejscu należy zidentyfikować obszar, który jest
zgodny z KPOŚK-4 lub KPOŚK-5 i wynika z Planu
Inwestycyjnego i mógłby być dofinansowany ze środków
WFOŚiGW do czasu uzyskania refundacji z RPO/POIiŚ
{planowane jest stworzenie programu dedykowanego na
ten cel}

Ankiety WFOŚiGW - ZAKRES NIEZGODNY Z KPOŚK
Pytanie

Wartość

Komentarz

20. Wartość [PLN]

21. Zakres

Celem ankiety jest również zidentyfikowanie
potencjalnych zadań (określenie przedmiotu i
wartości), które nie będą mogły w żaden sposób
uzyskać dofinansowania UE. Zadania te będą
dofinansowywane w miarę możliwości ze środków
WFOŚiGW

Ankiety WFOŚiGW
Po otrzymaniu ankiet (wstępna ocena w grupach pod kątem spełnienia
kryteriów brzegowych (dopuszczających) i punktowych). Dwa warianty:
1. Z ankiet wynika, że środków UE jest wystarczająca ilość na KPOŚK-5 =>
wszyscy powinni czuć się bezpiecznie, można rozpoczynać realizację
inwestycji. (do rekomendacji nie będą brane pod uwagę dane z KPOŚK-4,
tylko z ankiet)
2. Z ankiet wynika że środków UE jest za mało na pokrycie całego zakresu
KPOŚK-5 => liczą się projekty KPOŚK-4 i KPOSK-5 na równi. W konkursie
(w regulaminie) nie będzie zadań z zaopatrzenia w wodę. Należy
ograniczyć (ankiety do KPOŚK-5 i uchwały LUM) do zakresu optymalnego.

Harmonogram przygotowania do realizacji projektu
30.VI.2016 r. – przekazanie ankiet do WFOŚiGW wg wzoru,
15.VII.2016 r. - zbiorcza informacja nt ankiet– na stronie WFOŚIGW,
15.VII.2016 r. - stworzenie kryteriów ostatecznych,
III-IX.2016 r. - złożenie wniosków o zmiany aglomeracji do Urzędu
Marszałkowskiego - wg znanych kryteriów i wyników ankiet (ze względów
proceduralnych jak najszybciej – zaraz po 15.VII.2016 r.),
X.2016 r. – złożenie ankiet na KPOŚK-5 przez samorządy do LUM,
XII.2016 r. – zdobycie wszystkich decyzji administracyjnych i OOŚ,
XII.2016 r. - ogłoszenie konkursu D.4.3,
III-V.2017 r. – aktualizacja KPOŚK-5,
V.2017 r. – planowany termin podpisywania umów o dofinansowanie.
2017 -2018 nowy konkurs, albo rozszerzenie zakresów.

Harmonogram przygotowania do realizacji projektu
- wartości do ankiety rzeczywiste – potrzebne dane bardzo wiarygodne a nie
zawyżone – mogą być inne niż KPOŚK !!
- ocena będzie dokonywana na podstawie uchwały Sejmiku oraz złożonej
ankiety. Jeżeli ktoś ma inwestycję zgodną z KPOŚK-4 to uchwała Sejmiku +
KPOŚK-4 (załącza tylko uchwałę).
- umowy mogą być podpisywane od razu dla projektów poprawnych i zgodnych
z KPOŚK-4. Czekają tylko beneficjenci, którzy chcą mieć zgodność z KPOŚK-5
- teraz rozpocząć starać się o decyzje administracyjne
- w ankiecie określić zakres niezgodny z KPOŚK oraz, wielkość ewentualnego
zapotrzebowania na środki w roku 2016
- przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich
robót, dostaw lub usług – niekwalifikowany do dofinansowania

