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Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM*

Finansowanie
•  Fundusz Spójności (2783,94 mln euro).
•  Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwa-

lifikowanych: 85%.
•  Minimalny wkład własny beneficjenta – 15% wydat-

ków kwalifikowanych. 
•    Minimalna i maksymalna wartość projektu – bez 

ograniczeń. 

Cel działania
Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglo-
meracji powyżej 15 tys. RLM w systemy 

kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków 
zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG 
w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Priorytet I
Gospodarka 
wodno-ściekowa
2784 mln euro
55%

Priorytet IX
Infrastruktura energetyczna  
przyjazna środowisku  
i efektywność energetyczna  
(działania 9.1, 9.2, 9.3)
278 mln euro
6%

Priorytet IV
Przedsięwzięcia dostosowujące 

przedsiębiorstwa 
do wymogów ochrony środowiska

200 mln euro
4%

Odpowiedzialność NFOŚiGW za absorpcję środków 
Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego  

Infrastruktura i Środowisko 

* RLM – równoważna liczba mieszkańców



Priorytet II
Gospodarka odpadami i ochrona 

powierzchni zielonej
1216 mln euro

24%

Priorytet III
Zarządzanie zasobami 

i przeciwdziałanie 
zagrożeniom środowiska

557 mln euro
11%

Priorytet IV
Przedsięwzięcia dostosowujące 

przedsiębiorstwa 
do wymogów ochrony środowiska

200 mln euro
4%

Przykładowe rodzaje projektów
•  Budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbior-

czej.
•  Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczal-

ni ścieków komunalnych. 

Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach,  
w zakres projektu może zostać włączona 
budowa i modernizacja systemów zaopa-

trzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczo-
wej (z zastrzeżeniem, że budowa kanalizacji desz-
czowej, która jest przedmiotem dofinansowania ze 
środków FS może mieć miejsce jedynie w przypadku 
rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację 
sanitarną i deszczową).

Beneficjenci
•  Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samo-
rządu terytorialnego.



Punkt Informacyjny PO IiŚ w NFOŚiGW
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3 a

tel. (+48 22) 45 90 100
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

Dofinansowano przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

NFOSiGW 

Egzemplarz bezpłatny


