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PROGRAM PRIORYTETOWY 
 
Tytuł programu:  

Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych  

1.  Cel programu  
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie zjawiska suszy 
oraz retencjonowanie wody. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań zgodnych z 
priorytetem środowiskowym strategii NFOŚiGW – ochrona i zrównoważone gospodarowanie 
zasobami wodnymi. 

2. Wskaźniki osiągnięcia celu  
1. Liczba zaprojektowanych, wybudowanych i przebudowanych urządzeń służących 
gospodarowaniu wodami. 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 
2014-2017 wynoszą 3 szt. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego 
potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w ww. okresie wynoszą 64 szt. 

2. Liczba ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej. 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 
2014-2017 wynoszą 28 tys. osób. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego 
potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w ww. okresie wynoszą 2 870 
tys. osób. 

Tabele wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 1 do programu 

3.  Budżet  
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych środków dofinansowania wynoszą 130 225,0 tys. zł 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych środków 
dofinansowania programu wynoszą 776 451,8 tys. zł. 
Tabelę budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 2 do programu. 

4.  Okres wdrażania programu 
1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2017. 
2. Alokacja środków w latach 2014 – 2017. 
3. Wydatkowanie środków do 2018 r. 

5.  Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu programu na dany 
rok. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW. 

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.). 
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7.  Szczegółowe zasady przekazywania środków w celu dofinansowania zadań 
państwowych jednostek budżetowych 

7.1  Sposób przekazania środków 
Przekazanie środków finansowych na rachunek bieżący dochodów budżetowych Ministra 
Środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. 
7.2 Limit środków  
Dofinansowanie w formie przekazania środków do 100% kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki przekazania środków 
a) zadanie  nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku, 
b) zadanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej, 
c) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 

zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej, 

7.4  Beneficjenci  
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej; 

7.5 Rodzaje zadań 
Projektowanie, budowa, przebudowa i odbudowa obiektów gospodarki wodnej: zbiorników, 
stopni wodnych, jazów, śluz, kanałów i innych urządzeń gospodarowania wodami. 

8.  Szczegółowe kryteria wyboru zadań państwowych jednostek budżetowych 

Kryteria dostępu 

Kryteria formalne: Tak Nie 
1.1 Zadanie posiada pozytywną opinię Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej 
  

1.2 Wniosek został złożony na obowiązującym formularzu   

1.3 Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane 
załączniki 

  

1.4 Cel i rodzaj zadania jest zgodny z programem priorytetowym   

1.5 Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   

1.6 Wydatki podlegające dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW zgodnie z 
„Kosztami kwalifikowanymi” 

  

1.7 Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne ze szczegółowymi zasadami 
przekazywania środków w celu dofinansowania zadań państwowych 
jednostek budżetowych obowiązującymi w programie priorytetowym 

  

1.8 Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy 
publicznej (jeśli dotyczy) 

  

Kryteria merytoryczne: Tak Nie 
2.1 Efekt rzeczowy – jest zgodny z katalogiem efektów rzeczowych zadań z 

Gospodarki Wodnej stosowanym przez NFOŚiGW, umieszczonym na 
formularzu wniosku. 
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2.2 Efekt ekologiczny  – jest zgodny z katalogiem efektów ekologicznych 
zadań z Gospodarki Wodnej stosowanym przez NFOŚiGW, 
umieszczonym na formularzu wniosku i możliwy do  osiągnięcia 
(wiarygodność założeń i danych) 

  

Czy wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny?   

 

9.  Koszty kwalifikowane 
1. Okres kwalifikowalności kosztów od 2014 r. do 2017 r., w którym to poniesione koszty 

mogą być uznane za kwalifikowane.  
2. Koszty kwalifikowane: 
a) Opracowanie dokumentacji (np. dokumentacja techniczna, opracowania, badania, 

ekspertyzy), 
b) Dostawy lub zakup urządzeń, inwentarzowego wyposażenia technologicznego i aparatury 

kontrolno-pomiarowej, będących środkami trwałymi, 
c) Dostawy i zakup sprzętu i materiałów dla obiektów technologicznych, budynków i sieci, 
d) Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja, rekultywacja terenu, 
e) Roboty demontażowe i rozbiórkowe, 
f) Roboty ziemne i budowlano-montażowe (np. budowa, przebudowa i odbudowa obiektów 

technologicznych, obiektów hydrotechnicznych, budowli i urządzeń wodnych, zespołów 
obiektów, budynków, sieci, w tym przełożenie sieci i obiektów sieciowych), 

g) Montaż i rozruch urządzeń, instalacji, wyposażenia, sprzętu i aparatury, 
h) Przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, 
i) Budowa dróg i placów technologicznych, 
j) Elementy ogrodzeń i zieleni, chroniących obiekty technologiczne, 
k) Koszty informacji i promocji, akcji promocyjnych lub edukacyjnych,  
l) Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez 

NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, 

m) Opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie gruntów z działalności rolniczej i leśnej, 
n) Koszty wykupów i wywłaszczeń, koszty amortyzacji środków trwałych bezpośrednio 

wykorzystywanych do przygotowania i realizacji zadania,  
o) Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym koszty nadzoru inwestorskiego, 

nadzoru autorskiego, badań archeologicznych, obsługi prawnej. 

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, przy określaniu kosztów 
kwalifikowanych uwzględnione zostaną dodatkowo ograniczenia wynikające z zasad 
udzielania pomocy publicznej. 

 
 
10.  Procedura wyboru zadań 
Szczegółową procedurę wyboru zadań kwalifikowanych do dofinansowania określają 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 
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ZAŁĄCZNIK 1. 

 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.* Planowane 2 1 0 0 3
II.** Osiągnięte 22 14 24 4 64

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

**) wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego.

Razem

bezzwrotnaŚrodki dofinasowania:

Zaprojektowane wybudowane i przebudowane urządzenia 
służące gospodarowaniu wodami (szt)

                                            Rok
Wartości wskaźnika

Nazwa / jedn. miary

2016 2017 lata kolejne2014 2015

I.* Planowane 28 0 0 0 28
II.** Osiągnięte 1 529 13 28 1 300 2 870

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

**) wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego.

zwrotna

20172016 lata kolejne Razem

Środki dofinasowania:

Nazwa / jedn. miary Liczba ludności objęej środkami ochrony przeciwpowodziowej 
(tys. os.)

                                            Rok
Wartości wskaźnika

2014 2015
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ZAŁĄCZNIK 2. 

Budżet 
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania w ramach programu 
wynoszą 130 225,0 tys. zł 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 
dofinansowania w ramach programu wynoszą 776 451,8 tys. zł 
 
 
 

 
 

 
 

                              
 

 

                
          

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 

wypłat 
ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017 Limit wypłat 
ogółem

jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

95 217,9 95 217,9 66 815,1 63 343,0 130 158,1

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem: 95 217,9 95 217,9 66 815,1 63 343,0 130 158,1
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

75 387,8 75 387,8 188 373,0 66 882,0 255 255,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem: 75 387,8 75 387,8 188 373,0 66 882,0 255 255,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

12 668,0 12 668,0 161 770,0 161 770,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem: 12 668,0 12 668,0 161 770,0 161 770,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

45 995,0 45 995,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem: 45 995,0 45 995,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych
jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem:
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

183 273,7 183 273,7 462 953,1 63 343,0 66 882,0 593 178,1

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem: 183 273,7 183 273,7 462 953,1 63 343,0 66 882,0 593 178,1

66 882,0

środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej realizowane przez jednostki budżetowe

środki przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez 

jednostki budżetowe

(tys. zł)

                                                      Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

I
I Planowane zobowiązania

Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych

Bezzwrotne środki dofinansowania

w roku 2017 dla:

63 343,0

w roku 2016 dla:

w roku 2015 dla:

RAZEM dla:

w latach 
kolejnych dla:

Budżet programu priorytetowego:

Rok

(kwota zobowiązań wynikająca z zawieranych w danym 
roku umów)

II
 P

la
no

w
an

e 
w

yp
ła

ty
   

   
zo

bo
w
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za

ń

w roku 2014 dla:

130 225,0


