
 

PROGRAM PRIORYTETOWY 
 

Tytuł programu:  

Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug 

1. Cel programu  

Poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Polski, poprzez 
inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug. 

2. Wskaźniki osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.:   
1) liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni i podczyszczalni ścieków (szt.)  

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 2 szt.; 
2) nominalna wydajność budowanej/modernizowanej instalacji do przetwarzania komunalnych 

osadów ściekowych (Mg s. m/rok) 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 5 000 Mg s.m/rok; 

3) długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km) 
Planowana wartość wskaźnika osiągniecia celu wynosi co najmniej 10 km.  

3. Budżet  

Budżet na realizację celu programu wynosi do 100 000 tys. zł – dla zwrotnych form dofinansowania.  

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2016 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.; 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o 
naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2016 r. do 30.06.2023 r., w którym to poniesione 
koszty mogą być uznane za kwalifikowane; 

2) koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”1, z 
zastrzeżeniem, że: 
a) wyłącza się koszty kategorii 3.2 „Zarządzanie przedsięwzięciem” z zastrzeżeniem, że 

kwalifikuje się koszty „Nadzoru inwestorskiego i autorskiego”, 
b) wyłącza się koszty kategorii 3.4.1 „Koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, 

nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu”. 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania 

7.1. Formy dofinansowania 
   Pożyczka. 

                                                 
1 http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/kryteria-wyboru-przedsiewziec/ 
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7.2. Intensywność dofinansowania  
Dofinansowanie w formie pożyczki do 60 % kosztów kwalifikowanych. 

7.3. Warunki dofinansowania 
1) oprocentowanie:  
WIBOR 3-M + 75 punktów bazowych w skali roku 

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza    
spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono 
pierwszą transzę środków; 

2) pożyczka jest udzielana oraz spłacana w PLN; 
3) kwota pożyczki: od 1 000 000 PLN; 
4) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat. Okres 

finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty 
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; 

5) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych 
liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz 
nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

6) wypłata transz pożyczki następuje w formie refundacji, po udokumentowaniu poniesionych 
wydatków; 

7) zabezpieczenia spłaty pożyczki zostaną ustalone adekwatnie do poziomu stwierdzonych ryzyk  
i uwarunkowań prawnych, wśród rozważanych zabezpieczeń znajdują się gwarancje stosownych 
ministerstw krajów potencjalnych wnioskodawców, bądź gwarancje władz samorządowych;  

8) pożyczka może być częściowo umorzona  na warunkach określonych w „Zasadach udzielania 
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 

7.4. Beneficjenci  
Podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami kraju, z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej, związane z gospodarką ściekową lub gospodarką osadową, mające wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej. 

7.5. Rodzaje przedsięwzięć 
Przedsięwzięcia, których realizacja uzyskała zgodę ministra właściwego do spraw środowiska, z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej poza granicami kraju, jeżeli ich realizacja ma związek  
z bezpieczeństwem ekologicznym Rzeczypospolitej Polskiej, takie jak: 

1) budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także w zakresie 
gospodarki osadowej i likwidacji odorów); 

2) budowa, rozbudowa lub modernizacja zakładów przetwarzających osady ściekowe; 

3) budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej. 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Pozytywna opinia Ministra Środowiska w sprawie wnioskowanego 
przedsięwzięcia 

  

2. Wniosek jest złożony w terminie określonym w  regulaminie naboru   

3. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

4. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

5. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie 
priorytetowym 
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6. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku  NFOŚiGW nie 
wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie  - 
za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron  z przyczyn leżących po stronie 
Wnioskodawcy 

  

7. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym*)   

8. Realizacja przedsięwzięcia nie została  zakończona przed dniem złożenia wniosku   

9. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

  

10. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
 z programem  priorytetowym*) 

  

*) szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE 

Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY WAGA 

WYNIK 
OCENY 

(uzyskana 
liczba  

pkt x waga) 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Wpływ realizacji zadania na poprawę lub 
zabezpieczenie środowiska wodnego w Polsce 

0 pkt 

3 pkt 

4 pkt 

5 pkt 

8 max 40 pkt 

Zasady oceny:  
0 pkt. – ścieki z oczyszczalni będącej przedmiotem wniosku nie będą spełniać wymogów rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) i/lub zaleceń HELCOM 28E/5 z 15.11.2007 r. („Municipal wastewater 
treatment”) – o ile dotyczy, oraz nie będą spełniać wymogów krajowych Wnioskodawcy, 

3 pkt. – ścieki z oczyszczalni będącej przedmiotem wniosku nie będą spełniać wymogów rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) i/lub zaleceń HELCOM 28E/5 z 15.11.2007 r. („Municipal wastewater 
treatment”) – o ile dotyczy, ale będą spełniać wymogi krajowe Wnioskodawcy, 

4 pkt. – pozostałe przedsięwzięcia, np. kanalizacja, gospodarka osadowa w oczyszczalniach ścieków, wpływające  
na poprawę środowiska w Polsce, 

5 pkt.–celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie jakości oczyszczanych ścieków do wymogów  
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) i/lub zaleceń HELCOM 28E/5 z 15.11.2007 r. („Municipal 
wastewater treatment”) – o ile dotyczy – poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni 
ścieków. 

 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

2. 
Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na 
realizację wskaźników programu priorytetowego 

0 pkt 

5 pkt 
2 max 10 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt. – założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie         

wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 
5 pkt. – założenia i dane,  będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na 

możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800
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Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

Suma punktów w obszarze I  

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 50 pkt 

 

II. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego 
rozwiązania/technologii (w tym ocena analizy 
alternatywnych rozwiązań) 

0 pkt 

4 pkt 

5 pkt 

6 max 30 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt.  -   brak uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii lub przedstawione przez 

Wnioskodawcę uzasadnienie nie potwierdza zasadności dokonanego wyboru. 
4 pkt.  -   przedstawione przez Wnioskodawcę uzasadnienie potwierdza zasadność dokonanego wyboru 

rozwiązania/technologii. 
5 pkt. -   przedstawione przez Wnioskodawcę uzasadnienie obejmuje analizę w zakresie finansowym, 

środowiskowym i technologicznym, które potwierdza zasadność dokonanego wyboru 
rozwiązania/technologii. 

 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

2. 

Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania 
(w tym: możliwość osiągnięcia i utrzymania trwałości 
rzeczowej i ekologicznej, realistyczny harmonogram 
wdrażania z uwzględnieniem posiadanych  pozwoleń i 
harmonogramu pozyskiwania pozostałych) 

0 pkt 

5 pkt 
3 max 15 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada kompletu wymaganych prawem krajowym Wnioskodawcy decyzji, 

koniecznych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia (o ile są wymagane). 
5 pkt. - Wnioskodawca posiada komplet wymaganych prawem krajowym Wnioskodawcy decyzji, koniecznych 

przed rozpoczęciem przedsięwzięcia (o ile dotyczy). 
 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

3. 

Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia 
przyjętego rozwiązania (czy uprawdopodobnione jest 
sprawne wdrożenie projektu i jego trwałość 
instytucjonalna - ocena dotyczy również podmiotu 
upoważnionego do ponoszenia kosztów) 

0 pkt 

2 pkt  

5 pkt 

3 max 15 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt -   Wnioskodawca nie spełnia żadnego z niżej wymienionych kryteriów. 
2 pkt -   Wnioskodawca korzystał ze środków UE na przedsięwzięcia inwestycyjne w ostatnich 5 latach*). 
5 pkt -   Wnioskodawca korzystał ze środków NFOŚiGW lub UE na realizację obiektów infrastruktury wodno-
ściekowej w ostatnich 5 latach*)   
 
*) lata kalendarzowe łącznie z rokiem, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie 
 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku. 

Suma punktów w obszarze II  

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 60 pkt 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE  

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. ANALIZA FINANSOWA 

1. 
Analiza dotychczasowej i prognozowanej sytuacji finansowej 
Wnioskodawcy.   

Zasady oceny: 

Analiza podstawowych danych finansowych Wnioskodawcy przedstawionych we wniosku (wraz z 
załącznikami).   
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji 
finansowej, a ustalony pakiet zabezpieczeń jest adekwatny do poziomu stwierdzonych ryzyk i 
uwarunkowań prawnych (jak np. gwarancje stosownych ministerstw krajów potencjalnych 
wnioskodawców, bądź gwarancje władz samorządowych). 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenia wniosku.  

 

II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ 

1. 
Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy 
publicznej.   

Zasady oceny: 

Ocena dopuszczalności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami 
określonymi we właściwych przepisach regulujących udzielanie pomocy publicznej. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku. 

 

III. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia dla 
osiągnięcia efektu ekologicznego 

0 pkt 

5 pkt 
8 max 40 pkt 

Zasady oceny: 
0 pkt. – Wnioskodawca nie uzasadnił konieczności poniesienia wydatków na realizację projektu w celu 

osiągnięcia efektu ekologicznego lub zakres przedsięwzięcia nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych 
rezultatów projektu (rzeczowego i ekologicznego), 

5 pkt. – 100 % planowanych wydatków wynikających z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia jest niezbędne i 
bezpośrednio związane z realizacją projektu 

– nakłady na realizację projektu w sposób bezpośredni przyczynią się do osiągnięcia efektu ekologicznego 
– zakres przedsięwzięcia gwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego i ekologicznego) 
 
Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

Suma punktów w obszarze III  

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do 
uzyskania punktów) 

max 40 pkt 

Suma punktów z oceny w obszarach I – III  

minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 90 punktów 

max 150 
pkt 
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KRYTERIA HORYZONTALNE  

Lp. 
NAZWA KRYTERIUM TAK/NIE 

Liczba 
punktów 

1. 
Projekt uwzględnia kierunki działań wynikające z prawodawstwa unijnego 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

 5 

Zasady oceny: 

Weryfikacja kryterium na podstawie informacji przekazanych przez Wnioskodawcę. 

Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty 

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny kryteriów 
horyzontalnych. 

max 5 pkt 

 

 

9. Postanowienia dodatkowe  

Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania 
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 

 


