Program Priorytetowy pn. „MOJA WODA” na lata 2020-2024



Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w
Polsce poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych
wód opadowych oraz
roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.



Program realizowany będzie w latach 2020–2024.



Beneficjentem programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami
nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem
nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego
„Moja Woda”.
Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje
się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego, jednak z
zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem,
przed złożeniem dokumentów do rozliczenia dotacji. Oddanie budynku do użytkowania
może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez
uprawomocnienie się zgłoszenia.



Forma dofinansowania


Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, w wysokości do 80% kosztów
kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż
5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Koszty kwalifikowane :
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się : zakup, dostawa, montaż, budowa i uruchomienie
instalacji :








do zebrania wód opadowych ( w tym roztopowych ) z powierzchni nieprzepuszczalnych
posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów ( np. łapacze, wpusty, odwodnienia
liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania );
do retencjonowania wód opadowych ( w tym roztopowych ) w zbiornikach ( np.
zbiorniki podziemne , zbiorniki nadziemne, „ oczka wodne „ );
do retencjonowania wód opadowych ( w tym roztopowych ) w gruncie ( np.
rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody
deszczowe – bez kosztów nasadzeń );
do retencjonowania wód opadowych ( w tym roztopowych ) na dachach – zielone dachy
( warstwa drenażowa ), bez kosztów nasadzeń;
do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych ( w tym roztopowych ) ( np.
pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne
instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej ).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą
częścią systemu nawadniania / wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz
koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.
Warunki finansowania








Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia – 2000 zł .
Minimalna sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników – 2 m3 .
Maksymalny czas wypłaty dofinansowania do 12 miesięcy od pojęcia decyzji o
dofinansowaniu przez WFOŚiGW.
Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem
dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku, w ramach
Programu Priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW
i WFOŚiGW.
Realizacja przedsięwzięcia nie może być zakończona przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie do WFOŚiGW.
Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa. Beneficjent powinien
posiadać właściwe decyzje administracyjne, jeżeli przepisy prawa nakładają konieczność
uzyskania takich decyzji, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone
do stosowania na rynku polskim.

Złożenie wniosku o dofinansowanie
Nabór wniosków odbywa się przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej odpowiadające Państwa lokalizacji inwestycji.
Wniosek o dofinansowanie z programu „Moja Woda” należy składać elektronicznie na
obowiązującym formularzu za pośrednictwem Portalu Beneficjenta i w formie papierowej w
WFOŚiGW albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP) .
Wymagane jest złożenie obu wersji!
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1. Założyć konto na Portalu Beneficjenta znajdującym się na stronie WFOŚiGW
odpowiedzialnego za województwo, w którym będzie realizowana inwestycja
(np. www.portal.wfosigw.lodz.pl ). Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po
zalogowaniu w portalu.
2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz wniosku o dofinansowanie dostępny w
menu po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA
(FORMULARZE WNIOSKÓW)" >"Program priorytetowy MOJA WODA".
3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do WFOŚiGW za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ
– PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta.
4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i w wersji papierowej przesłać
lub złożyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników,
do: Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej odpowiedzialnego za województwo, w którym będzie realizowana inwestycja
albo przesłać za pośrednictwem ePUAP.

UWAGA!
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub na skrzynkę podawczą WFOŚiGW
znajdującą się na ePUAP.

