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Załączniki:

1. Materiał informacyjny dot. możliwości wsparcia ze środków europejskich oraz innych źródeł 

finansowania na podłączenie terenów niezawodociągowanych w województwie opolskim.
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Wstęp          

W niniejszym materiale przedstawiono możliwości wsparcia z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej, w ramach funduszy unijnych oraz innych środków:

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz 

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027;

• Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych 

w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz lata kolejne;

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz lata kolejne.

Przed naborami wniosków często organizowane są spotkania, mające na celu przybliżyć daną 

tematykę Wnioskodawcom. Informacje o tych oraz innych wydarzeniach udostępniane są na stronie 

internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce Weź udział w spotkaniach i konferencjach.



              

4

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz 

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Prace nad zapisami programu regionalnego na perspektywę finansową 2021-2027 

w województwie opolskim rozpoczęły się z początkiem roku 2019. Podstawą przygotowania 

programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 jest opublikowanie przez 

Komisję Europejską (KE) rozporządzeń dla perspektywy 2021-2027 oraz wynegocjowanie zapisów 

Umowy Partnerstwa przez stronę rządową z KE. Obecnie projekty rozporządzeń Parlamentu 

Europejskiego i Rady, dotyczące perspektywy finansowej na lata 2021-2027, podlegają procesowi 

legislacyjnemu na poziomie Komisji Europejskiej. Według ostatnich informacji planowana data ich 

oficjalnego przyjęcia to czerwiec br. 

Wobec powyższego projekt Programu jest nadal w fazie opracowywania. Dodatkowo 

Program będzie musiał być dostosowany do nadrzędnego dokumentu na poziomie kraju, tj. Umowy 

Partnerstwa, która wyznacza kierunki wsparcia funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027, 

w tym również podział demarkacji interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Z informacji 

otrzymanych od przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej obecnie trwają 

nieformalne negocjacje Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

Jednocześnie informuję, iż na obecnym etapie prac w ramach programu regionalnego planuje 

się realizację kompleksowych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczanie, sieci 

kanalizacji i wodociągowe, osady ściekowe) w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK), przy jednoczesnym założeniu, że sieci wodociągowe stanowić mogą jedynie 

element przedsięwzięcia i nie są priorytetem dla Komisji Europejskiej. Dodatkowo, 

z dotychczasowych ustaleń z roboczych spotkań z KE, wynika, że wsparcie sieci wodociągowych 

będzie uzależnione od potrzeb zdiagnozowanych w regionie, popartych odpowiednimi analizami, tzn. 

dofinansowanie będzie możliwe w rejonach odbiegających od średniej krajowej. Ponadto, zgodnie 

z zapisami dokumentu Linia demarkacyjna. Podział interwencji i zasad wdrażania krajowych 

i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, na poziomie 

programów regionalnych planuje się wsparcie inwestycji dla aglomeracji 

2-10 tys. RLM, natomiast aglomeracje powyżej 10 tys. RLM będą objęte wsparciem z poziomu 

programów krajowych.

Reasumując, szczegółowe warunki oraz formy wsparcia uzależnione będą od szeregu 

czynników, w tym przede wszystkim od ostatecznych wyników negocjacji Programu z Komisją 

Europejską.

Dodatkowo w 2021 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, nie są planowane nabory wniosków w przedmiotowym zakresie. 

Działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wspierane były w działaniu 5.4 Gospodarka wodno-

ściekowa RPO WO 2014-2020.

Informacje dotyczące postępu prac oraz dokumenty publikowane będą na stronie 

internetowej www.rpo.opolskie.pl, w zakładce Poznaj program na lata 2021-2027.
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II. Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych 

w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Zadania z zakresu gospodarki wodnej finansuje w ograniczonym zakresie Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu pn.: Ogólnopolski program 

gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

Wsparciem finansowym objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na 

obszarach poza aglomeracjami ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczenia Ścieków 

Komunalnych. Finansowaniem objęte są również podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

tylko dla gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe 

i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych, obiektów użyteczności publicznej. 

O wsparcie w formie pożyczki obejmującej do 100% kosztów kwalifikowalnych, mogą starać się 

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach programu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć na obszarach poza 

aglomeracjami ujętymi w KPOŚK, związanych z zagospodarowaniem ścieków albo 

zagospodarowaniem ścieków i zaopatrzeniem w wodę (łącznie). 

Przedsięwzięcia dotyczące zaopatrzenia w wodę pitną, niepowiązane z zagospodarowaniem 

ścieków, nie podlegają dofinansowaniu w ramach przedmiotowego konkursu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW: 

www.wfosigw.opole.pl, w zakładce Pozostałe programy. 

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 45 45 891 wew. 120, 125. 



              

6

III. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz lata kolejne

Samorząd Województwa Opolskiego pełni rolę Podmiotu Wdrażającego dla wybranych działań 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w tym m. in. dla 

działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, w ramach którego wsparcie mogą 

uzyskać projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. 

W ramach gospodarki wodno-ściekowej Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił 2 nabory 

wniosków,  zawarto 58 umów o dofinansowanie na kwotę całkowita 113,9 mln PLN, w tym wartość 

dofinansowania wyniosła 72,5 mln PLN. 

Na latach 2021-2022 przewidziane są kolejne środki  na ten cel.  Ze wstępnych informacji 

wynika, iż województwo opolskie będzie miało do dyspozycji 14,3 mln EUR. Środki te będzie można 

wykorzystać na  budowę, przebudowę, modernizację lub  wyposażenie obiektów budowlanych 

służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz gromadzenie wód opadowych 

i roztopowych oraz zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych. O 

pomoc w tym zakresie będzie mogła się ubiegać gmina, spółka, w której udziały mają wyłącznie 

jednostki samorządu terytorialnego oraz związek międzygminny. Zgodnie z zasadami 

kwalifikowalności: 

• inwestycje będzie można realizować wyłącznie poza aglomeracjami w gminach wiejskich oraz 

miejsko wiejskich i miejskich z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. 

• wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 5 mln PLN na obszar gminy 

w okresie realizacji Programu, a intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów 

kwalifikowalnych operacji.

Nabory wniosków w ramach PROW ogłaszane były na stronie www.opolskie.pl, w zakładce 

Fundusze UEàPROW 2014-2020àGospodarka wodno-ściekowa.

Za przeprowadzenie naboru odpowiadał Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Ponadto, w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w ramach  

inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich  przewidziano 

dofinansowanie tego typu inwestycji. Na chwilę obecną nie są jednak znane zasady ubiegania się o te 

środki. Projekt KPO dostępny jest na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl, 

w zakładce Poznaj fundusze europejskie na lata 2021-2027.
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IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz lata kolejne.

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zadania z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej realizowane były w działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

w aglomeracjach, w którym wspierane były następujące typy projektów z zakresu oczyszczania 

ścieków komunalnych oraz prawem krajowym w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych:

a) budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, 

b) zagospodarowanie osadów ściekowych (jeśli istnieją potrzeby w tym zakresie) - obejmujące 

procesy odzysku lub unieszkodliwiania (w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwianie),

c) budowa lub modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (jako modernizacja sytemu 

kanalizacyjnego rozumiany jest także rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną 

i deszczową). 

Ponadto, w przypadku projektów obejmujących powyższe inwestycje istnieje możliwość 

realizacji w ograniczonym zakresie (do 25% wartości całkowitej projektu) inwestycji służących 

aglomeracji objętej projektem, dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę, a także budowy 

kanalizacji deszczowej. 

Za przeprowadzenie naboru odpowiedzialny był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej:

www: http://poiis.nfosigw.gov.pl/

e-mail: marta.kukulska@nfosigw.gov.pl,

tel.: 22 45-90-548

Zadania z ww. zakresu planowane są do realizacji w kolejnych latach, zgodnie z zapisami 

Umowy Partnerstwa, jednakże nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące wsparcia. Program Fundusze 

Europejskie na rzecz Infrastruktury Klimatu i Środowiska (FEnIKS) stanowi kontynuację programu 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 25 maja o godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbędzie się konferencja Program Fundusze Europejskie 

na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – szansą na finansowanie samorządowych 

przedsięwzięć rozwojowych, która transmitowana będzie np. za pośrednictwem mediów 

społecznościowych Ministerstwa. Konsultacje społeczne projektu programu FEnIKS planowane są na  

przełomie czerwca i lipca 2021 r.
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V. Podsumowanie

Gospodarka wodno-ściekowa, podobnie jak w latach poprzednich, nadal będzie jednym 

z priorytetów zarówno polityki unijnej, jak i krajowej. Obecnie, z uwagi na trwające prace nad 

nowymi dokumentami, konsultacje oraz również z uwagi na światową pandemię, nie jest dostępne 

wiele naborów wniosków, w których zainteresowane podmioty mogłyby wziąć udział, lecz ta sytuacja 

z czasem powinna ulec zmianie. Na stronach internetowych programów sukcesywnie pojawiać się 

będą informacje dotyczące postępu prac oraz konkursów. 

OPRACOWANIE:

DEPARTAMENT KKORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH /UMWO

REFERAT GŁÓWNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGOFUNDUSZY EUROPEJSKICH 

KATARZYNA DWOJAK

ADRES: info@opolskie.pl 


