
Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego  
pn.: „Moja Woda” na lata 2020-2024 

  
MW.R/1.0 

1 

 

   

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH 

 

 

 

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu 
Priorytetowego pn.: „Moja Woda” na lata 2020-2024 

 

 

1. Cel programu  

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji 

przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej  

i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono–niebieskiej infrastruktury. 

Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu 

i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym 

Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020  

z perspektywą do roku 2030
1
” oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 - strategii rozwoju 

w obszarze środowiska i gospodarki wodnej
2
). 

Finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej  

w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe oraz 

roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji  

bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów 

                                            
1
 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2013 r. 

2
 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 lipca 2019 r. 
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odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, 

place itp.). 

2. Beneficjenci 

Beneficjentem programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  

nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny
3
, z uwzględnieniem 

domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych 

nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja 

Woda”.  

Uwaga: W przypadku domów nowo budowanych wypłata dotacji może nastąpić tylko 
po zgłoszeniu/ uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.  

 

3. Budżet 

Pula środków przeznaczonych na lata 2020-2024 będzie zależna od zawartej umowy 

udostępnienia środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. 

 

4. Forma dofinansowania 

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów 

kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno przedsięwzięcie. 

 

5. Terminy i procedura składania wniosków 

Program realizowany będzie w latach 2020 – 2024, nabór wniosków ma charakter ciągły 

w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli 

środków.  

1) Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego 

na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach
4
, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce, www.wfos.com.pl. 

2) Wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren 

województwa, w którym zlokalizowana jest nieruchomość, na której realizowane będzie 

przedsięwzięcie, należy składać na obowiązującym formularzu, zarówno w wersji 

papierowej (wniosek w wersji papierowej należy złożyć do biura WFOŚiGW na adres 

wskazany w ogłoszeniu lub osobiście do placówki terenowej WFOŚiGW w Kielcach), 

jak i w wersji elektronicznej (z tożsamą sumą kontrolną) poprzez Portal Beneficjenta. 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce  
 

                                            
3
 Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy 

rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 

o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
4
 Zwany dalej Funduszem lub WFOŚiGW w Kielcach. 
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Osobiście do placówki terenowej: 
 

Biuro Terenowe Funduszu w Jędrzejowie 
Starostwo Powiatowe 
ul. Armii Krajowej 9 
I piętro pok. Nr 27 
nr tel. 788 686 941 

 
Biuro Terenowe Funduszu w Opatowie 

Starostwo Powiatowe 
ul. H. Sienkiewicza 17 

nr tel. 788 686 942 
 
 

Biuro Terenowe Funduszu w Starachowicach 
Urząd Miejski 

ul. Radomska 45 
nr tel. 788 686 944 

 
3) Aktualnie obowiązujący formularz wniosku, wraz z załącznikami, jest dostępny 

na stronie internetowej www.wfos.com.pl w zakładce Portal Beneficjenta. 

4) Złożenie wniosku stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy o dofinansowanie na 

kwotę zaakceptowaną przez WFOŚiGW w Kielcach i na warunkach Programu 

Priorytetowego „Moja Woda” oraz regulaminu naboru wniosków. 

5) O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu papierowej postaci 

wniosku, pod warunkiem, iż została przesłana przez Portal Beneficjenta wersja 

elektroniczna wniosku z tożsamą sumą kontrolną.  
W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP decyduje data wysłania ze 

skrzynki nadawczej wnioskodawcy, potwierdzona przez system ePUAP.   

Szczegółowy sposób składania wniosku opisany jest w Ogłoszeniu o naborze.  

6) W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na tę samą nieruchomość, 
rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu). 

Nabór i rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 

z uwzględnieniem niniejszego regulaminu oraz zasad udzielania pomocy finansowej. 

 

6. Zawieranie umów przewidziane jest w okresie do 30.06.2024 r. 

 

7. Koszty kwalifikowane 

1) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.  
2) Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy  

i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych
5
  

                                            
5
 Ilość zagospodarowanej wody opadowej rozumiana jako ilość wody zatrzymanej na terenie posesji 

Beneficjenta końcowego, liczonej jako iloczyn rzutu powierzchni, z której retencjonowana jest woda, średniego 

współczynnika spływu (np. 0,8) przy średniej wysokości opadów w danym rejonie, na przykład na podstawie 

danych IMGW. 
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i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak: 

a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika 

nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub 

infiltracyjnego, 

b) instalacja rozsączająca,  

c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny: 

• zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m
3
 pojemności, 

• zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m
3
 pojemności (w przypadku 

zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m
3 

 wymagane jest aby w ramach 

dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.), 

• zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m
3
 pojemności, 

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. 

3) Kwalifikowane mogą być jedynie wydatki poniesione na zapłatę faktur/ rachunków, 
innych dokumentów księgowych, wystawionych na Wnioskodawcę.   

4) Kwalifikowane mogą być jedynie koszty/ wydatki poniesione na zadania  
nie zakończone na dzień złożenia wniosku (za datę zakończenia uważa się datę 
spisania protokołu odbioru lub datę oświadczenia o samodzielnym wykonaniu 
inwestycji.  

 

8. Warunki finansowania 

1) 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. 

2) Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy 

przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego 

sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów 

kwalifikowanych. 

3) Dofinansowanie może być udzielone Beneficjentom pod warunkiem, że instalacje objęte 

przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa, nie będą wykorzystywane 

do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji
6
, 

w tym działalności rolniczej. 

4) 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. 

5) Okres trwałości przedsięwzięcia - 3 lata od daty jego zakończenia
7
. 

6) W okresie trwałości przedsięwzięcia Beneficjent zobowiązany jest do zachowania całości 

dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem. 

 

9. Szczegółowe kryteria oceny wniosków 

                                            
6
 Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie 

towarów lub usług na rynku. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (np. art. 3 ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, 

czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. 
7
 Przez datę zakończenia przedsięwzięcia, rozumiemy datę podpisania protokołu odbioru końcowego przez 

Beneficjenta końcowego i wykonawcę przedsięwzięcia lub oświadczenia o samodzielnym wykonaniu instalacji. 
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Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, dostępnym na stronie internetowej 

Funduszu www.wfos.com.pl, wraz z kompletem załączników.  

 

Lp. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW TAK NIE 

1.  Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru   

2. 
Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej 

formie (papierowej i elektronicznej) 
  

3. 
Wniosek jest kompletny i czytelnie podpisany, wypełniono wszystkie 

wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie 

wymagane załączniki 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym  

w Programie Priorytetowym 
  

5. 
Rodzaj przedsięwzięcia i kategorie kosztów kwalifikowanych  

są zgodne z Programem Priorytetowym 
  

6. 
Okres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z Programem 

Priorytetowym 
  

7. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania są zgodne  

z Programem Priorytetowym 
  

 

Do zadań WFOŚiGW w Kielcach, po otrzymaniu od wnioskodawcy kompletnego  

i zweryfikowanego wniosku należy: 

1) Ocena wniosku (ocena następuje w ciągu 60 dni roboczych od otrzymania kompletnego 

wniosku; termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości złożonych 

wniosków w tym samym okresie).  

2) Podjęcie decyzji o dofinansowaniu zadania, Zarząd Funduszu każdorazowo podejmuje 

decyzję o dofinansowaniu oraz ustala wysokość przyznanej kwoty.  

3) W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania, odesłanie Beneficjentowi 

pisma z informacją o przyznanym dofinansowaniu (wraz z zakresem rzeczowo-

finansowym) stanowiącego oświadczenie woli Funduszu zawarcia umowy  

o dofinansowanie, pomiędzy Beneficjentem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

4) Pisemne powiadomienie wnioskodawcy o odmowie dofinansowania przez Fundusz. 

5) Wypłata przyznanego dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta. 

a) wypłata powinna nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2024 r. 
b) wypłata powinna nastąpić nie później niż 30 dni roboczych od złożenia kompletnego 

wniosku o płatność, 
c) wniosek o płatność powinien zostać złożony nie później niż 6 miesięcy od dnia 

otrzymania pisma/ decyzji o przyznaniu dofinansowania.  

d) wniosek o płatność powinien zawierać załączniki takie jak: kopie faktur i potwierdzeń 
zapłaty, kopię protokołu odbioru lub oświadczenie o samodzielnym wykonaniu 

inwestycji, kopię umowy z wykonawcą – jeśli taka została sporządzona. Fundusz 

może zażądać dokumentacji fotograficznej zrealizowanego zadania.  

6) Wymiana korespondencji w trakcie oceny wniosku; wymiana korespondencji może 

odbywać się drogą e-mail, na wykazany we wniosku adres e-mail. 

7) Przeprowadzenie ewentualnej kontroli realizacji/ zrealizowanego zadania.  
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10. Procedura odwoławcza 
 

1) Wnioskodawcy przysługuje jednokrotne odwołanie od odmowy dofinansowania wniosku 

złożonego w ramach naboru.  

2) Odwołanie może odnosić się jedynie do kryteriów, na podstawie których Wniosek został 

odrzucony.  

3) Odwołanie kieruje się do Zarządu Funduszu w formie pisemnej, w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o odrzuceniu wniosku. Odwołanie 

należy złożyć w sekretariacie biura Funduszu lub dostarczyć drogą pocztową. Przepisy 

pkt 5.5 stosuje się odpowiednio. 

4) Rozpatrzenie odwołania odbywa się w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu 

odwołania do Funduszu.  

5) Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację dotyczącą wyniku rozpatrzenia odwołania. 

Powyższa informacja ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej żaden środek 

odwoławczy.  

6) Odwołanie podlega odrzuceniu, jeśli zostało wniesione po upływie terminu.  

 

11. Uwagi końcowe 

1) WFOŚiGW rozpatruje wnioski kompletne, przygotowane na obowiązujących drukach 

i zgodnie z Regulaminem i wymaganiami Programu Priorytetowego. Możliwe jest 

wezwanie do uzupełnienia wniosku. 
2) Wnioskodawca ma prawo do jednokrotnej korekty wniosku bez wezwania Funduszu. 
3) Na wezwanie Funduszu, wniosek należy skorygować/ uzupełnić w terminie określonym  

w przesłanym piśmie/ e-mailu. W przypadku braku odpowiedzi na niniejsze pismo/ e-

maila w wyznaczonym terminie złożony wniosek zostanie uznany jako rezygnacja z 

ubiegania się o dofinansowanie.  

4) W przypadku oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych (w tym błędnych 

zaokrągleń) i innych zmian możliwa jest poprawa wniosku przez pracownika Funduszu. 

Zakres poprawy wymaga uzgodnienia pisemnego (np. e-mail)  z Wnioskodawcą. 
Poprawiony wniosek wymaga parafy oceniającego w miejscu poprawy. 

5) Jeżeli nie dojdzie do wypłaty dofinansowania lub w przypadku naruszenia okresu 

trwałości lub innych warunków określonych w Programie Priorytetowym "Moja Woda", 

WFOŚiGW w Kielcach ma prawo wypowiedzieć umowę o dofinansowanie i żądać 
zwrotu środków wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych, liczonymi 

od następnego dnia po dniu przekazania środków przez Fundusz. 

6) Termin zakończenia zadania jest tożsamy z terminem osiągniecia efektu rzeczowego. 

7) Regulamin naboru został opracowany w oparciu o zapisy Programu Priorytetowego 

„Moja Woda” i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). oraz wewnętrzne regulacje funkcjonowania 

WFOŚiGW  

w Kielcach. 


