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Oferta

https://www.wfos.krakow.pl/oferty/stacje-uzdatniania-wody-studnie-glebinowe-modernizacja-ujeciawody-zbiorniki-wody-pitnej-3/

Stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe,
modernizacja ujęcia wody, zbiorniki wody
pitnej
Numer oferty

1.4.1.5

Wnioskodawca

PJB - Państwowe Jednostki Budżetowe

Dziedzina finansowania

Gospodarka wodno-ściekowa

Rodzaj zadania

Stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, modernizacja ujęcia wody, zbiorniki
wody pitnej

Zakres finansowania

1. Budowa stacji uzdatniania wody.
2. Prace związane z wierceniem studni głębinowych.
3. Modernizacja ujęcia wody.
4. Budowa i rozbudowa zbiorników wody pitnej.

Forma dofinansowania

Terminy naboru

Dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych

do 31 marca każdego roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym
rozpoczyna się finansowanie zadania

Warunki finansowe

dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych brutto

Warunki podstawowe
formalne

1. Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego.
2. Terminowe złożenie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej
poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).
3.

Udokumentowanie

tytułu

własności

lub

prawa

do

dysponowania

nieruchomością.

Warunki szczegółowe

Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej (przejdź >> Rozporządzenie RM).
Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie kosztorysu
inwestorskiego

lub

równorzędnego

dokumentu

przedstawionego

przez

wnioskodawcę.
Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych
związanych bezpośrednio z wykonywanym zadaniem. Nie stanowią kosztu
kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na wykonanie zadania.

Wzory dokumentów i
informacje prawne

Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki
finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Formularz wniosku na zadanie inwestycyjne
(powyższy

wniosek

jest

drukiem

poglądowym

ጀ

formularz

w

EDYTOWALNEJ, znajduje się na Portalu Beneficjenta- rejestracja do Portalu
przejdź >>).
Katalog wymaganych załączników do podpisania i rozliczenia umowy
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 i nast. Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Link do dokumentów

Kontakt

785 855 523 – Anna Kicińska – Dyrda (dotacja)
516 280 008 – Joanna Czeluśniak (dotacja)

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

formie
ጀ

