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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Sukces programu „Moja Woda”
- będzie kontynuacja w 2021 roku!

Ogromne zainteresowanie Polaków programem „Moja
Woda”. W dwa miesiące został wyczerpany budżet
programu na 2020 r. Z końcem września br. wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska zamkną przyjmowanie
wniosków elektronicznych. Minister Klimatu zapowiada
kontynuację wsparcia budowy przydomowych instalacji
zatrzymujących deszczówkę od początku 2021 r.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski i minister Klimatu Michał Kurtyka
zapowiadają kontynuację programu „Moja Woda”.

D

otychczas zarejestrowano prawie 24 tysiące elektronicznych
wniosków do programu „Moja Woda”. Ponad 100 mln zł jest obecnie
przekazywane do polskich rodzin na sfinansowanie przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe na prywatnych działkach.
- Cieszy nas ogromny sukces pierwszej
odsłony programu „Moja Woda”. Prawie
24 tysiące polskich rodzin włączyło się aktywnie w zapobieganie suszy. Te rodziny
skorzystały z dotacji do 5 tysięcy złotych,
ale również zainwestowały własne pieniądze w budowę przydomowej instalacji retencyjnej, gdyż są świadome korzyści z magazynowania i wykorzystania deszczówki mówi minister Michał Kurtyka.

Z końcem września
wojewódzkie fundusze
zakończą rejestrowanie
wniosków elektronicznych,
jednak proszę pamiętać,
że konieczne jest
również dostarczenie do
wojewódzkich funduszy
wniosków w wersji
papierowej.
- Dostarczenie wniosku w wersji papierowej jest warunkiem rozpatrzenia wniosku i ewentualnego otrzymania dotacji.
Wszystkie wnioski, które zostaną zarejestrowane elektronicznie do końca września
a do końca października 2020 roku dotrą
do wojewódzkich funduszy w wersji papie-

Do beneficjentów programu

„Moja Woda” jest adresowa
ny specjalny
list z podziękowaniem za ud
ział i troskę o środowisko nat
uralne:

rowej, zostaną sfinansowane w tym
roku - zapowiada Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.
Pierwszy nabór w programie „Moja Woda” został skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych,
którzy mogli otrzymać dotację do
5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostały poniesione po
1 czerwca 2020 r. Środki Narodowego Funduszu w wysokości ponad 100 mln zł oraz wojewódzkich
Funduszy w wysokości 4,67 mln zł
są przeznaczone na dofinansowanie, m.in. zakupu, montażu i uruchomienia instalacji pozwalających
na zatrzymanie i zagospodarowanie wód
opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Finansowane mogły być również przewody odprowadzające wody opadowe, zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne, oczka wodne, instalacje rozsączające
oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

- To ogromne zainteresowanie programem pokazuje, że wiele osób do zmian klimatycznych i ochrony środowiska podchodzi bardzo poważnie. Dzięki temu deszczówka nie będzie trafiać do kanalizacji
i rowów odwadniających. Wyłapywana
i gromadzona w zbiornikach retencyjnych
będzie służyła np. do podlewania ogródka
- mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Gromadzenie w przydomowych zbiornikach wody opadowej oraz roztopowej
i późniejsze jej wykorzystywanie to główny
cel programu „Moja Woda”. Nabór wniosków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 1 lipca. W ciągu dwóch
miesięcy w Portalu Beneficjenta zarejestrowano 2924 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 13,2 mln zł, co
sprawia, że katowicki WFOŚiGW znalazł
się na pierwszym miejscu pod względem
zainteresowania Programem. Następne
w kolejności są fundusze w Krakowie i Poznaniu.
- Właściciele domów mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł i nie

więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na zakup, montaż,
budowę i uruchomienie instalacji, pozwalającej na zagospodarowanie deszczówki
i wód roztopowych na terenie nieruchomości. Są to m.in. przewody odprowadzające
wody opadowe zebrane z rynien, wpustów
do zbiornika nadziemnego i podziemnego,
otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub
infiltracyjnego - wyjaśnia prezes katowickiego Funduszu.
Program „Moja Woda” został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu
i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miał być realizowany do 2024 r., przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do
30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Ale zainteresowanie programem spowodowało że jego budżet, zgodnie z deklaracjami ministra Michała Kurtyki znacząco przekroczy zaplanowane pierwotnie 100 mln zł, co pozwoli
na sfinansowanie znacznie większej liczby
niż 20 tys. instalacji przydomowej retencji i zatrzymanie jeszcze większej ilości niż
1 mln metrów sześciennych wody rocznie.

MICHAŁ KURTYKA, minister Klimatu
n Województwo śląskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem zainteresowania tym programem. W ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania programu (od lipca do końca sierpnia) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trafiło blisko 3 tys. wniosków na
łączną kwotę ponad 13,2 mln zł. Na przydomową instalację można otrzymać do 5 tys. zł dotacji. Łączny
budżet programu, przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW wyniósł 100 mln zł.

Przekazujemy ponad 100 milionów złotych do polskich rodzin na budowę przydomowych instalacji
retencyjnych. Z początkiem 2021 roku chcemy uruchomić nową edycję programu Moja Woda, której
budżet powinien być porównywalny do tego, którym dysponowaliśmy w 2020 roku. Poprosiłem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przedstawienie propozycji nowej odsłony programu w ciągu najbliższych tygodni we współpracy z wojewódzkimi funduszami.

