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ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 
z siedzibą w Zielonej Górze 

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra 
 

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 
 

OGŁASZA KONKURS 
Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 

 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura 
dla Działania  

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

(Konkurs nie jest podzielony na rundy)   

Nabór wniosków o dofinansowanie 
rozpocznie się w dniu 18 listopada 2019 r. i zakończy się w dniu 17 stycznia 2020 r. 
 

Konkurs dotyczy: 
 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 
 Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 

tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK) 
 kategorii interwencji:  

 22 – Oczyszczanie ścieków, 
 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, 

uzdatniania, magazynowania i dystrybucji). 
 

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na: 
 budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni, 
 odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, 
 infrastrukturę wodociągową (budowa i modernizacja sieci wodociągowych, w tym systemów 

zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody), 
 wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi. 



 

 
O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących dla 
wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów. 
 
Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący wnioskodawcy: 
 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, 
 Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
 Spółki prawa handlowego będące własnością JST. 
 Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),  

 
Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami 
wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania 4.3. 
 
Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone 
lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, 
niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę. 
 
Wspierane będą działania wynikające z regionalnych i/lub lokalnych strategii rozwoju. 
 
Podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji 

Zadania będą realizowane zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych, w tym również w zakresie zagospodarowania komunalnych 
osadów ściekowych z uwzględnieniem postanowień Traktatu Akcesyjnego. 

W ramach konkursu realizowane będą projekty przyczyniające się bezpośrednio do zapewnienia 
zgodności z wymogami Dyrektywy ściekowej uwzględnione w Aktualizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych (KPOŚK) wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla 
wdrażania dyrektywy 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych 
aglomeracjach. 

Warunkiem finansowania projektów dotyczących ścieków komunalnych w danej gminie będzie 
weryfikacja obszarów i granic aglomeracji zgodnie z nowelizowaną ustawą Prawo wodne. Dodatkowo 
muszą one obniżać eutrofizację Morza Bałtyckiego. 
 
Głównym celem działań w gospodarce wodno‐ściekowej, bezpośrednio związanym z efektywnym 
gospodarowaniem zasobami wodnymi, jest konieczność ograniczenia zrzutów nieoczyszczonych i 
niedostatecznie oczyszczonych ścieków. Finansowanie w zakresie gospodarki ściekowej w dalszym 
ciągu będzie kierowane w pierwszej kolejności na najpilniejsze potrzeby w zakresie rozbudowy 
infrastruktury komunalnej, mając na względzie konieczność wypełnienia wymogów i standardów w 



 

zakresie jakości środowiska, nałożonych na Polskę po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Traktat 
Akcesyjny przewiduje, że standardy wyznaczone przez Unię Europejską w zakresie odprowadzania i 
oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. 
Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych (tzw. Dyrektywy Ściekowej) jest aktualizowany Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych (KPOŚK), którego celem, poprzez realizację ujętych w nim inwestycji, jest 
ograniczenie zrzutów ścieków dzięki wyposażeniu aglomeracji w system zbierania ścieków 
komunalnych, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed zanieczyszczeniem, w tym 
eutrofizacją. Tym samym priorytetowo będą traktowane projekty, dla których konieczność realizacji 
będzie wynikać z aktualizowanego KPOŚK. Co do zasady, na szczeblu regionalnym, dofinansowanie 
będą mogły uzyskać projekty realizowane w aglomeracjach o wielkości od 2 tys. do 10 tys. RLM. 
 
Wsparciem w ramach Działania zostaną objęte kompletne przedsięwzięcia dotyczące wyposażenia 
aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, budowy oczyszczalni ścieków lub 
poprawy parametrów istniejących instalacji, zastosowania inteligentnych systemów zarządzania 
sieciami wodociągowymi oraz wsparcia zagospodarowania osadów ściekowych (zgodnie z hierarchią 
postępowania z osadami ściekowymi, określoną w KPGO 2014). 
 
W ramach przedmiotowego Działania będą mogły być realizowane projekty przyczyniające się 
bezpośrednio do zapewnienia zgodności z wymogami Dyrektywy ściekowej, uwzględnione w 
Aktualizacji KPOŚK. Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie Krajowy 
Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK 
Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG, zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w 
poszczególnych aglomeracjach. Warunkiem finansowania projektów dotyczących ścieków komunalnych 
w danej gminie będzie weryfikacja obszarów i granic aglomeracji zgodnie z nowelizowaną ustawą 
Prawo wodne. 
 
W związku z intensywną rozbudową infrastruktury służącej odprowadzaniu oraz oczyszczaniu ścieków, 
w oczyszczalniach ścieków komunalnych powstaje coraz więcej odpadów w postaci komunalnych 
osadów ściekowych. W związku z powyższym w ramach Działania 4.3 przewidziano możliwość 
finansowania inwestycji umożliwiających efektywne zagospodarowanie przyrastającej masy osadów 
ściekowych. Właściwa gospodarka osadami ściekowymi pozwoli także na ograniczenie emisji jednego z 
głównych gazów cieplarnianych, tj. metanu, który jest emitowany w procesie fermentacji osadów 
ściekowych. 
Inwestowanie w budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej (wsparcie budowy i modernizacji 
sieci wodociągowych, w tym systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody), 
dopuszczone będzie w ramach kompleksowych projektów. Łączna wartość zadań dotyczących 
systemów zaopatrzenia w wodę nie może przewyższyć 25% wartości całego projektu. 
 
W ramach konkursu nie przewiduje się zastosowania mechanizmu finansowania krzyżowego. 
 



 

Przedsięwzięcie powinno uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przypadku budowy nowej infrastruktury inwestycja musi być 
zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań 
prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących 
przepisów budowalnych – z wyjątkiem zabytków, w przypadku których konserwator zabytków nie 
wyraził zgody na dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
Wnioskodawca w Studium Wykonalności (w rozdziale II.3.8 Polityki horyzontalne) zobowiązany jest do 
umieszczenia opisu dostępności nowotworzonej inwestycji infrastrukturalnej pod kątem sposobu 
udostępnienia jej dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostosowania do warunków 
użytkowania przez osoby o zróżnicowanych potrzebach, w szczególności zakresie mobilności, 
percepcji, sprawności sensorycznej, komunikowania się. 
 
Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub  
w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, 
niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę. 
 
W celu spełnienia zasady konkurencyjności, Wnioskodawca zobowiązany jest (zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6, ppkt 
6.5.2 Zasada konkurencyjności) upublicznić zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności 
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), a w przypadku zawieszenia działalności 
bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – 
na umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej wskazanej przez Instytucję Zarządzającą RPO-
L2020 w umowie o dofinansowanie. 
 
W przypadku projektów, dla których w ramach RPO Lubuskie 2020 nie zawarto umowy 
(tj. w szczególności projektów w trakcie oceny, projektów wybranych oczekujących na podpisanie 
umowy) zapytania ofertowe publikowane będą na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. 
Obowiązek nie dotyczy postępowań trwających i opublikowanych na stronie 
http://rpo.lubuskie.pl/zapytania-ofertowe. 
 
Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym, o którym mowa w ustawie z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 
wdrożeniową. 
 
Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 4.3 
Gospodarka wodno-ściekowa  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi: 

15 000 000,00 PLN,  
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs: 

1 500 000,00 PLN. 



 

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie 
algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku  
z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu 
ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.  
 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi: 

- 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu; 
- w przypadku projektów generujących dochód1 zastosowanie stawki zryczałtowanej w wielkości 

25% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013). 
Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych 
kwalifikowalnych kosztów projektu. 
 
IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów 
Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, 
pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego: 
 Departament Programów Regionalnych 

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych  
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 55) 
tel. 68 45 65 124 
e-mail: k.laskowska@rpo.lubuskie.pl   

 Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 
 e-mail: info@rpo.lubuskie.pl  
 telefoniczny: 68 45 65 119 
 osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona 

Góra (pokój nr B.6, poziom „0”) 
 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: 

 e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy 
województwa) 

 telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 
45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377 

 osobisty w siedzibie: 
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 
65-043 Zielona Góra 
(pokój nr 0.3, poziom „0”) 
lub 
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 
ul. Władysława Sikorskiego 107 
66-400 Gorzów Wlkp. 

                                                             
1 Za projekt generujący dochód nie uważa się projektu, którego koszt kwalifikowalny nie przekracza 1 mln euro. 



 

(pokój nr 115, I piętro) 
Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za 
pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie 
papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo  
w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. 
 
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony 
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.  
Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy 
składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.  
 poniedziałek: od 8:00 do 16:00, 
 wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, 

 
w: 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego 
Departamencie Programów Regionalnych 

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 
65-043 Zielona Góra 

(główny hol budynku – parter) 
 

lub w: 
Wydziale Zamiejscowym 
Ignacego Mościckiego 6 

66-400 Gorzów Wlkp. 
(Sekretariat) 

 
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: 
 listem poleconym, 
 przesyłką kurierską, 
 osobiście. 

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej 
placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania 
wniosków określonego przez IZ RPO-L2020. 
Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane  
w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy 
Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 


