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Dotacje na ekoinnowacje 
30 listopada 2011 roku 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
*mpwik+ 09:59: Czy istnieje jeszcze szansa na uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej w ramach POIiŚ 
lata 2007-2013 na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a w szczególności na 
modernizację oczyszczalni ścieków i budowę suszarni osadów w aglomeracji powyżej 100 tys. RLM?  
Czy następna perspektywa będzie uwzględniała takie możliwości, czy będą tworzone tzw. indykatywne 
listy projektów kluczowych? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat  – „Gospodarka wodno-ściekowa po wejściu do Unii Europejskiej” 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani Małgorzata 
Skucha, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:00: Pani Małgorzata Skucha jest doktorem nauk ekonomicznych w 
zakresie nauk o zarządzaniu, ukooczyła matematykę stosowaną na Politechnice Śląskiej oraz bankowośd 
i finanse na Uniwersytecie Sztokholmskim. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:01: Menedżer i ekspert w dziedzinie zarządzania i finansów. W latach 
1999-2003 była prezesem Zarządu Beskidzkiego Funduszu Ekorozwoju S.A.; 1993-1998 - prezesem 
Zarządu WFOSiGW w Bielsku-Białej, a następnie dyrektorem Bielskiego Oddziału WFOŚiGW w 
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Katowicach. W latach  2005-2010 współpracowała  z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Bielsku-
Białej. 
 
*Główny+: Olkusz wszedł o godz. 10:01 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:01: mpwik taka możliwośd potencjalnie istnieje ale w tym zakresie w 
przypadku ogłoszenia przez Ministerstwo Środowiska 7 konkursu w ramach I osi POIiŚ 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:01: Informacje na temat Eksperta znajdą Paostwo na naszej stronie 
(www.darr.pl) w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:02: Szanowni Paostwo powtórzę pytanie zadane na samym początku 
przez użytkownika mpwik: Czy istnieje jeszcze szansa na uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej w 
ramach POIiŚ lata 2007-2013 na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a w 
szczególności na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę suszarni osadów w aglomeracji powyżej 
100 tys. RLM? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków 
do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:03: W międzyczasie osoby, które weszły do czatu z lekkim 
opóźnieniem chciałam wyjaśnid, że zapis czatu widoczny jest tylko od momentu, kiedy wejdzie się do 
systemu. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:03: mpwik ogłoszenie konkursu uzależnione jest od zwiększenia 
alokacji przez Komisję Europejską na I oś, po zmianie kryteriów pozytywnie ocenione mogą byd tylko 
projekty z pełną dokumentacja i pozwoleniami i tylko w zakresie gospodarki ściekowej 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:03: Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie www.darr.pl w 
zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
*Główny+: Stanko wszedł o godz. 10:04 
 
*Główny+: Hater wszedł o godz. 10:05 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:05: Proszę jeszcze Eksperta o wyjaśnienia czy Polska wywiąże się z 
zobowiązao w zakresie gospodarki odpadami względem Unii Europejskiej? 
 
*mpwik+ 10:06: Dziękuję za odpowiedź i proszę jeszcze o informacje o przyszłej perspektywie 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:09: wprowadzona zmiana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, która wejdzie w życie od 01.01.2012 r. daje szansę na zrealizowanie większości zobowiązao 
w zakresie gospodarki odpadami, bez tej zmiany inwestorzy nie podejmowaliby ryzyka realizacji 
koniecznych inwestycji ze względu na brak gwarancji w zakresie strumienia odpadów, duże środki Unii 
Europejskiej mogą pomóc w realizacji tych zobowiązao 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha] 10:09: mpwik 
 

http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
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[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:12: mpwik co do przyszłej perspektywy na dzisiaj trudno powiedzied, 
jakie środki przeznaczone będą na gospodarkę wodno-ściekową ponieważ do 2015 mamy wywiązad się 
ze zobowiązao Traktatu Akcesyjnego, dyskusja trwa nad formą dofinansowania coraz częściej mowa jest 
o zwrotnych formach wsparcia 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:13: Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Zapraszam Paostwa do zadawania 
pytao. 
 
[Mirek] 10:14: Co z tymi firmami, które nie dostosują się do wymogów UE w dziedzinie gospodarki 
wodno-ściekowej? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:16: Mirek w pierwszej kolejności zostanie obciążone paostwo 
członkowskie, które przełoży na konkretny podmiot gospodarczy/gminę obciążenia z tego tytułu, kolejna 
sankcją może byd decyzja o zamknięciu firmy niespełniającej wymogów nałożonych przez prawo 
wspólnotowe> 
 
*Olkusz+ 10:18: Czy mógłbym uzyskad informacje kto jest głównym beneficjentem NFOŚiGW jeśli chodzi 
o poprawę jakości wody? 
 
[Mirek] 10:20: Czy są jakieś określone branże, które mogą liczyd na specjalne traktowanie, odnośnie 
norm unijnych? 
 
*Główny+: aaa wszedł o godz. 10:20 
 
*Główny+: aaa wyszedł o godz. 10:20 
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[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:20: Olkusz głównym beneficjentem są samorządy lub ich spółki w tym 
zakresie, ponieważ gospodarka wodno-ściekowa jest zadaniem własnym gminy. Występują związki gmin 
rozwiązujące ten problem na dużym obszarze (zlewnia) są również projekty indywidualnych gmin> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:22: Czekamy na odpowiedź na pytanie Mirka: Czy są jakieś określone 
branże, które mogą liczyd na specjalne traktowanie, odnośnie norm unijnych? 
 
*Olkusz+ 10:23: czy spółki gminne mogą same składad projekty na poprawę jakości wody czy tylko z 
gminami? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:26: Mirek jeżeli dobrze rozumiem pytanie to specyficzne traktowanie 
poszczególnych branż może dotyczyd ograniczenia dofinansowania (np. górnictwa) lub narzucenia 
specyficznych wymogów dla konkretnych instalacji, przestrzegania konkretnych Dyrektyw dotyczących 
np. redukcji substancji niebezpiecznych, ale poza IV osia POIiŚ, gdzie poszczególne kierunki 
dostosowania podmiotów gospodarczych do wymogów było warunkiem uzyskania dotacji na 
ponadstandardowe parametry> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:28: Olkusz spółki gminne oczywiście mogą samodzielnie składad 
wnioski o dofinansowanie, zarówno ze środków UE, jak i ze środków krajowych (na realizacje zadao z 
KPOŚK)> 
 
*Inwestor+ 10:29: Jakie zezwolenia trzeba posiadad, aby spalad osady ściekowe? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:29: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. Zapraszam do zadawania 
pytao. 
 
*Stanko+ 10:30: Proszę mi powiedzied czy prywatny przedsiębiorca będący właścicielem stawów 
(hodowla karpia) ma szanse na dofinansowanie na odkrzaczanie dookoła stawów i z jakich środków? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:31: Inwestor spalanie osadów ściekowych opłacalne jest przy dużych 
instalacjach ze względu na wysokie wymogi dotyczące tego procesu, polecamy w tym zakresie program 
priorytetowy NFOŚiGW na zagospodarowanie osadów ściekowych (400 mln zł), w którym opisano 
szczegółowo preferowane technologie w tym zakresie w zależności od obsługiwanej aglomeracji oraz 
wszystkie wymagane dokumenty> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha] 10:33: Stanko w tym zakresie NFOŚiGW nie oferuje dofinansowania. gdyż 
jest to związane z kosztami eksploatacyjnymi prowadzonej działalności, a my możemy finansowad 
projekty i nie pokrywamy kosztów operacyjnych> 
 
*Inwestor+ 10:34: Dziękuje bardzo za odpowiedź 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:34: Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 
 
*Inwestor+ 10:35: Czy na montaż oczyszczalni biologiczne obsługującej zakład produkcyjny trzeba mied 
zezwolenie? Czy montaż takiego typu oczyszczalni spowoduję otrzymanie jakiś ulg finansowych? 
 
[Mirek+ 10:36: Jeszcze jedno pytanie, dotyczące pośrednio poprzednich. Czy dla terenów, prawnie 
chronionych typu, parki krajobrazowe, występują surowsze normy względem ochrony środowiska? 
*Stanko+ 10:38: Dziękuje za odpowiedz 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha] 10:39: Inwestor trzeba mied zezwolenie (pozwolenie wodnoprawne), 
wymagane pozwolenia będą zależed od prowadzonej działalności i rodzajów ścieków, jakie w ramach 
produkcji powstają (konieczny jest operat wodnoprawny, który to precyzuje).Według mnie trudno tutaj 
znaleźd podstawę do zastosowania ulgi, ponieważ jest to wymóg wynikający z mocy prawa> 
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*Inwestor+ 10:41: Dziękuję za wyjaśnienie. Jakie akty prawne dot. właśnie tego typu oczyszczalni? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:42: Mirek W zależności od charakteru chronionego obszaru i 
przyjętego dla tego obszaru planu ochrony mogą występowad pewne ograniczenia co do wpływu 
prowadzonej działalności na środowisko. Konieczne jest zapoznanie sie z takim planem dla konkretnego 
obszaru> 
 
*Główny+: beta8 wszedł o godz. 10:42 
 
*Główny+: Maciek wszedł o godz. 10:43 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha] 10:45: Inwestor Podstawowy akt prawny to ustawa prawo wodne i 
rozporządzenia wykonawcze, polecam stronę Ministerstwa Środowiska, zakładkę prawo, gdzie w tym 
zakresie można te wszystkie podstawy prawne znaleźd, mogę wymienid te rozporządzenia, ale czy jest 
teraz taka potrzeba> 
 
*Inwestor+ 10:45: Dziękuję myślę, że sobie poradzę 
 
*Hater+ 10:47: Proszę mi powiedzied czy można liczyd na dofinansowanie studni na potrzeby własnego 
gospodarstwa domowego? 
 
*Inwestor+ 10:47: A mogę jeszcze uzyskad informację jaki organ wydaję pozwolenie wodnoprawne? Czy 
jest to starosta? 
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*beta8+ 10:48: Kto jest beneficjentem programu biologiczne oczyszczalnie ścieków i podłączenia 
kanalizacyjne? Gdzie i jak wnioskowad o finansowanie? W jakim zakresie projekty są finansowane? > 
 
*Główny+: Maciek wyszedł o godz. 10:48 
 
*mpwik+ 10:48: Czy NFOŚiGW planuje zbieranie informacji (np. w formie ankiet) o potrzebach 
poszczególnych regionów, gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na przyszły okres 
programowania 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:49: Obecnie mamy trzy pytania oczekujące: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:49: Hater+ 10:47: Proszę mi powiedzied czy można liczyd na 
dofinansowanie studni na potrzeby własnego gospodarstwa domowego? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:49: *Inwestor+ 10:47: A mogę jeszcze uzyskad informację jaki organ 
wydaję pozwolenie wodnoprawne? Czy jest to starosta? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:49: [beta8] 10:48: Kto jest beneficjentem programu biologiczne 
oczyszczalnie ścieków i podłączenia kanalizacyjne? Gdzie i jak wnioskowad o finansowanie? W jakim 
zakresie projekty są finansowane? > 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:50: *mpwik+ 10:48: Czy NFOŚiGW planuje zbieranie informacji (np. w 
formie ankiet) o potrzebach poszczególnych regionów, gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na 
przyszły okres programowania 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:50: Pomyłka - 4 pytania oczekujące. Proszę chwilowo nie zadawad 
pytao. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:50: Hater Minimalna wartośd projektu dofinansowywanego przez 
NFOŚiGW to poziom 100 tys. zł przy projektach edukacyjnych oraz 2 mln zł przy projektach 
inwestycyjnych. Mam nadzieję, że ta studnia będzie taosza:-)Obecnie finansujemy jedynie gospodarkę 
ściekową, gdyż ścieki maja negatywny wpływ na środowisko i w tym zakresie nie możemy pomóc> 
 
*Główny+: Juanito wszedł o godz. 10:51 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:51: Inwestor Organem wydającym to pozwolenie jest Starosta> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:52: Moderator dla biologicznych oczyszczalni ścieków i podłączeo 
beneficjentem jest gmina, związek gmin lub spółka, która sie tym zakresem zajmuje, użytkownikiem 
koocowym jest gospodarstwo domowe> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha] 10:55: wnioski o dofinansowanie na przydomowe i podłączenia składa sie 
w NFOŚiGW, decyduje kolejnośd zgłoszeo w danym roku do wyczerpania środków; NFOśiGW może 
dofinansowad do 90% kosztów kwalifikowanych w tym do 45% dotacyjnie, do 45% pożyczkowo> 
 
[Hater] 10:56: Czy obecnie można jeszcze składad wnioski czy juz po nowym roku? 
 
*beta8+ 10:56: Rozumiem więc, że program dofinansowuje oczyszczalnie zbiorcze budowane przez 
wymienione wcześniej podmioty, nie dla indywidualnych klientów (gospodarstw domowych)?> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:56: Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej przygotowuje się do 
aktualizacji KPOŚK, czyli będzie zbierał to zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie gospodarki 
ściekowej dla aglomeracji pow. 2 tyś osób> 
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[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 10:58: Hater wnioski na przydomowe i podłączenia w przyszłym roku 
(środki 2011 wyczerpane), wnioski na KPOŚK i osady ściekowe przyjmujemy cały czas> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:00: beta8 mamy kilka programów priorytetowych: przydomowe i 
podłączenia skierowany jest do gospodarstw domowych (wniosek zbiorczo przedstawia gmina lub 
spółka dla min.50 podłączeo lub gospodarstw domowych); kolejne programy dotyczą wyposażenia 
aglomeracji w zbiorcze oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:01: Dziękuję za odpowiedzi. Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Olkusz+ 11:01: Chciałbym zapytad czy osoba prywatna ma szanse na dofinansowanie kanalizacji 
odprowadzającą deszczówkę? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:04: Olkusz nawiązując do wcześniejszej odpowiedzi odnośnie kosztów 
inwestycji, mam nadzieję, że ta kanalizacja będzie kosztowała mniej niż 2 mln. zł więc z NFOŚiGW 
takiego dofinansowania nie zapewnimy, należy jednak sprawdzid, czy na terenie konkretnej gminy ze 
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gmina nie oferuje takiej pomocy> 
 
*beta8+ 11:05: Czy są przewidziane jakieś programy na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni 
ścieków tylko dla jednego gospodarstwa domowego (jeden budynek rodzinny) i czy można samemu 
wnioskowad o pomoc bezpośrednio do funduszu? Czy jedynie jak we wcześniejszej odpowiedzi dla min 
50 gospodarstw i wniosek do gmin, spółek?> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:11: beta8 Z NFOŚiGW na dofinansowanie dla pojedynczego 
gospodarstwa domowego nie oferujemy pomocy w tym zakresie, wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚIGW) oferują w niektórych przypadkach pomoc w formie dopłat 
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do kredytu bankowego na takie przedsięwzięcia, niektóre gminy realizując projekty ze środków unijnych 
uwzględniają również ten zakres zadao. Indywidualne gospodarstwa wspieramy poprzez współpracę z 
gminami, spółkami lub bankami.> 
 
*Andrzejek+ 11:12: Wydaję się, że środki na gospodarkę wodno-ściekową pochodzą głównie z PO IŚ. Czy 
są jakieś inne programy, które również przewidują finansowanie inwestycji wodno-ściekowych. 
 
*Stanko+ 11:13: Proszę mi powiedzied czy prowadzący jednoosobową działalnośd gospodarczą ma szansę 
na wybór dostawcy wody? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha] 11:15: Andrzejek Wszystkiego najlepszego z okazji Pana dzisiejszego 
święta :-). Oferujemy pomoc w formie dopłat do odsetek od kredytów lub dopłat do wykupu obligacji w 
zakresie zadao z KPOŚK, pożyczki z umożeniem na rozwiązywanie problemów gospodarki osadami> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:16: Stanko Tak, o ile na terenie prowadzenia działalności jest więcej niż 
jeden dostawca> 
 
*beta8+ 11:16: Dziękuję za odpowiedzi :) > 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:17: Andrzejek w trosce o czystośd języka polskiego proszę o 
wybaczenie "umorzenia" oczywiście piszemy jedynie przez "rz"!!!!> 
 
*Andrzejek+ 11:17: Dziękuję bardzo za życzenia 
 
*Andrzejek+ 11:18: i za odpowiedź również 
 
*Andrzejek+ 11:18: wybaczam tą drobną pomyłkę:-) 
 
*Główny+: beta8 wyszedł o godz. 11:19 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:19: Andrzejek rozumiem, że "tę" haha> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:20: Przyłączamy się do życzeo dla Andrzejka :-). Dziękuję za 
odpowiedzi i zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Andrzejek+ 11:22: no tak mi też się przytrafiają błędy:-) 
 
[Andrzejek+ 11:23: Dziękuję wszystkim za życzenia, powoli staję się cichym bohaterem tego czatu:-) 
 
*Stanko+ 11:23: Pani Małgorzato a spotkała się Pani z gminą gdzie jest co najmniej dwóch dostawców 
wody bo ja nie ale może nie mam takiej wiedzy na ten temat:( 
 
[Inwestor+ 11:23: Jakie wydatki mogą byd zakwestionowane przez instytucję przyznającą środki z 
budżetu UE. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:24: Stanko Są takie obszary, ale są to  nieliczne przykłady> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha] 11:28: Inwestor Wytyczne dotyczące kwalifikowanych wydatków liczą 
kilkadziesiąt stron lub więcej i bardzo precyzyjnie określają, jakie koszty mogą byd rozliczone w ramach 
środków UE. Wytyczne dostępne są na stronie www.mrr.gov.pl lub na 
www.pois.gov.pl. Zakwestionowane mogą byd różnorodne pozycje w zależności od realizowanego 
projektu oraz programu, z jakiego projekt jest realizowany> 
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*Hater+ 11:29: Jakie są główne perspektywy rozwoju Polski jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową na 
najbliższe lata i nasze zobowiązania wobec UE? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:29: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. Zapraszam do zadawania 
pytao. 
 
*Inwestor+ 11:30: Dziękuję za wskazówki 
 
[Mirek] 11:31: Czy jako najemca pomieszczenia produkcyjne jestem odpowiedzialny za gospodarkę 
wodno-ściekową wynajmowanych powierzchni produkcyjnych? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:32: Hater Traktat Akcesyjny zobowiązuje Polskę do wdrożenia 
dyrektywy ściekowej 91/271/EWG do kooca 2015 roku i to jest nasze główne zobowiązanie 
(doposażenie aglomeracji pow. 2000 mieszkaoców w zbiorcze systemy). Natomiast perspektywy rozwoju 
określają gminy, w swoich programach ochrony środowiska, jest to ich zadanie własne. Kluczowym 
wyzwaniem może byd deficyt wody> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:33: Mirek To zależy od zawartej z właścicielem nieruchomości umowy 
cywilno-prawnej> 
 
*Mirek+ 11:34: Czyli w umowie są takie informację? 
 
*Hater+ 11:36: Dziękuje za informacje. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:36: Mirek Umowa z właścicielem nieruchomości powinna określad 
prawa i obowiązki stron we wszystkich aspektach w tym odpowiedzialności za ten obszar> 
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*Mirek+ 11:37: dziękuję za odpowiedź 
 
*Olkusz+ 11:37: Czy może Pani podad jakie są ogólne zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków? 
 
[Inwestor] 11:38: W jaki sposób będzie rozliczana moja inwestycja jeśli, zostanie ukooczona po roku 
2013? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:40: Olkusz Ogólne zasady reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w szczególności rozdz. 2 pod nazwą Zasady zbiorowego 
zaopatrzenia i zbiorowego odprowadzania ścieków (art.5-15) ustawa z dnia 07.06.2001 r.> 
 
*Olkusz+ 11:44: A czy w tej ustawie uzyskam informacje na temat wymagao dotyczących jakości wody 
uzdatnionej do spożycia? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:44: Inwestor To zależy od zakresu inwestycji, źródeł dofinansowania 
oraz zawartych w tym zakresie umów z różnymi instytucjami. Środki UE na które została podpisana 
umowa w tej perspektywie finansowej (2007-2013) mogą byd wydatkowane do roku 2015, ale to zależy 
od zawartej umowy o dofinansowanie.> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:44: Olkusz Te sprawy reguluje odpowiednie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:46: Szanowni Paostwo, zostało niecałe 15 minut. Zapraszam do 
zadawania ostatnich pytao. 
 
*Inwestor+ 11:46: Ile wynosi maksymalne dofinansowanie dla przedsiębiorcy, które zdecyduję się 
skorzystad z pomocy UE w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej 
 
*Andrzejek+ 11:48: Czy ocena oddziaływania na środowisko ma wpływ na możliwośd starania się o 
dofinansowanie ze środków UE? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:50: Inwestor Takie dofinansowanie na poziomie krajowym było 
dostępne w ramach IV osi POIiŚ do 30% kosztów kwalifikowanych projektu, ale obecnie te środki zostały 
wyczerpane. Proszę sprawdzid w Regionalnym Programie Operacyjnym na stronie Marszałka 
Województwa. Taka pomoc musi spełniad warunki dopuszczalnej pomocy publicznej, które różnią się 
wysokością dofinansowania w województwach i zależą również od wielkości firmy (czy mała, czy duża)> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:52: Andrzejek Ocena jest jednym z podstawowych wymogów 
formalnych dla uzyskania dofinansowania, oczywiście o ile jest wymagana dla danego projektu> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:52: Zapraszam Paostwa do zadania ostatniego pytania. 
 
*Andrzejek+ 11:53: Reprezentuję firmę zatrudniającym do 200 osób czy to przemawia na moją korzyśd 
czy wręcz przeciwnie? 
 
*mpwik+ 11:53: A może na koniec jakaś optymistyczna informacja, że jeszcze uda się wynegocjowad 
dotacje w formie bezzwrotnej w latach 2014-2020 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 11:55: Andrzejek jak najbardziej na korzyśd. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa mogą w szerszym zakresie skorzystad z pomocy niż duże. Uwaga, dużym 
przedsiębiorstwem jest również spółka z udziałem gminy, bez względu na ilośd zatrudnionych. Czy 
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przedsiębiorstwo jest duże, czy małe określa również kto jest jego właścicielem i jakie są powiązania 
kapitałowe> 
 
*Andrzejek+ 11:56: Dziękuję za odpowiedź 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha] 11:57: mpwik forma dofinansowania z Funduszu Spójności w nowej 
perspektywie przyjmowana jest przez Komisję Europejską w sposób jednolity i trudno jednoznacznie 
wskazad, czy uda się w obecnej sytuacji namówid KE na dotacje.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:58: Szanowni Paostwo! 
 
*Główny+: Hater wyszedł o godz. 11:58 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:58: Czas naszego spotkania dobiega kooca. 
 
*Główny+: KaziuGG wyszedł o godz. 11:58 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:58: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:58: Jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w sprawie gospodarki 
wodno-ściekowej po wejściu do unii europejskiej, to prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. 
Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
*Główny+: Stanko wyszedł o godz. 11:58 
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[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:58: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:58: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
*mpwik+ 11:59: Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:59: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się 
do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:59: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeo 2011-grudzieo 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był dziewiątym z serii. 
 
*Olkusz+ 11:59: Dziękuje za intersującą rozmowę. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:59: Kolejny czat odbędzie się w grudniu. Informacja wkrótce na 
stronie www.darr.pl. Zapraszamy. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:00: Informacje o czatach, również tych, które były organizowane w 
latach 2008-2010 można znaleźd na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe 
Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:00: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:00: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skucha+ 12:00: Szanowni Paostwo, serdecznie dziękuję za aktywny udział i mam 
nadzieję, że chod trochę pomogłam. Zapraszam na stronę www.nfosigw.gov.pl - tam jest wszystko, co 
chcielibyście Paostwo wiedzied, a o co nie zdążyliście zapytad. Dziękuję Wszystkim Bardzo. Miłego dnia:-) 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:00: Sied Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
*Główny+: Olkusz wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:00: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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