Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Programu Priorytetowego Moja Woda
Niniejszy dokument określa ujednolicone zasady, warunki i procedury dotyczące
kwalifikowalności wydatków dla Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020r. do 30.06.2024r.
Wydatki niekwalifikowane w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”:
1) wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Programu Priorytetowego „Moja Woda”,
2) wydatki na urządzenia/instalacje wykorzystywane do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz instalacje, z których zebrana woda opadowa będzie wykorzystywana
do prowadzenia działalności gospodarczej (w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w
tym działalności rolniczej).
3) wydatki na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
4) wydatki na zakup i montaż orynnowania (rynny, rury spustowe, studzienki podrynnowe/
osadniki rynny/studzienki rewizyjne, które stanowią elementy rur spustowych),
5) wydatki na wykonanie studni głębinowych,
6) wydatki na montaż/budowę/przebudowę zbiorników niepodłączonych do instalacji
zbierającej wody opadowe,
7) wydatki na zbiornik/zbiorniki, których pojemność sumaryczna jest mniejsza niż 2 m3,
8) koszt zakupu i położenia kostki brukowej, kamiennej, innej szczelnej i/lub utwardzonej
powierzchni,
9) koszt wywozu nadmiaru ziemi z działki (nie dotyczy wywozu ziemi, która powstała w wyniku
budowy/montażu zbiorników służących do magazynowania wód opadowych),
10) koszt zakupu ziemi na potrzeby urządzenia zagospodarowania działki (nie dotyczy zakupu
żwiru/piasku/kruszywa w celu właściwego posadowienia zbiornika, budowy instalacji
rozsączającej - jeśli zadanie wymagało zakupu odpowiedniego podłożona),
11) wydatki na zakup usług dotyczących: opracowania dokumentacji związanej
z przygotowaniem projektu, zakupu lub sporządzenie niezbędnych map, projektu
zagospodarowania ogrodu, zielonego dachu,
12) wydatki na opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń lub zezwoleń
związanych z realizacją projektu,
13) wydatki na ubezpieczenie,
14) wydatki poniesione na pełnienie nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy,
15) wydatki na dzierżawę zbiorników, urządzeń, instalacji,
16) wydatki na zakup specjalistycznych urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z
chowem lub hodowlą ryb tj. sterylizatorów wodnych (np. lampy UV, ozonatory,
sterylizatory, elektrolizery i inne), pomp napowietrzających, dyfuzorów itp.,
17) wydatki na zakup środków do utrzymania czystej wody, w tym preparatów do zwalczania
glonów i chorób ryb,
18) wydatki na zakup grzałek i chłodziarek do kontrolowania temperatury wody w zbiornikach,
19) wydatki na zakup, montaż, budowę, rozbudowę małej architektury krajobrazu, zadaszenie
zbiorników nadziemnych,
20) wydatki na zakup ozdób do oczka wodnego, akcesoriów dekoracyjnych (np. fontann),
roślin oraz oświetlenia,

21) wydatki na elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, w
przypadku gdy Beneficjent nie potwierdził posiadania instalacji do gromadzenia i
retencjonowania wód opadowych i/lub instalacji rozsączającej,
22) wydatki na zakup komponentów, które nie są trwale związane/nie są trwałą częścią
instalacji zbierania i/lub wykorzystania wody deszczowej takich jak: konewki, wiadra, miski,
kanistry, myjki itp. (nie dotyczy wydatków na zakup przenośnych zraszaczy i węży
niezbędnych do ich uruchomienia).

Uwaga! Powyższa lista nie może być uznana za kompletną i obejmującą wszystkie
przypadki kosztów niekwalifikowanych.

