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Pożyczka Dotacja

2017-OW-1

Realizacja przedsięwzięć z zakresu 

gospodarki ściekowej 

realizowanych w aglomeracjach 

ujętych w Krajowym Programie 

Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych

Nabór otwarty
do 100% kosztów 

kwalifikowanych

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji zadań 

własnych jednostek samorządu 

terytorialnego.

Budowa, rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków; 

zagospodarowanie osadów ściekowych; budowa, modernizacja podczyszczalni 

ścieków; budowa i przebudowa istniejących sieci kanalizacyjnych; budowa 

podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej (za podłączenie do kanalizacji 

uznawany jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku 

odbiorcy z przewodem sieci kanalizacyjnej 

tj. odcinek od budynku do pierwszej studzienki na posesji lub do granicy posesji w 

przypadku braku studzienki).

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód Nabór otwarty
do 100% kosztów 

kwalifikowanych

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji zadań 

własnych jednostek samorządu 

terytorialnego; pozostałe osoby prawne; 

osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą.

Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę, rozbudowę, modernizację 

istniejących oczyszczalni ścieków, podczyszczalni ścieków oraz budowę nowych i 

przebudowę istniejących sieci kanalizacyjnych; zagospodarowanie osadów 

ściekowych; budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej 

(za podłączenie do kanalizacji uznawany jest przewód łączący wewnętrzną 

instalację kanalizacyjną w budynku odbiorcy 

z przewodem sieci kanalizacyjnej, tj. odcinek od budynku do pierwszej studzienki 

na posesji lub do granicy posesji w przypadku braku studzienki); budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków posiadających certyfikat zgodności z normą 

PN-EN 12566-3+A2:2013; zakup samochodów lub pojazdów do czyszczenia i 

udrażniania kanalizacji, wozów asenizacyjnych, koparko-ładowarek 

wykorzystywanych w procesach technologicznych oczyszczalni; budowa, 

rozbudowa lub remont kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, 

która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania lub 

oczyszczania wód opadowych; budowa, rozbudowa lub remont zbiorników wód 

opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; inne zadania przynoszące efekt 

ekologiczny z zakresu ochrony wód.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-GW-3

Budowa i przebudowa urządzeń 

oraz obiektów hydrotechnicznych 

poprawiających bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe, 

a także usuwanie skutków powodzi

Nabór otwarty
do 100% kosztów 

kwalifikowanych

 - do 100% kosztów kwalifikowanych dla zadań 

związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych oraz 

działań żywiołów; 

- do 50% kosztów kwalifikowanych dla zadań 

realizowanych przez Województwo Mazowieckie - 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Warszawie oraz przez jednostki samorządu 

terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; parki narodowe i parki 

krajobrazowe; pozostałe osoby prawne; 

jednostki organizacyjne Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.  

Ochrona przeciwpowodziowa – budowa, przebudowa i remont budowli 

hydrotechnicznych i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej; likwidacja skutków 

powodzi; renaturyzacja rzek, regulacja cieków wodnych; budowa, odbudowa 

zbiorników retencyjnych umiejscowionych w zagłębieniach bezodpływowych oraz 

w dolinach nieprowadzących wód płynących; budowa zbiorników służących 

magazynowaniu wody na okres suszy (tj. zbiorników trwale napełnionych wodą); 

doposażenie magazynów przeciwpowodziowych.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-GW-4

Poprawa jakości wody pitnej 

poprzez budowę, przebudowę 

i remont stacji uzdatniania wody

Nabór otwarty
do 100% kosztów 

kwalifikowanych

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji zadań 

własnych jednostek samorządu 

terytorialnego; pozostałe osoby prawne.

Budowa, przebudowa, remont stacji uzdatniania wody wraz 

z ujęciami wody.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-GW-5

Wspieranie zadań związanych 

z działaniami na rzecz ochrony 

terenów zurbanizowanych przed 

wodami podsiąkowymi 

i opadowymi

Nabór otwarty
do 100% kosztów 

kwalifikowanych
do 50% kosztów kwalifikowanych

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; spółki wodne i ich związki; 

pozostałe osoby prawne.

Odbudowa oraz remont rowów ziemnych lub rowów odwadniających wraz 

z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, służącymi regulacji stosunków 

wodnych i zapobieganiu powstawania szkód wskutek zalania 

i podtopienia terenów zurbanizowanych.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-GW-6
Zadania z zakresu gospodarki 

wodnej
Nabór otwarty

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji zadań 

własnych jednostek samorządu 

terytorialnego; spółki wodne i ich zwiazki; 

pozostałe osoby prawne; osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą.

Budowa nowych, rozbudowa i remont stacji wodociągowych, hydroforni, 

zbiorników wyrównawczych oraz ujęć wody; budowa nowych i przebudowa 

istniejących sieci wodociągowych; ograniczenie zużycia wody; wykorzystanie wód 

opadowych do celów gospodarczych; zakup specjalistycznych maszyn, sprzętu 

oraz osprzętu służącego budowie, remontom i utrzymaniu urządzeń wodnych; inne 

zadania przynoszące efekt ekologiczny w zakresie gospodarki wodnej.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

Zakres dofinansowania Termin naboruNr Programu Tytuł programu/konkursu Tryb naboru
Forma dofinansowania 

Beneficjenci

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok

Dziedzina: Ochrona wód

Dziedzina: Gospodarka wodna
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2017-OA-7

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

do powietrza poprzez zakup 

i montaż kolektorów słonecznych, 

zakup i montaż instalacji 

fotowoltaicznej, zakup i montaż 

pomp ciepła

Nabór otwarty
do 100% kosztów 

kwalifikowanych

Zakup i montaż kolektorów słonecznych

 - dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów 

kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla 

jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia 

dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych 

w formie pożyczki.

Zakup i montaż pomp ciepła

- dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów 

kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 15 000 zł dla 

jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia 

dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych 

w formie pożyczki. 

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

- dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów 

kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 8 000 zł dla 

jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia 

dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych 

w formie pożyczki.

 Osoby fizyczne
Zakup i montaż kolektorów słonecznych;

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej;

Zakup i montaż pomp ciepła.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-OA-8

Poprawa jakości powietrza na 

terenie województwa 

mazowieckiego - ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń poprzez 

modernizację kotłowni

Nabór otwarty

do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 

5 000 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści 

tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego 

dofinansowania

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki

Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłów lub palenisk 

węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą 

posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak 

w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych 

biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła 

(z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-OA-10

Wspieranie zadań z zakresu 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

do powietrza oraz oszczędności 

energii cieplnej

Nabór otwarty
do 100% kosztów 

kwalifikowanych

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; pozostałe osoby prawne;

 osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą

Termomodernizacja budynku (np. ocieplenie ścian, dachu/stropodachu); 

zastosowanie rekuperacji ciepła/ wentylacji z odzyskiem ciepła; modernizacja 

lokalnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, 

olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie kotłów gazowych olejowych lub 

opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania 

ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek); likwidacja 

starego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej; 

rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci; 

budowa sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni; modernizacja 

systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, sieci 

ciepłowniczych, budowa układów wysokosprawnej kogeneracji, a także 

wprowadzenie nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń; wymiana starego taboru na tabor z silnikami 

spełniającymi obowiązujące normy EURO lub silniki elektryczne 

w transporcie publicznym; inne zadania przynoszące efekt ekologiczny 

w zakresie ograniczenia emisji do powietrza lub zmniejszenia zapotrzebowania na 

energię cieplną.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-OA-11
Modernizacja oświetlenia 

elektrycznego
Nabór otwarty

do 100% kosztów 

kwalifikowanych

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; pozostałe osoby prawne; osoby 

fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej i poszanowanie energii elektrycznej 

poprzez modernizację istniejącego oświetlenia.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-OA-9 Nabór otwarty
do 100% kosztów 

kwalifikowanych

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; pozostałe osoby prawne; osoby 

fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą

Zakup i montaż kolektorów słonecznych; zakup i montaż pomp ciepła; zakup i 

montaż instalacji fotowoltaicznych; budowa małych elekrtowni wiatrowych do 200 

kW; budowa elektrowni wiatrowych o mocy nie wyższej niż 5 MWe; budowa 

małych elektrowni wodnych; budowa biogazowni; wytwarzanie energii 

elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego 

w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów; inne zadania 

przynoszące efekt ekologiczny w zakresie odnawialnych źródeł energii.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

                                                                                           

                                                           

                                

Wspieranie instalacji 

wykorzystujących odnawialne 

źródła energii

Dziedzina: Ochrona powietrza
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2017-OZ-12

Budowa i rozbudowa instalacji 

służących zagospodarowaniu 

odpadów w ramach Planu 

gospodarki odpadami dla 

województwa mazowieckiego

Nabór otwarty
do 100% kosztów 

kwalifikowanych

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; pozostałe osoby prawne;

 osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą

Budowa i rozbudowa instalacji do termicznego przetwarzania odpadów; budowa 

lub modernizacja kompostowni odpadów; budowa, modernizacja lub rozbudowa 

linii sortowniczej; tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów; budowa 

lub rozbudowa kwater do składowania odpadów; inne zadania przynoszące efekt 

ekologiczny w zakresie budowy i rozbudowy instalacji służących 

zagospodarowaniu odpadów w ramach Planu gospodarki odpadami dla 

województwa mazowieckiego.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-OZ-13

Przedsięwzięcia związane 

z zamykaniem i rekultywacją 

składowisk

Nabór otwarty
 do 100% kosztów 

kwalifikowanych
 do 50% kosztów kwalifikowanych

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki oraz osoby prawne ze 100% 

udziałem JST

Przedsięwzięcia polegające na zamykaniu i rekultywacji składowisk odpadów 

komunalnych.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-OZ-14

Usuwanie i unieszkodliwianie 

azbestu na terenie województwa 

mazowieckiego

Nabór otwarty
do 100% kosztów 

kwalifikowanych

do 85% kosztów kwalifikowanych – dotyczy JST i ich 

związków

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; pozostałe osoby prawne; osoby 

fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą

Przedsięwzięcia w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, 

zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest oraz przedsięwzięcia w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających 

azbest na obszarach, gdzie wystąpiły szkody wywołane działaniem żywiołów.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-EE-15

Organizacja konkursu 

lub olimpiady w zakresie wiedzy 

o środowisku naturalnym 

i ekologii

Nabór zamknięty

 - do 90% kosztów kwalifikowanych dla jednostek 

samorządu terytorialnego (JST) i ich związków, parków 

narodowych, parków krajobrazowych, jednostek 

organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe, spółek realizujących zadania związane z 

ochroną środowiska, których wyłącznym właścicielem jest 

JST, samorządowych instytucji kultury;                                      

- do 75% kosztów kwalifikowanych dla organizacji, 

stowarzyszeń, fundacji, realizujących zadania związane z 

ochroną środowiska.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 

15 000 zł na realizację jednego zadania.

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; spółki realizujące zadania 

związane z ochroną środowiska, których 

wyłącznym właścicielem jest JST; parki 

narodowe, parki krajobrazowe; jednostki 

organizacyjne Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe; organizacje, 

stowarzyszenia, fundacje, realizujące 

zadania związane z ochroną środowiska; 

samorządowe instytucje kultury

Zadania polegające na przeprowadzeniu konkursu lub olimpiady 

w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii. 

I nabór: od 09.01.2017 r. do 20.01.2017 r. 

(dla zadań realizowanych od 30.01.2017 r.)

2017-EE-16

Organizacja szkolenia, warsztatu, 

konferencji, seminarium 

w zakresie edukacji ekologicznej 

i ochrony przyrody

Nabór otwarty

 - do 90% kosztów kwalifikowanych dla jednostek 

samorządu terytorialnego (JST) i ich związków, parków 

narodowych, parków krajobrazowych, jednostek 

organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe, spółek realizujących zadania związane z 

ochroną środowiska, których wyłącznym właścicielem jest 

JST, samorządowych instytucji kultury;

 - do 75% kosztów kwalifikowanych dla organizacji, 

stowarzyszeń, fundacji, realizujących zadania związane z 

ochroną środowiska.

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; spółki realizujące zadania 

związane z ochroną środowiska, których 

wyłącznym właścicielem jest JST; parki 

narodowe, parki krajobrazowe; jednostki 

organizacyjne Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe; organizacje, 

stowarzyszenia, fundacje, realizujące 

zadania związane z ochroną środowiska; 

samorządowe instytucje kultury

Zadania polegające na organizacji szkolenia, warsztatu, konferencji lub 

seminarium z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-EE-17
Wspieranie rozwoju terenowej 

infrastruktury edukacyjnej
Nabór otwarty

  - do 90% kosztów kwalifikowanych dla jednostek 

samorządu terytorialnego i ich związków, parków 

narodowych, parków krajobrazowych, samorządowych 

instytucji kultury;

- do 75% kosztów kwalifikowanych dla organizacji, 

stowarzyszeń, fundacji, realizujących zadania związane z 

ochroną środowiska;

 z zastrzeżeniem, iż dofinansowanie wiat 

z wyposażeniem edukacyjnym, kładek, poziomych tablic 

edukacyjnych, wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych

  

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; parki narodowe, parki 

krajobrazowe; samorządowe instytucje 

kultury; organizacje, stowarzyszenia, 

fundacje, realizujące zadania związane 

z ochroną środowiska

Przedsięwzięcia polegające na budowie lub modernizacji infrastruktury terenowej 

służącej edukacji ekologicznej, w szczególności na obszarach prawnie chronionych 

i Natura 2000.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

Dziedzina: Edukacja ekologiczna

Dziedzina: Ochrona ziemi
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Zakres dofinansowania Termin naboruNr Programu Tytuł programu/konkursu Tryb naboru

Forma dofinansowania 
Beneficjenci

2017-OP-18
Zadania z zakresu ochrony 

przyrody
Nabór otwarty do 90% kosztów kwalifikowanych

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

i ich związki; parki narodowe, parki 

krajobrazowe; organizacje, stowarzyszenia, 

zrzeszenia, fundacje, realizujące zadania 

związane z ochroną środowiska; uczelnie 

wyższe, instytuty badawcze; pozostałe osoby 

prawne

Przedsięwzięcia polegające na ochronie gatunkowej roślin, zwierząt, grzybów, 

oraz ich siedlisk; pielęgnacji i konserwacji pomników przyrody, parków, alei oraz 

terenów zielonych, które są ogólnodostępne.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-OP-19

Wykonanie uproszczonych planów 

urządzania 

i inwentaryzacji stanu lasów 

niestanowiących własności Skarbu 

Państwa

Nabór otwarty

do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, z tym że 

maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 

30 000 zł dla jednego beneficjenta w 2017 r.

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla 

powiatowego

Przedsięwzięcia polegające na wykonaniu uproszczonych planów urządzania lub 

inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-OP-20

Usuwanie barszczu Sosnowskiego 

na terenie województwa 

mazowieckiego

Nabór otwarty do 75% kosztów kwalifikowanych
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla 

gminnego

Przedsięwzięcia polegające na usuwaniu istniejących stanowisk barszczu 

Sosnowskiego oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się tego gatunku na nowe 

tereny.

od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

2017-NZ-21

Zapobieganie zagrożeniom 

środowiska i poważnym awariom 

oraz usuwanie ich skutków poprzez 

zakup samochodów pożarniczych 

oraz sprzętu ratowniczego

Nabór otwarty
do 100% kosztów 

kwalifikowanych 

 - do 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej 

niż 30 000 zł w przypadku zadań związanych 

z zakupem sprzętu ratowniczego; 

- do 25% kosztów kwalifikowanych – w przypadku zadań 

dotyczących zakupu pojazdów pożarniczych;

z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków 

Funduszu nie może przekroczyć: 

a) 400 000 zł na zakup ciężkiego samochodu 

pożarniczego;

b) 300 000 zł na zakup średniego samochodu 

pożarniczego; 

c) 80 000 zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego. 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST);

Ochotnicza Straż Pożarna

Przedsięwzięcia polegające na zakupie: specjalnych samochodów pożarniczych; 

zakupie sprzętu ratowniczego;

- służących do likwidacji lub ograniczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń 

i poważnych awarii.

od 23.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, 

nie później niż do 29.09.2017 r.

Dziedzina: Ochrona przyrody

Dziedzina: Nadzwyczajne zagrożenia


