
 
 
 

 

 Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do 
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  

w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,  
działania 4.5 Różnorodność biologiczna,  
nabór nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-003/19 

 
Typ  projektów nr 7 - Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu 

ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności: a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych 
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura 2000, b) działania informacyjno-

promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród 
społeczności lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania o konieczności myślenia i działania według zasad 

ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć wymienionych w lit. a) 
 

 

Lp. Nr wniosku 
Nazwa 

Wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

 
Całkowita 
wartość 
projektu 

(PLN) 

Kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania 

(PLN) 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 
Wynik oceny 

Wniosek 
wybrany do 

dofinansowania 
(TAK/NIE1) 

1.  
RPPK.04.05.00-
18-0005/19 

Gmina Tyrawa 
Wołoska 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Tyrawa 
Wołoska 

1 320 280,14 1 090 469,75 82,50 pozytywny TAK 

2.  
RPPK.04.05.00-
18-0001/19 

Gmina Ustrzyki Dolne  
Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w gminie 
Ustrzyki Dolne 

3 999 976,09 3 399 478,98 75,00 pozytywny TAK 

                                                 
1 Projekt spełnia kryteria i uzyskał wymaganą liczbę punktów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go 
do dofinansowania. 
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3.  
RPPK.04.05.00-
18-0003/19 

Gmina Krzywcza 

Dostawa i montaż 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy 
Krzywcza 

2 859 750,00 1 976 250,00 70,00 pozytywny TAK 

4.  
RPPK.04.05.00-
18-0004/19 

Gmina Dynów 

Ochrona różnorodności 
biologicznej na terenie Gminy 
Dynów poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

2 763 860,00 1 967 433,49 65,00 pozytywny TAK 

5.  
RPPK.04.05.00-
18-0002/19 

Gmina Cisna 

Budowa infrastruktury 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków bytowych w Gminie 
Cisna zlokalizowanej na 
obszarze Natura 2000, w celu 
minimalizacji zanieczyszczeń 
wód i gleb 

3 999 345,00 2 763 775,00 62,50 pozytywny TAK 

 
 
 
 


