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Program Moja Woda dla rolników
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Data: 28 września 2020

Nabór na dofinansowanie na budowę przydomowej instalacji kończy się 30
września, jednak Minister Klimatu zapowiada kontynuację programu w 2021
roku. Program Moja Woda skierowano również dla rolników, pomimo
prowadzonej działalności rolniczej.

Program Moja Woda dla rolników – kto może skorzystać?
O programie ,,Moja Woda” pisaliśmy już wcześniej w artykule – Program Moja Woda – czyli 100 mln
zł na przydomową retencję.
Jednak jak wyjaśniło samorządowi rolniczemu Ministerstwo Klimatu, z powyższego dofinansowania
mogą skorzystać także rolnicy.
Powyższy Program skierowano przede wszystkim do osób fizycznych, będących właścicielami,
lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.
W tym przypadku nie ma znaczenia osoba prowadzi działalność gospodarczą, w tym działalność
rolniczą.
Należy jednak spełnić jeden warunek – instalacja objęta dofinansowaniem, oraz zatrzymywana woda
opadowa nie mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej.
W rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.
Program Moja Woda przeznaczono także dla rolników. W związku z tym, mogą oni wykorzystać wodę
na potrzeby nieobjęte działalnością np. do podlewania ogródka, lub trawnika.

Budżet Programu na wyczerpaniu, a kolejny nabór już w 2021 roku
NFOŚiGW informuje, na swojej stronie, że dotychczas wpłynęło prawie 24 tys. elektronicznych
wniosków do programu „Moja Woda”.
Minister Klimatu zapowiedział jednocześnie kontynuację programu:
Z początkiem 2021 roku chcemy uruchomić nową edycję programu Moja Woda, której
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budżet powinien być porównywalny do tego, którym dysponowaliśmy w 2020 roku.
Poprosiłem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przedstawienie
propozycji nowej odsłony programu w ciągu najbliższych tygodni we współpracy
z wojewódzkimi funduszami – dodał szef resortu klimatu.
Przypomnijmy na koniec, że w ramach Programu ,,Moja Woda” można otrzymać dofinansowanie
w wysokości do 5 tys. zł. Jednak nie więcej, niż 80 % kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r.
Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronie NFOŚiGW.
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