„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Łubianka, 26 czerwca 2018 r.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
•
•
•
•
•
•

Pula środków w województwie – 37 mln zł
Intensywność pomocy do 63,63% kosztów kw.
Limit 3 000 000 zł na lata 2014-2020
Lista rankingowa sporządzana przed weryfikacją wniosków
2 uzupełnienia do wniosku
Operacje dotyczące w zakresie budowy lub przebudowy dróg
gminnych, powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych
dróg. Brak możliwości zmiany samej nawierzchni tzw. „asfalt
na asfalt”
• Możliwość złożenia tylko jednego wniosku
• Minimalna ilość punktów – 8
• O pomoc może ubiegać się gmina, związek międzygminny,
powiat, związek powiatów.

Warunki przyznania pomocy
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Będzie realizowana w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych
lub odcinków tych dróg. Brak możliwości zmiany samej nawierzchni tzw. „asfalt na asfalt”,
koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych,
będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach (I – etap 24 miesiące, II – etapy 36 miesięcy),
Będzie realizowana na obszarze należącym do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem
miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących
powyżej 5000 mieszkańców,
będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
lub na nieruchomości, do której podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nią przez
okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres, o którym mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru,
suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy,
będzie łączyć jednostki osadnicze określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych,
w przypadku gdy dotyczy drogi wewnętrznej - droga ta w wyniku realizacji operacji stanie się drogą
publiczną,
realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
dla operacji wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:
• Koszty ogólne,
• Budowy lub przebudowy drogi,
• Budowy kanałów technologicznych w ciągu
budowanej lub przebudowywanej drogi
związanych z potrzebami zarządzania tą drogą
lub potrzebami ruchu drogowego,
• zakupu sprzętu, materiałów i usług służących
realizacji operacji,
• podatku od towarów i usług (VAT).

Wniosek
• Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne
do przyznania pomocy, w tym niezbędne do ustalenia spełnienia
warunków przyznania pomocy i kryteriów wyboru operacji, albo ich
kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie
pomocy.
• Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach
dołączonych do wniosku są rozbieżne, punkty za dane kryterium
wyboru operacji przyznaje się na podstawie danych zawartych w
dołączonych dokumentach.
• Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego
dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby
punktów za dane kryterium wyboru operacji, nie przyznaje się
punktów za to kryterium.
• Dwukrotne wezwania do usunięcia braków (przepisów nie stosuje się
jeżeli stwierdzone braki dotyczą danych niezbędnych do ustalenia
spełniania kryteriów wyboru operacji.

Kryteria krajowe
• dochód: a) gminy lub powiatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1453, 2203 i 2260 oraz z 2018 r. poz. 317), pomniejszony o wpłaty danej jednostki
samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej,
o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększony o
przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego części wyrównawcze i
równoważące subwencji ogólnej,
- jest niższy od średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego
danego szczebla w danym województwie pomniejszonego o sumę wpłat tych
jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą
subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i powiększonego o
sumę przysługujących tym jednostkom samorządu terytorialnego części
wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej - 3 punkty;

Kryteria krajowe
• średnia stopy bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest planowana
realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo
równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;
• operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona
według aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy
wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub
rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej:
• a) jest równa bądź wyższa od średniej gęstości zaludnienia województwa, na
obszarze którego będzie realizowana operacja - 2 punkty,
• b) jest niższa od średniej gęstości zaludnienia województwa, na obszarze którego
będzie realizowana operacja, i stanowi co najmniej 50% tej średniej - 1 punkt;

Kryteria krajowe
• operacja będzie realizowana w związku z
tworzeniem pasywnej infrastruktury
szerokopasmowej - 1 punkt;
• odcinek drogi objęty operacją zapewni
bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej,
na której znajduje się budynek użyteczności
publicznej lub na której rozpoczęto budowę
budynku użyteczności publicznej, o ile budowa ta
zostanie zakończona przed dniem złożenia
wniosku o płatność końcową - 2 punkty;

Kryteria krajowe
• odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o
wyższej kategorii bezpośrednio albo przez inny
odcinek drogi niebędący przedmiotem operacji, o
ile parametry techniczne odcinka drogi objętego
operacją przed jej zrealizowaniem są gorsze od
parametrów technicznych odcinka drogi
niebędącego przedmiotem operacji, przez który
odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o
wyższej kategorii, a po jej zrealizowaniu będą co
najmniej takie same - 3 punkty.

Kryterium regionalne

w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana
nawierzchni drogi z gruntowej na brukową,
asfaltową lub betonową albo z szutrowej na
brukową, asfaltową lub betonową - 4 punkty;

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
zasady ogólne
• O terminowości złożenia wniosku, decyduje data jego złożenia w miejscu
określonym w ogłoszeniu o naborze.
• W przypadku złożenia wniosku przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce
pocztowej, za dzień jego złożenia uznaje się dzień, w którym nadano
tę przesyłkę.
• Usunięcie braków we wniosku może obejmować wyłącznie zakres określony
w wezwaniu.
• Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach danego naboru.
• W sytuacji, kiedy dane pole wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy, powinien
wstawić kreskę, chyba że w Instrukcji podano inaczej.
• Wszystkie koszty oraz kwoty należy podać w złotych zaokrąglając zgodnie
z zasadami matematycznymi z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, z wyjątkiem wnioskowanej kwoty pomocy, którą należy podać
w pełnych złotych zaokrągloną w dół (po odrzuceniu groszy).

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
Sekcja III pkt 6 Charakterystyka operacji
6.1. Droga będzie łączyć jednostki osadnicze określone w ustawie z dnia 29.08.2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166,
poz. 1612 oraz z 2005 r., Nr 17, poz. 141), z istniejącą drogą publiczną.
Wypełnienie tej sekcji jest obowiązkowe, gdyż jest to warunek dostępu do pomocy
finansowej i nie wstawienie znaku „X” skutkować będzie odmową przyznania
pomocy.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
Sekcja III pkt 6 Charakterystyka operacji
6.2. Operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury
szerokopasmowej .
Wstawienie znaku „X” w tej sekcji oznaczać będzie, że Wnioskodawca ubiega się
o dodatkowy punkt w ramach oceny.
Konieczne zatem będzie złożenie niezbędnych dokumentów potwierdzających
wykonanie i funkcjonowanie sieci szkieletowej, np. kopii decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie obiektu budowlanego albo kopii zawiadomienia właściwego organu
o zakończeniu budowy. W przypadku, gdy zaplanowano budowę takiej sieci, należy
przedłożyć kopię ww. dokumentów najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność
końcową. Punkt zostanie przyznany jeżeli w ramach weryfikacji zostanie
potwierdzone, że planowana operacja będzie realizowana w powiązaniu
z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej
lub na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa
(obejmująca cały odcinek drogi objęty operacją).

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
Sekcja III pkt 6 Charakterystyka operacji
6.3. Odcinek drogi objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości
gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej lub na której
rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej , o ile ta budowa zostanie
zakończona przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową. W tym punkcie
należy podać dokładną nazwę oraz adres takiego budynku.
budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

W związku z powyższym na załączonej mapie/szkicu sytuacyjnym konieczne jest
zaznaczenie położenia takiego budynku.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
Sekcja III pkt 6 Charakterystyka operacji
6.4. Odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą wyższej kategorii
bezpośrednio albo przez inny odcinek drogi niebędący przedmiotem
operacji, o ile parametry techniczne odcinka drogi objętego operacją przed
jej zrealizowaniem są gorsze od parametrów technicznych odcinka drogi
niebędącego przedmiotem operacji, przez który odcinek drogi objęty
operacją łączy się z drogą wyższej kategorii, a po jej zrealizowaniu będą co
najmniej takie same.
Należy podać numer drogi (wyższej kategorii), z którą łączy się droga
realizowana w ramach operacji objętej wnioskiem. Jeżeli droga łączy się
z drogą niższej kategorii lub tej samej należy wstawić „-”.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
Sekcja III pkt 6 Charakterystyka operacji
UWAGA: Jeżeli Wnioskodawca realizuje operację na drodze wewnętrznej należy
określić w formie odrębnego oświadczenia jaką kategorię drogi publicznej
w wyniku realizacji operacji droga wewnętrzna otrzyma. Na etapie składania
wniosku o płatność końcową będzie zweryfikowane czy droga wewnętrzna po
skategoryzowaniu łączy się z drogą wyższej kategorii.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy załączyć do wniosku kopię
mapy z numerami dróg albo kopię uchwały rady powiatu/sejmiku województwa
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych/wojewódzkich lub
wydruk ze strony internetowej z wykazem dróg powiatowych/wojewódzkich
/krajowych. W przypadku spełnienia kryterium polegającego na łączeniu drogi o
niższej kategorii z drogą wyższej kategorii, operacja uzyska dodatkowe punkty, gdyż
preferowane są operacje, które przyczynią się do utworzenia sieci dojazdowych
z mniejszych miejscowości do większych skupisk osadniczych.
Parametry techniczne odcinka drogi objętego projektem przed jego zrealizowaniem
powinny być gorsze od parametrów odcinka drogi niebędącego przedmiotem
operacji, przez który odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą wyższej
kategorii, a po jej zrealizowaniu będą co najmniej takie same.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
Sekcja III pkt 6 Charakterystyka operacji
6.5. Liczba dróg objętych operacją – należy podać liczbę dróg objętych projektem.
•
W przypadku, gdy operacja będzie dotyczyła więcej niż jednej drogi, poszczególne
punkty w ramach oceny zostaną przyznane , jeżeli kryteria wyboru będą spełnione
w odniesieniu do wszystkich dróg objętych operacją.
Przykład: Jeżeli operacja będzie dotyczyła więcej niż jednej drogi i w pkt 6.2.
wstawiono znak „X”, to będzie oznaczać, że kryterium dot. pasywnej infrastruktury
szerokopasmowej, zostanie uznane za spełnione, po wykazaniu powiązania dla
tych dróg.
UWAGA:
SEKCJA 6 CHARAKTERYSTYKA OPERACJI
W polach 6.1. – 6.7. należy wstawić odpowiednio znak „X” (jeżeli dotyczy), dane
liczbowe, nazwy obiektów, numery dróg.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
załączniki
• Dokumenty sporządzone na formularzach udostępnionych przez UM powinny być,
w wyznaczonych miejscach, czytelnie podpisane przez osobę reprezentującą
Wnioskodawcę albo pełnomocnika oraz opatrzone pieczęcią nagłówkową i datą.
• Dołączane do wniosku dokumenty takie jak: opinie, protokoły, odpisy, wypisy,
zaświadczenia, pozwolenia itp. Uznawane są przez UM za ważne bezterminowe,
jeżeli w ich treści albo Instrukcji nie określono inaczej.
• Kopie dokumentów, dołącza się do wniosku w formie kopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub
pracownika samorządu województwa albo podmiot, który wydał dokument, lub
w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub
występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo
adwokatem.
• W spisie , przy każdym załączniku widnieje informacja czy należy złożyć oryginał czy
kopię.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
załączniki
1. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone - oryginał
Pełnomocnictwo powinno określać w swojej treści w sposób nie budzący
wątpliwości rodzaj czynności, do której pełnomocnik ma umocowanie.
W pełnomocnictwie własnoręczność podpisów należy potwierdzić przez notariusza
lub inne uprawnione do tego organy.
1a. Oświadczenie pełnomocnika/osoby reprezentującej podmiot ubiegający się
o przyznanie pomocy dotyczące przetwarzania danych osobowych – oryginał
(formularz dołączony do wniosku)
W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie ustanowiono lub pełnomocnik nie jest
osobą fizyczną należy zaznaczyć N/D.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
załączniki
2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością – kopia
Dokument powinien potwierdzać prawo do dysponowania nieruchomością przez okres
realizacji operacji oraz co najmniej przez okres pięciu lat od planowanej wypłaty
płatności końcowej.
Uznaje się następujące dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
której dotyczy:
- odpis z ksiąg wieczystych wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem
wniosku o przyznanie pomocy, lub
- odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej. Kopia
wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie, lub
- prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej.
Kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie,
lub
- ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią wniosku o wpis do księgi
wieczystej. Kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia
w sądzie, lub
- inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
załączniki
W związku z udostępnieniem przeglądarki ksiąg wieczystych na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl. możliwe jest podanie przez
Wnioskodawcę jedynie numeru elektronicznej księgi wieczystej, bez konieczności
załączania odpisu.
Jeśli księga wieczysta nieruchomości jest dostępna w postaci elektronicznej poprzez
ww. przeglądarkę oraz dane tam zawarte są aktualne i kompletne nie załączać
odpisu z księgi wieczystej, wystarczy wpisać numer elektronicznej księgi wieczystej
w wierszu pola 16 sekcji. VI wniosku.
•
Uwaga: Złożenie ww. dokumentów nie jest wymagane w przypadku, gdy dla
planowanej operacji Wnioskodawca załącza do wniosku ostateczną decyzję
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót
budowlanych właściwemu organowi.
W przypadku realizowania operacji w formie „zaprojektuj – wybuduj” dokumenty
potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością są załącznikami
obowiązkowymi.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
załączniki
2a. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela lub posiadacza samoistnego
nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji trwale związanej
z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej
w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - oryginał
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, na której zamierza
zrealizować operację powinien złożyć oświadczenie właściciela lub współwłaściciela
nieruchomości lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża zgodę na
realizację operacji trwale związanej z nieruchomością w okresie realizacji operacji oraz
w okresie związania celem, tj. przez okres co najmniej 5 lat od planowanej wypłaty
płatności końcowej. Należy wówczas załączyć również kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie zależne, np. kopie umów dzierżawy, użyczenia.
Oświadczenie składa się na formularzu załącznika nr 2a do wniosku o przyznanie pomocy.
Oświadczenie powinno być złożone przez każdego właściciela / współwłaściciela/
posiadacza samoistnego nieruchomości. Liczba złożonych oświadczeń powinna być
równa liczbie właścicieli / współwłaścicieli/ posiadaczy samoistnych nieruchomości
widniejących na dokumentach potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości
wymienionych w powyższym punkcie instrukcji.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
załączniki
2b. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości dotyczące
przetwarzania danych osobowych - oryginał (formularz dołączony do wniosku)
3. Kosztorys inwestorski – oryginał lub kopia
Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
• Zadaniem kosztorysu inwestorskiego jest określenie szacunkowej średniej wartości
planowanych robót budowlanych.
• Kosztorys jest składany w każdym przypadku, gdy w zakresie operacji zaplanowano
wykonanie robót budowlanych, z wyjątkiem realizacji operacji metodą „zaprojektuj
– wybuduj”. Jeżeli operacja polega na budowie kilku obiektów (np. budowa drogi
i budowa kanałów technologicznych) powinien być przygotowany w sposób
umożliwiający weryfikację wysokości kosztów budowy każdego z obiektów.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
załączniki
• Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem, przy ustalaniu cen jednostkowych należy
stosować ceny jednostkowe określone na podstawie cen rynkowych, w tym danych
z wcześniej zawartych umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji wykorzystywane powinny być do sporządzenia bazy cenowe takie jak, np.
INTERCENBUD, zawsze z odniesieniem do regionu w którym realizowana będzie
robota budowlana.
• Wartość rynkowa kosztów przedstawionych jako planowane do poniesienia będzie
weryfikowana w ramach kontroli administracyjnej wniosku i w przypadku, gdy
wysokość kosztów kwalifikowalnych wykazana we wniosku przekracza wartość
rynkową tych kosztów, pomoc zostanie przyznana z uwzględnieniem wartości
rynkowej tych kosztów.
• Dodatkowe informacje dotyczące rozliczania robót budowlanych znajdują się
w Załączniku nr 1 do instrukcji.
• Kosztorys inwestorski nie jest wymagany jeżeli Wnioskodawca realizuje inwestycję
metodą „zaprojektuj – wybuduj” dla której przedkłada program funkcjonalnoużytkowy.
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załączniki
4. Decyzja o pozwoleniu na budowę – jeżeli na podstawie przepisów prawa
budowlanego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń – kopia
Decyzja załączana jest w przypadku operacji, dla których jest wymagana zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.
zm.) i należy ją przedłożyć najpóźniej wraz z odpowiedzią na pismo wzywające do
usunięcia braków (uzupełnień).
Jeżeli złożona decyzja nie jest decyzją ostateczną i nie uzyska takiego statusu na etapie
składania uzupełnień do wniosku, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia
ostatecznej decyzji wraz z pierwszym wnioskiem o płatność.
Jeżeli data wydana pozwolenia jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia wniosku,
Wnioskodawca zostanie wezwany do poświadczenia aktualności pozwolenia np.
poprzez dostarczenie lub okazanie strony dziennika budowy.
W przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj-wybuduj”,
dla której właściwym jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego,
prawomocną decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę należy przedłożyć wraz
z wnioskiem o płatność.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
załączniki
5. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwemu organowi,
potwierdzone przez ten organ - kopia
wraz z:
– oświadczeniem, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał lub
– potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego
zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia.
W przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj-wybuduj”,
dla której właściwym jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego,
zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z potwierdzeniem należy
przedłożyć wraz z wnioskiem o płatność.
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6. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – kopia
Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej załącza się, jeżeli
Wnioskodawca na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2013 poz. 687 z późn. zm.) został zobligowany do jej uzyskania.
Konieczność wydania. decyzji wystąpi m.in. w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje
poszerzenie pasa drogowego na część działek nie należących do niego, a plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje ten teren pod drogi publiczne.
Wówczas nie będzie wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie, gdyż decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej reguluje wszystkie kwestie dot. prawa
budowlanego.
W przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj-wybuduj”,
dla której właściwym jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego,
decyzja jest składana wraz z wnioskiem o płatność.
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7. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana –
kopia
Operacje inwestycyjne, aby mogły zostać zakwalifikowane do wsparcia z EFRROW,
muszą być poprzedzone oceną spodziewanego oddziaływania na środowisko,
zgodnie z prawem mającym zastosowanie do tego rodzaju inwestycji w przypadku,
gdy inwestycja może mieć negatywny wpływ na środowisko.
Warunkiem przyznania pomocy jest zatem konieczność przedłożenia wraz z wnioskiem
o przyznanie pomocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jej
uzyskanie jest wymagane przepisami prawa.
W przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj-wybuduj”
Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia ostatecznej decyzji wraz z wnioskiem
o płatność.
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8. Szacunkowe zestawienie kosztów – oryginał lub kopia
Szacunkowe zestawienie kosztów składane jest wraz z Programem funkcjonalnoużytkowym i jest sporządzane dla projektów realizowanych metodą "zaprojektuj
i wybuduj".
Powinno się odnosić się do zakresu operacji wyszczególnionego we Wniosku.
W Szacunkowym zestawieniu kosztów należy podać: wyszczególniony zakres rzeczowy
wraz z miernikami oraz koszty operacji wraz ze wskazaniem ich źródła.
Ceny powinny być określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych
z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji.
W dokumencie przewidziana została kolumna, w której dla każdej wymienianej
pozycji kosztowej należy wskazać źródło, na podstawie którego oszacowana została
cena.
Załącznik nie jest wymagany w przypadku załączenia do Wniosku kosztorysu
inwestorskiego.
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9. Program funkcjonalno-użytkowy – oryginał lub kopia
Program funkcjonalno-użytkowy Wnioskodawca dostarcza w przypadku realizacji
operacji metodą „zaprojektuj i wybuduj.”
Szczegółowy zakres i formę programu funkcjonalno – użytkowego określa
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2013r. poz. 1129), zgodnie z którym należy sporządzić ten dokument.
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10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu – kopia
Załącznik powinien potwierdzać, że droga planowana do realizacji w ramach operacji
jest zlokalizowana na obszarze, który w dokumencie planistycznym gminy został
wyznaczony pod taką inwestycję – na potwierdzenie uwzględnienia (spójności)
planowanej operacji z dokumentami planistycznymi. Wymóg, którego
niespełnienie będzie skutkować odmową przyznania pomocy.
Wnioskodawca może przedstawić wydruk ze strony internetowej zawierający link
(adres) do strony www (np. ze strony BIP gminy, powiatu) oraz datę wydrukowania.
Wnioskodawca może przedstawić tylko ten fragment (wycinka) dokumentu, który
zawiera informacje dotyczące inwestycji. Dopuszcza się złożenie dokumentacji
w postaci elektronicznej (np. zapisanej lub zeskanowanej dokumentacji na nośniku
optycznym CD).
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11. Dokument strategiczny dotyczący obszaru, na którym jest planowana realizacja
operacji, określający strategię rozwoju oraz obszary lub cele polityki rozwoju –
kopia
Załącznik powinien potwierdzać, że operacja spójna z dokumentem strategicznym
Wnioskodawcy. Dopuszcza się również zaktualizowane plany odnowy
miejscowości, które będą obejmowały realizację danej operacji w zaplanowanym
we wniosku terminie.
Z przedłożonej dokumentacji strategicznej musi wynikać, że operacja wpisuje się
w szerszy kontekst związany z rozwojem danego obszaru gminy/powiatu/związku
– że Wnioskodawca wśród zadań do realizacji priorytetowo traktuje inwestycje
związane z budową, przebudową lub zmianą nawierzchni dróg i nie jest to
inwestycja ad hoc. Jest to wymóg, którego niespełnienie będzie skutkować
odmową przyznania pomocy.
Preferuje się dokumenty w wersji elektronicznej (płyta CD), ewentualnie wyciągi lub
wypisy, wydruki ze strony internetowej zawierające link (adres) do strony www na
podstawie których będzie można jednoznacznie potwierdzić odniesienie do
planowanej operacji w tych dokumentach.
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12. Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji
(zwanym dalej Opisem zadań) sporządza się w przypadku dokonywania zakupu
sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji, które nie zostały ujęte
w kosztorysie inwestorskim albo w szacunkowym zestawieniu kosztów
(w przypadku realizacji operacji metodą „zaprojektuj i wybuduj”). Opis zadań
składa się w oryginale na druku, stanowiącym załącznik nr 12 do wniosku.
Dla kosztów nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych oraz przepisami
art. 43a ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy w celu
zapewnienia, że wykazane planowane koszty nie przekraczają wartości rynkowej
tych kosztów należy dokonać rozeznania rynku i wskazać źródło przyjętych cen.
Rozeznanie rynku oznacza oszacowanie wartości zamówienia poprzez porównanie cen
u potencjalnych dostawców/usługodawców, o ile na rynku istnieje więcej niż jeden
dla określonego rodzaju dostaw/usług. W przypadku, gdy wnioskodawca stwierdzi,
że nie znalazł na rynku więcej niż jednego potencjalnego dostawcy/usługodawcy
zobowiązany jest do wyczerpującego uzasadnienia takiej sytuacji.
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13. Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT - oryginał
Wnioskodawca może ubiegać się o uznanie podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego
tylko w przypadku, gdy nie ma możliwości odzyskania VAT na mocy prawodawstwa
krajowego.
14. Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) –
oryginał lub kopia
Każdy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia interpretacji. W związku z tym
powinien wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora
właściwej izby skarbowej) o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku
możliwości odzyskania VAT(formularz ORD-IN (art. 14b §7 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2018r. poz. 800, z późn. zm.),
którą należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy
W przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze interpretacji indywidualnej,
dotyczącej przedmiotowej operacji, może ją dostarczyć wraz z wnioskiem
o płatność.
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15. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące
umiejscowienia operacji - oryginał lub kopia
Mapy lub szkice powinny jednoznacznie wskazywać umiejscowienie operacji,
połączenie z innymi drogami, a przede wszystkim położenie budynków
użyteczności publicznej, wymienionych we wniosku.
Uwaga: W przypadku, gdy Wnioskodawca załącza kosztorys inwestorski i dok.
projektową, wówczas nie zachodzi konieczność załączania szkiców sytuacyjnych lub
planów sytuacyjnych.
Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne powinny pozwolić na identyfikację
zakresu planowanych do wykonania prac, określić miejsca realizacji operacji
i planowanych robót oraz umożliwić sprawdzenie przedmiaru robót. Plany
sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne Wnioskodawca może skopiować
z projektu budowlanego.
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16. Decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, inne
dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania pomocy, w tym
kryterium regionalnego – kopie
Należy załączyć do wniosku wszelkie decyzje, pozwolenia lub opinie organów
administracji publicznej, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich
uzyskania w związku z realizacją operacji, o ile ich uzyskanie jest wymagane przed
rozpoczęciem realizacji operacji oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie
kryteriów przyznania pomocy, w tym kryterium regionalnego.
Dokumentem, który należy złożyć, pomimo nie wymienienia enumeratywnie jako
załącznik do wniosku jest, m.in. pozwolenie wodno-prawne - jeżeli z przepisów
prawa wynika obowiązek ich uzyskania.
W wierszach 1) – 3) Wnioskodawca wpisuje poszczególne dokumenty, które dołączył
do wniosku, a których nie wykazano w poprzednich punktach.
W tym miejscu należy również wymienić numer elektronicznej księgi wieczystej

Dziękuję za uwagę

