
 

 

 

UCHWAŁA NR 39/1539/22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 4 października 2022 r. 
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje typu „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 i 1270) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 232 oraz z 2022 r. poz. 564), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, od 14 listopada 2022 r. do 10 stycznia 2023 r. (do 
godz. 12:00) 

 
§ 2. Ogłoszenie o naborze wniosków stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
UZASADNIENIE 

 
1. Przedmiot regulacji: 

Przygotowanie procesu naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

   
2. Omówienie podstawy prawnej: 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu 
województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych. W myśl art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 i 1270), samorząd województwa wykonuje zadania 
delegowane, powierzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. § 9 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 232 oraz z 
2022 r. poz. 564), określa tryb postępowania samorządu województwa, w sprawie 
przeprowadzenia naboru wniosków o przyznanie pomocy. 
 
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

Nie dotyczy. 
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Wymóg ustalenia przez właściwy organ samorządu województwa, terminu i miejsca 
składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną  
i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, wynika z § 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto zgodnie z § 9 w/w 
rozporządzenia, organ samorządu województwa, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie  
o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego 
rozpoczęcia terminu składania tych wniosków, a termin ich składania nie może być krótszy niż  
14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.  



 

Przewidywana na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc podania do publicznej 
wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, wysokość  środków 
dostępnych dla województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie 
wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach 
określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.), wynosi  67 893 529,26 PLN. 

 
5. Ocena skutków regulacji: 

Nie dotyczy.  
 
 

 
 



 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

         Załącznik do uchwały nr 39/1539/22 
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

                   z dnia 4 października 2022 r. 
 
 
 
 

                                             
       Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
          Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

 

 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie  

od  14 listopada 2022 roku do 10 stycznia 2023 roku do godz. 12:00 

 
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej funduszy unijnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, pokój nr 114, w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki 

od 7:30 do 14:00 (w ostatnim dniu naboru do godz. 12:00) lub przesyłką rejestrowaną nadaną 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  

2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę 

przesyłkę. Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod 

numerami telefonów: 784 936 064; 660 691 425; 660 702 237; 690 550 928. 

 

 

 

 



 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Źródłem weryfikacji kryteriów wyboru operacji (krajowych i regionalnego), zawartych  

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 

typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, będą dokumenty załączone do 

wniosku o przyznanie pomocy, wskazane w instrukcji jego wypełniania. 

 

 

 
 
 


