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wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego

„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.                                                      



1) Nabór ogłoszony został 14 listopada 2022 r. i trwa do 10 stycznia 2023 r. (do g. 12:00);
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w UM lub nadać na 
poczcie rejestrowaną przesyłką, zgodnie z prawem pocztowym - dzień złożenia wniosku 
uznaje się dzień, w którym nadaną tę przesyłkę.; 

2) W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dany podmiot może złożyć tylko 
jeden wniosek o przyznanie pomocy.
W przypadku gdy dany podmiot złoży w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie 
pomocy więcej niż jeden wniosek, nie przyznaje się pomocy na żadną z operacji objętych 
tymi wnioskami;

3) Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 5 000 000 zł na beneficjenta;

4) Pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych;

5) Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 8 punktów
za kryteria regionalne i krajowe;

6) W ramach weryfikacji dopuszczalne są 2 uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy;

Informacje ogólne 



O pomoc może ubiegać się:

1) gmina;
2) związek międzygminny;
3) powiat;
4) związek powiatów.



Warunki uzyskania pomocy

Pomoc jest przyznawana na operację, która spełnia następujące warunki:

1. Inwestycja będzie realizowana w zakresie budowy lub przebudowy dróg 
gminnych, powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg;

2. Koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane w drodze 
wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek 
innego unijnego instrumentu finansowego;

3. Będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, złożenie wniosku o 
płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy, a w 
przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach nie później niż w 
terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 
dnia 30 czerwca 2025 r.;



Warunki uzyskania pomocy c.d.
4. Będzie realizowana na obszarze należącym do:

a) gminy wiejskiej lub
b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących   
powyżej 5000 mieszkańców, lub
c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących 
powyżej 5000 mieszkańców;

5. Będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością 
podmiotu lub na  nieruchomości do której posiada on prawo do 
dysponowania nią;

6. Będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, jeżeli zostały sporządzone, albo z decyzji 
ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane;

7. Będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, 
na którym jest planowana realizacja operacji, określającym 
strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;



Warunki uzyskania pomocy c.d.

8. Suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności 
wysokości pomocy na tę operację; 
(koszty całkowite nie mogą być większe od kwoty pomocy x 2 )

9. Będzie łączyć jednostki osadnicze z istniejącą drogą publiczną; 
(jednostki osadnicze - określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 

………urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych Dz. U. z 2019 r. 
........poz.1443). 

8. W przypadku gdy inwestycja dotyczy drogi wewnętrznej - droga ta 
w wyniku realizacji operacji stanie się drogą publiczną;

9. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków 
publicznych;

10. Dla operacji wydano ostateczną decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana.



Koszty kwalifikowalne
Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji następujących 
kosztów kwalifikowalnych:
1. koszty ogólne (np. dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski, 

inwentaryzacja powykonawcza – te koszty zaliczamy do kosztów 
ogólnych operacji).
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w  

………wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 
………kwalifikowalnych.
2. budowy lub przebudowy drogi, dróg gminnych, powiatowych, 

wewnętrznych lub odcinków tych dróg.
3. budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub 

przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą 
drogą lub potrzebami ruchu drogowego,

4. zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji,
5. koszty podatku od towarów i usług (VAT). 



Punkty - kryteria krajowe i regionalne
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów
przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:
KRYTERIA KRAJOWE:
1) dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w
przeliczeniu na jednego mieszkańca obliczany zgodnie z przepisami o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem
wskaźników dochodów podatkowych gmin opublikowanych przez urząd
obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do
stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o
przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie:
a) nie więcej niż 50% średniej wojewódzkiej - 3 punkty,
b) powyżej 50% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 75% średniej
wojewódzkiej - 2 punkty,
c) powyżej 75% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 100% średniej
wojewódzkiej - 1 punkt;
Wyjaśnienie: Wskaźnik G (podstawowy dochód podatkowy gmin publikowany jest przez
Ministerstwo Finansów ).



Punkty - kryteria krajowe i regionalne c.d.

2) średnia stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze
jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12
miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło
ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy (okres
od listopada 2021 r. do października 2022 r.), była wyższa albo
równa średniej wojewódzkiej stopie bezrobocia w tym okresie
- 1 punkt;
Dane publikowane na GUS



Punkty - kryteria krajowe i regionalne c.d.
3) gęstość zaludnienia, 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;
Dane publikowane na GUS

4) operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej
infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji
funkcjonuje sieć szerokopasmowa - 1 punkt;



Punkty - kryteria krajowe i regionalne c.d.
5) 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;

Budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć 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.
(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 3 pkt. 6.).



Punkty - kryteria krajowe i regionalne c.d.

6) 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.



Punkty - kryteria krajowe i regionalne c.d. 

KRYTERIA REGIONALNE

Dla województwa kujawsko-pomorskiego - w wyniku realizacji 
operacji na całym odcinku objętym operacją nastąpi zmiana 
drogi gruntowej na drogę twardą - 8 punktów;

Droga twarda to droga mająca twardą nawierzchnię ulepszoną
(z kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z płyt kamienno-
betonowych, bitumu) lub droga o nawierzchni nieulepszonej
(tłuczniowej lub brukowej).



Dodatkowe informacje dot. pkt.

W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej
gminy, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru operacji przyznaje
się na podstawie średniej arytmetycznej danych z wszystkich gmin, na
obszarze których będzie realizowana operacja.

W przypadku gdy operacja będzie dotyczyła więcej niż jednej drogi, punkty
przyznaje się, jeżeli kryteria wyboru są spełnione w odniesieniu do
wszystkich dróg objętych operacją.

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.



Kolejność przysługiwania 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, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała
największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę
punktów.

W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o
kolejności przysługiwania pomocy decyduje wysokość dochodu podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy, pierwszeństwo w uzyskaniu
pomocy ma operacja, która będzie realizowana przez podmiot o niższym
dochodzie.



Kolejność przysługiwania pomocy c.d.
Po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy
niezwłocznie podamy do publicznej wiadomości na stronie
internetowej urzędu marszałkowskiego listę, wskazując wnioski o
przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy.

- Możliwość dwukrotnego uzupełnienia braków (2x14 dni).
- Czas weryfikacji wniosków – 6 miesięcy.

Po zakończeniu sprawdzenia wniosków o przyznanie pomocy
niezwłocznie zaktualizujemy i podamy do publicznej wiadomości listę,
na stronie internetowej, wskazując wnioski o przyznanie pomocy
spełniające warunki przyznania pomocy.

-Umowy zawierane zostaną według kolejności wynikającej z
LISTY OPERACJI.



Dziękuję za uwagę


