


PROW 2014-2020PROW 2014-2020

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie wdrażał 
działania w zakresie następujących priorytetów:

Priorytet 3   Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem
• Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - targowiska

Priorytet 6   Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie 
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

• Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – pozostałe 
zakresy

• Leader



  Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskichPodstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

Targowiska  lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 
lokalnych produktów i usług

Beneficjenci
•gmina/związek gmin
•powiat/ związek powiatów

Warunki operacji:
•realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. 
mieszkańców
•ogólnodostępna, niekomercyjna
•spójna z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią 
rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości



  Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskichPodstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę  lub odprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych 
Beneficjenci
•gmina/związek gmin
•spółka, w której udziały mają wyłącznie JST
Warunki operacji:
•w gminie: wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. 
mieszkańców), lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości - powyżej 5 tys. 
mieszkańców)
•poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych
•niekomercyjna
•spójna z dok. planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub 
planem rozwoju miejscowości Wkład EFRROW: do 63,63 %

Wkład beneficjenta : min. 
36,37%



  Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskichPodstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Beneficjenci
•gmina, powiat lub ich związki
Warunki operacji:
•w gminie: wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast 
powyżej 5 tys. mieszkańców), lub miejskiej (z wyłączeniem 
miejscowości - powyżej 5 tys. mieszkańców)
•niekomercyjna
•spójna z dok. planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju 
gminy lub planem rozwoju miejscowości
•ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią 
drogową Wkład EFRROW: do 63,63 %

Wkład beneficjenta : min. 
36,37%



Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskichPodstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych; zakup 
obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie 

Beneficjenci
•gmina lub instytucja kultury 
(dla której organizatorem jest JST)
Warunki operacji:
•w gminie: wiejskiej lub miejsko-wiejskiej
(z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców),
lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości - powyżej 5 tys. mieszkańców)
•niekomercyjna, ogólnodostępna, w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych 
•spójna z dok. planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju 
miejscowości
•została zaakceptowana przez JST, które powołało instytucję kultury
•dotycząca obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków



  Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskichPodstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni 
publicznej
Beneficjenci
•gmina, instytucja kultury, dla której 
organizatorem jest JST (budowa, 
przebudowa, modernizacja lub 
wyposażenie obiektów pełniących 
funkcje kulturalne w tym świetlice i domy kultury)
•gmina  (kształtowanie przestrzeni 
•publicznej)
Warunki operacji:
•w gminie: wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. 
mieszkańców), lub miejskich (z wyłączeniem miejscowości - powyżej 5 tys. mieszkańców)
•ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych, nie komercyjne
•spójna z dok. planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju 
miejscowości
•została zaakceptowana przez JST, które powołało instytucję kultury

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
-do 500 tys. zł /beneficjenta/ okres realizacji 
PROW 2014-2020
Wkład EFRROW: do 63,63 %
Wkład beneficjenta : min. 36,37%



LEADER – zakres wsparciaLEADER – zakres wsparcia
Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju możliwa 

dla jst
1. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji
2.  rozwój produktów lokalnych
3. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk
4. zachowanie dziedzictwa lokalnego
5. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
6. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność 

terytorialną w zakresie włączenia społecznego.



•Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich -  targowiska
3 324 699 Euro (EFRROW) 
5 225 174 Euro – Środki publiczne ogółem

•Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich– pozostałe zakresy
37 731 589 Euro (EFRROW) 
59 300 003 Euro – Środki publiczne ogółem

•Leader
28 668 048 Euro (EFRROW) 
45 055 495 Euro – Środki publiczne ogółem



Do dyspozycji: 37 731 589 Euro
▸Drogi lokalne – 19 000 000 Euro
▸Gospodarka wodno–ściekowa – 14 958 431Euro
▸Obiekty pełniące funkcje kulturalne – 886 579 E
▸Kształtowanie przestrzeni publicznej – 1mln E
▸Ochrona zabytków – 1 886 579 Euro



▸ O pomoc może ubiegać się:
◦ gmina;
◦ związek międzygminny;
◦ powiat;
◦ związek powiatów.

▸ Inwestycja będzie realizowana w miejscowości należącej do:
◦ gminy wiejskiej, lub
◦ gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 

mieszkańców, lub
◦ gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 

mieszkańców.
▸ Wysokość pomocy nie może przekroczyć 3 000 000 zł na beneficjenta, 
▸ Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. 



▸ Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji następujących kosztów 
kwalifikowalnych:
◦ ogólnych, w których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), 
zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”,
◦ budowy, przebudowy lub zmiana nawierzchni
◦ budowy kanałów technologicznych, związanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
◦ zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji,
◦ podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. C rozporządzenia 

nr 1303/2013,
◦ które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz 

racjonalne.



▸ Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja 
operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez 
urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, kształtuje 
się na poziomie:
◦ nie więcej niż 50% średniej krajowej – 5 punktów,
◦ powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 

3 punkty,
◦ powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej 

– 1 punkt;



▸ bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, 
w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 
12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
było wyższe lub równe średniej krajowej – 2 punkty;

▸ operacja jest powiązania z inwestycjami dotyczącymi tworzenia 
pasywnej infrastruktury szerokopasmowej – 1 punkt;

▸ droga objęta operacją prowadzi do budynku użyteczności publicznej 

– 2 punkty;
▸ operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii – 

3 punkty;
▸ operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub 

powiatami, lub gminą a powiatem – 1 punkt;



▸ Operacja znajduje się i jest zgodna z pierwszą kategorią 
potrzeb samorządów gminnych i powiatowych województwa, 
określonych w Analizie potrzeb budowy i modernizacji dróg 
lokalnych w zakresie PROW 2014 – 2020 w odniesieniu do 
wybranych aspektów Strategii rozwoju województwa 
kujawsko – pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 
2020+ - 4 punkty



W ankietach samorządy przyporządkowały proponowane 
inwestycje do celów strategicznych województwa dla 
następujących rodzajów interwencji:
Przywrócenie funkcji gospodarczych na terenach 
postpegeerowskich; 
Rozwój infrastruktury technicznej dla potrzeb rozwoju 
gospodarczego;
Infrastruktura drogowa stwarzająca lepsze warunki dla 
rozwoju społecznego; 
 



▸ Kategoria I – infrastruktura drogowa małej 
skali – szacowany koszt inwestycji nie 
przekracza 800 tyś. zł brutto;

▸ Kategoria II – infrastruktura drogowa średniej 
skali – szacowany koszt inwestycji nie 
przekracza 2,5 mln zł brutto;

▸ Kategoria III – infrastruktura drogowa dużej 
skali – szacowany koszt inwestycji  
przekracza 2,5 mln zł brutto;









▸ W przypadku, gdy operacja będzie realizowana na obszarze 
więcej niż jednej gminy kryteria wyboru ustala się na 
podstawie średniej z wszystkich gmin, na obszarze których 
będzie realizowana operacja.

▸ W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę 
punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje 
zapewnienie dostępu do sieci drogowej większej liczbie 
mieszkańców, według liczby mieszkańców, w której jest 
realizowana operacja, zgodnie z danych dostępnymi 
w urzędzie gminy według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy.



▸ W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów 
i niemożliwości ustalenia kolejności o kolejności przyznania 
pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku.

▸ Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji 
w kolejności uzyskanych punktów, która jest zatwierdzana przez 
właściwy organ samorządu województwa.

▸ Za spełnienie kryteriów krajowych  łącznie można otrzymać 
maks. 14 punktów. Za spełnienie kryteriów regionalnych - 
maks. 4 punkty. Łącznie projekt może więc uzyskać 18 punktów. 
Minimum do przyznania dofinansowania to 
9 punktów



▸ Ogłoszenie o naborze wniosków – 30 dni
▸ Nabór – od 14 do 60 dni
▸ Weryfikacja w SW – 4 miesiące 
▸ Uzupełnienie – 1 x 14 dni



    Dziękuję za uwagę

  Violetta Witkowska 
Departament Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
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