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Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, 
przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych 
służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania 
ścieków, takich jak:
- oczyszczalnie ścieków,
- ujęcia wody i stacje uzdatniania wody,
- systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę,
- instalacje do osadów ściekowych, 
- zakup nowych urządzeń i materiałów oraz usług służących 
realizacji operacji.

Gospodarka wodno - ściekowa



Gospodarka wodno - ściekowa

 O pomoc może ubiegać się:
- gmina;
- spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu 
terytorialnego;
- związek międzygminny.



• Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych do wysokości limitu, który w okresie 
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 wynosi 2 000 000 zł na beneficjenta;

• Inwestycja może być realizowana nie więcej niż 
w dwóch etapach, a złożenie wniosku o płatność końcową, 
nastąpi nie później niż w terminie 12 miesięcy, a w przypadku 
operacji realizowanej w dwóch etapach nie później niż w 
terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później 
niż do dnia 30 czerwca 2023 r. 

Gospodarka wodno - ściekowa



Gospodarka wodno – ściekowa 
– kryteria krajowe wyboru projektu

1. Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest 
planowana realizacja operacji – od 0 pkt do 4 pkt;

2. Średnia stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa lub równa 
średniej krajowej stopie bezrobocia – 1 pkt;

3. Operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym 
jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona 
nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w 
programie wodno – środowiskowym kraju – 5 pkt;

4. Wskaźnik zwodociągowania gminy w przypadku realizacji 
operacji w zakresie gospodarki wodnej – od 0 pkt do 6 pkt;



Gospodarka wodno – ściekowa 
– kryteria krajowe wyboru projektu

5. Wskaźnik skanalizowania gminy w przypadku realizacji operacji 
w zakresie gospodarki ściekowej– od 0 pkt do 4 pkt;

6. Wskaźnik zwodociągowania gminy w przypadku realizacji 
operacji w zakresie gospodarki ściekowej – od 0 pkt do 2 pkt;

7. Operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej – 
1,5 pkt;

8. Operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem 
pasywnej infrastruktury szerokopasmowej – 0,5 pkt.



Gospodarka wodno – ściekowa 
– kryteria regionalne

1. Planowana operacja dotyczy:
– budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków lub 

stacji uzdatniania wody, z wyłączeniem 
przydomowych oczyszczalni ścieków – 4 pkt,

– Budowa sieci wodociągowej lub sieci 
kanalizacyjnej – 
2 pkt;

2. Realizacja operacji jest planowana na obszarze 
gminy, 
w której występuje co najmniej jedna z form ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-5 
ustawy o ochronie przyrody, wyrażonej w % iloraz 
łącznej powierzchni występowania form ochrony 
przyrody znajdujących się w obszarze tej gminy i 
obszaru tej gminy wynosi co najmniej 50% - 2 pkt;



Gospodarka wodno – ściekowa 
– kryteria regionalne

3. Wysokość kosztów kwalifikowalnych planowanej operacji 
w zakresie odprowadzania lub oczyszczania ścieków wynosi 
co najmniej – 75% kosztów kwalifikowalnych operacji – 3 pkt;

4. Planowana operacja będzie stanowić kontynuację 
przedsięwzięć zrealizowanych w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków – 3 pkt.



Gospodarka wodno – ściekowa

• Pomoc może być przyznana na realizację operacji, które 
uzyskały co najmniej 12 punktów.

• O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma 
uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów 
wyboru operacji oraz kryteriów regionalnych.

• Dwukrotna możliwość uzupełnienia braków (2x14 dni).



Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów
• Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na budowie 

lub przebudowie targowisk lub obiektów budowlanych 
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, w tym 
na związany z tą budową lub przebudową zakup nowych 
urządzeń, materiałów i usług służących realizacji tej operacji.

• O pomoc może ubiegać się:
– Gmina,
– Związek międzygminny,
– Powiat,
– Związek powiatów.



Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów
• Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych do wysokości limitu, który w okresie 
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 wynosi 1 000 000 zł na beneficjenta;

• Inwestycja będzie realizowana nie więcej niż 
w dwóch etapach, a 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 2023 r. 



Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów – kryteria wyboru 
1. Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla 

rolników pod sprzedaż produktów rolno – spożywczych 
będzie stanowiła po realizacji operacji odpowiedni procent – 
od 0 pkt. do 12 pkt;

2. Planowana operacja dotyczy przebudowy istniejącego 
targowiska – 4 pkt;

3. W gminie nie był realizowany projekt z zakresu budowy lub 
przebudowy targowiska dofinansowany ze środków w 
ramach PROW 2007 – 2013 – 6 pkt;

4. Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod 
sprzedaż produktów rolno – spożywczych wyprodukowanych 
w systemie rolnictwa ekologicznego będzie stanowiła 
odpowiedni procent – od 0 pkt do 10 pkt;



Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów – kryteria wyboru 
5. Operacja uwzględnia wyposażenie targowiska 
w instalacje odnawialnego źródła energii, które będą zapewniały 
pokrycie co najmniej w 30% zaopatrzenia na energię elektryczną 
lub cieplną – 6 pkt;

6. Targowisko będzie obiektem całorocznym – 10 pkt;

7. W okresie 5 lat od dnia wypłaty przez ARiMR płatności 
końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska 
przez rolników będzie o co najmniej 25% niższy od kosztu 
wynajmu przez inne podmioty – 6 pkt.



Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów 
• Maksymalnie Beneficjent może uzyskać 54 punkty;

• Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która 
uzyskała co najmniej 27 punktów.



Dziękuję za uwagę
Violetta Witkowska

v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl
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