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Działania PROW 2014 - 2020 

• II nabór w ramach działania „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” planowany jest na przełomie 2017/2018 
roku. 

• Przewidywany termin naboru dla operacji typu ”Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie 
przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona 
zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętych PROW 
2014-2020 to II połowa 2017 roku.  

Pula środków na działania to: 
 Zabytki – 0,5 mln Euro, 
 Kształtowanie przestrzeni publicznej – 1 mln Euro 
 Obiekty pełniące funkcje kulturalne – 2,2 mln Euro; 

 

 



Proponowane zmiany w nowelizacji rozporządzenia  
z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

• Intensywność pomocy do 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych przy czym wartość całkowitego 
kosztu operacji nie będzie przekraczać dwukrotności 
wysokości pomocy ze środków EFRROW 

• Lista rankingowa sporządzana przez weryfikacją 
wniosków  

• 2 uzupełnienia do wniosku 

• Brak możliwości samej zmiany nawierzchni tzw. 
„asfalt na asfalt” 

• Możliwość złożenia tylko jednego wniosku  

 

 

 



Zmiany w nowelizacji rozporządzenia z zakresu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

Kryteria 

Kryterium poprzednie  Punkty Kryterium proponowane  Punkty 

Podstawowy dochód podatkowy 
gminy, w której planowana jest 
realizacja operacji, w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca, opublikowany 
do stosowania w roku, w którym 
nastąpiło ogłoszenie o naborze, 
kształtuje się:  

a) nie 
więcej niż 
50% 
średniej 
krajowej – 
5 pkt, 
b) pow. 
50% i nie 
więcej niż 
75% - 
3pkt 
c) pow. 
75% i nie 
więcej niż 
100%- 1 
pkt 

Poziom dochodów własnych 
wnioskodawcy, pomniejszony o wpłaty 
danej jednostki z przeznaczeniem na 
część równoważącą subwencji ogólnej 
i powiększony o przysługujące danej jst 
części wyrównawcze i równoważące 
subwencji ogólnej jest niższy od 
średniego dochodu własnego 
(uwzględniającego sumę wypłat jst z 
przeznaczeniem na część równoważącą 
subwencji ogólnej i sumę 
przysługujących im części 
wyrównawczych  i równoważących 
subwencji ogólnej) jst danego szczebla 
w województwie 
 

3 pkt 



Zmiany w nowelizacji rozporządzenia z zakresu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

Kryterium poprzednie  Pkt Kryterium proponowane  Pkt 

Bezrobocie w powiecie, na 
obszarze którego położona jest 
gmina, w której jest planowana 
realizacja operacji, w okresie 
ostatnich 12 m-cy przed dniem 
złożenia wniosku było wyższe lub 
równe średniej krajowej 

2 
pkt 

Średnia stopa bezrobocia w 
powiecie, na obszarze którego 
planowana jest realizacja operacji, 
w okresie ostatnich 12 m-cy  
poprzedzających miesiąc 
rozpoczęcia terminu składania 
wniosków była wyższa albo równa 
średniej krajowej stopie 
bezrobocia w tym okresie 

1 pkt 

Operacja jest powiązana z 
inwestycjami dot. tworzenia 
pasywnej infrastruktury 
szerokopasmowej lub na obszarze 
realizacji operacji istnieje 
funkcjonująca sieć szkieletowa 

1 
pkt 

Operacja będzie realizowana w 
związku z tworzeniem pasywnej 
infrastruktury szerokopasmowej 
lub na obszarze realizacji operacji 
funkcjonuje sieć szerokopasmowa 

1 pkt 



Zmiany w nowelizacji rozporządzenia z zakresu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

Kryterium poprzednie  Pkt Kryterium proponowane  Pkt 

Droga objęta operacja prowadzi 
bezpośrednio do obiektu 
użyteczności publicznej  

2 pkt Droga objęta operacja prowadzi 
bezpośrednio do obiektu 
użyteczności publicznej  

2 pkt 

Operacja dotyczy drogi łączącej 
się z drogą o wyższej kategorii 

3 pkt Droga objęta operacją łączy się 
bezpośrednio z drogą o wyższej 
kategorii 

3 pkt 

Operacja jest realizowana w 
porozumieniu pomiędzy gminami 
lub powiatami, lub gminą w 
powiatem 

1 pkt - - 



Zmiany w nowelizacji rozporządzenia z zakresu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

Kryterium poprzednie  Pkt Kryterium proponowane  Pkt 

- - Operacja będzie realizowana w 
gminie, w której gęstość zaludnienia 
ustalona według najnowszych na dzień 
ogłoszenia naboru wniosków 
wynikowych informacji statystycznych 
ogłaszanych, udostępnianych lub 
rozpowszechnianych zgodnie z 
przepisami o statystyce publicznej 
wynosi:  

a) Co 
najmniej 60 
osób/ km²- 2 
pkt 
b) Co 
najmniej 25 
osób/km² i  
mniej niż 60  
osób/ km²- 1 
pkt 

Kryterium regionalne – 
pierwsza kategoria potrzeb jst 
określona w „ Analizie potrzeb 
budowy i modernizacji dróg 
lokalnych w zakresie PROW 
2007-2014 

4 pkt W wyniku realizacji operacji nastąpi 
przebudowa dróg gminnych, 
powiatowych lub wewnętrznych  
poprzez zmianę nawierzchni dróg, 
która uzyska podwyższony parametr 

4 pkt 



Dziękuję za uwagę 


