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„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.                                                                                

                 
 



• Zmiana rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej na operację typu ,,Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje 
typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz 
operacje ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w 
ramach PROW na lata 2014-2020 r. 

- zmiana dotyczy złożenia wniosku o płatność końcową 
Złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie           24 
m-cy  od dnia zawarcia umowy, w przypadku dwóch etapów 36 m-
cy od dnia zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2025 
r. 



• Obecnie trwa weryfikacja wniosków:
1) Gospodarka wodno-ściekowa – 77 szt.
34 – wnioski przeznaczone do oceny 
35 – wnioski na liście oczekującej – do 31 grudnia 
2024 r. (max termin na zwarcie umowy) 
8 – wnioski odrzucone
2) Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów 
– 3 szt. 



„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

Nabór wniosków – planowany od 14 listopada 
2022 r. do 10 stycznia 2023 r. 
Szkolenie w trakcie naboru. 
Pula środków na konkurs – ok 67 mln zł 
• Pomoc jest przyznawana na operacje w 

zakresie budowy, przebudowy dróg gminnych, 
powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków 
tych dróg. 



O pomoc może ubiegać się:

• gmina
• związek międzygminny
• powiat
• związek powiatów



Pomoc między innymi może być przyznana 
jeżeli:

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

• operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch 
etapach przy czym złożenie wniosku o płatność dla I 
etapu, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy, 
a w przypadku operacji realizowanej w II etapach nie 
później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r. 



c.d.

• 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;
• będzie realizowana na nieruchomości będącej 

własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy lub na nieruchomości, do której podmiot ten 
posiada udokumentowane prawo do dysponowania;



c.d.
• suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności 

wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

• będzie wynikać z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu,

• będzie spójna z dokumentem strategicznym, 
• będzie łączyć jednostki osadnicze,
• dla operacji wydano ostateczną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana,
• W przypadku drogi wewnętrznej – droga ta w wyniku realizacji 

operacji stanie się drogą publiczną; 



Poziom pomocy 

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

• 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.



Kryteria przyznania pomocy

                                         Kryteria krajowe

• dochód podatkowy gminy 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

• średnia stopy bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest planowana 
realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, 
w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy była 
wyższa albo równa średniej wojewódzkiej stopie bezrobocia w tym okresie – 1 
punkt   



Kryteria c.d.

• gęstość zaludnienia 
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;

• operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem 
pasywnej infrastruktury szerokopasmowej- 1 punkt;



Kryteria c.d.
• 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;

• 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.



Kryteria przyznania pomocy

                       Kryterium regionalne 

kujawsko-pomorskiego – w wyniku realizacji operacji 
nastąpi zmiana drogi gruntowej na drogę twardą – 8 
punktów;



Podsumowanie 

• pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały 
co najmniej 8 punktów;

• jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy stwierdzono 
braki, wnioskodawca ma prawo do dwóch uzupełnień 
złożonego wniosku o przyznanie pomocy i dostarczenie 
braków w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania 
do ich usunięcia;

• w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru 
samorząd województwa wzywa do zawarcia umowy;

       



Dziękuję za uwagę
Kontakt: j.dembinski@kujawsko-pomorskie.pl

Tel.784 936 064

mailto:v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl
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