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Podstawy prawne 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz.  349) 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U.  2015, poz. 1414) 
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Beneficjent 

 Gmina 

 Związek międzygminny 

 Powiat 

 Związek powiatów 
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Zakres pomocy 

 Pomoc jest przyznawana na operacje  

w zakresie budowy, przebudowy lub 

zmiany nawierzchni dróg gminnych, 

powiatowych lub wewnętrznych  
 

Refundacji będą podlegać koszty związane z budową, przebudową lub 

zmianą nawierzchni drogi polegającej na wykonywaniu robót, w których 

wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych  

i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic 

pasa drogowego. Przez zmianę nawierzchni drogi należy rozumieć 

zmianę wpływającą na poprawę jakości drogi w szczególności  

np. z szutrowej na asfaltową albo z gruntowej na brukową lub 

asfaltową.  
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Zakres pomocy 

 Przedmiotem operacji nie może być wyłącznie 

budowa chodnika lub ścieżki rowerowej. Zgodnie 

bowiem z ustawą o drogach publicznych, jako 

drogę należy rozumieć budowlę wraz z drogowymi 

obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami, stanowiącą całość techniczno-

użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu 

drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 

Budowa samego chodnika będącego jednym  

z elementów składowych drogi nie jest zatem 

tożsama z budową drogi. Wykonanie np. chodnika 

może stanowić koszt kwalifikowalny jedynie  

na odcinku budowanej/przebudowywanej jezdni.  
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Kryteria dostępu 

 Pomoc jest przyznawana na operację, która 

oprócz warunków określonych w PROW na lata 

2014–2020 oraz ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. 

spełnia następujące warunki: 

 

1) będzie realizowana w zakresie budowy, przebudowy  

lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub 

wewnętrznych; 

2) koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane 

w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu 

Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu 

finansowego oraz innych programów przeznaczonych  

na inwestycje drogowe; 
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Kryteria dostępu 

3) będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach,  

a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem 

rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez 

beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz 

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.; 

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; 
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Kryteria dostępu 

5) będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub  

na nieruchomości, do której podmiot ten posiada 

udokumentowane prawo do dysponowania nią przez okres 

realizacji operacji oraz co najmniej przez okres związania  

z celem (5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej); 

6) będzie uwzględniona w dokumencie planistycznym; 

7) będzie spójna z dokumentem strategicznym; 

8) będzie uwzględniona w planie finansowym podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy nie później niż  

w dniu zawarcia umowy; 

9) suma kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty  

1 mln € w przeliczeniu na złote według średniego kursu 

walut obcych Narodowego Banku Polskiego 

obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków  

o przyznanie pomocy; 
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Kryteria dostępu 

10) będzie łączyć jednostki osadnicze określone w ustawie  

z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych z istniejącą drogą 

publiczną; 

11) w przypadku gdy dotyczy drogi wewnętrznej – droga  

ta w wyniku realizacji operacji stanie się drogą publiczną; 

12) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków 

publicznych. 
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Koszty kwalifikowalne 

 ogólne – związane z wydatkami 

kwalifikującymi się do wsparcia w ramach 

EFRROW. Przy ustalaniu wysokości 

pomocy koszty ogólne są uwzględniane  

w wysokości nieprzekraczającej 10% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych; 

 budowy, przebudowy lub zmiany 

nawierzchni drogi; 
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Koszty kwalifikowalne 

 budowy kanałów technologicznych  

w ciągu budowanej lub przebudowywanej 

drogi związanych z potrzebami 

zarządzania tą drogą lub potrzebami 

ruchu drogowego; 

 zakupu 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 
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Koszty kwalifikowalne 

 Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej 

wysokości, jeżeli zostały: 

1) poniesione: 

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku 

kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r. 

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te 

przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez 

beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań  

ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  

z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru 

określonego w umowie; 

c) w formie rozliczenia bezgotówkowego; 

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo 

gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod 

rachunkowy. 
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Wysokość pomocy 

 Pomoc jest przyznawana w wysokości 

63,63% kosztów kwalifikowalnych. 

 

 Pomoc jest przyznawana do wysokości 

limitu, który w okresie realizacji PROW 

2014–2020 wynosi 3 mln zł na beneficjenta. 

 

2015-11-09 



Limit środków finansowych w okresie 

realizacji PROW 2014-2020 dla 

województwa śląskiego 

 

 

14 500 000,00 €* 
 

 

 

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r.  

w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach 

lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1755) 
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Kryteria oceny punktowej 

1) 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:  

a) nie więcej niż 50% średniej krajowej – 5 punktów, 

b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej 

krajowej – 3 punkty, 

c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% 

średniej krajowej – 1 punkt; 
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Kryteria oceny punktowej 

2) 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; 

3) operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi 

tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub  

na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć 

szkieletowa – 1 punkt; 

4) droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu 

użyteczności publicznej – 2 punkty; 

5) operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej 

kategorii – 3 punkty; 

6) operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy 

gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem – 1 punkt. 
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Kryteria oceny punktowej 

7) Kryterium regionalne dla województwa śląskiego: 

a) liczba kilometrów dróg powiatowych i gminnych o twardej 

nawierzchni w powiecie, w którym jest zlokalizowana 

operacja, według aktualnych danych Głównego Urzędu 

Statystycznego, w przypadku operacji polegającej wyłącznie 

na budowie drogi, wynosi: 

- nie więcej niż 500 km – 2 punkty, 

- powyżej 500 km i nie więcej niż 900 km – 1 punkt albo 

b) liczba kilometrów dróg powiatowych i gminnych o twardej 

nawierzchni w powiecie, w którym jest zlokalizowana 

operacja, według aktualnych danych Głównego Urzędu 

Statystycznego, w przypadku operacji polegającej wyłącznie 

na przebudowie lub zmianie nawierzchni drogi, wynosi: 

- powyżej 500 km i nie więcej niż 1200 km – 1 punkt, 

- powyżej 1200 km – 2 punkty, albo 
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Kryteria oceny punktowej 

c) operacja dotyczy łącznie budowy i przebudowy albo budowy  

i zmiany nawierzchni dróg – 2 punkty, 

d) operacja będzie realizowana w gminie, na obszarze której 

gęstość zaludnienia, według aktualnych danych Głównego 

Urzędu Statystycznego, wynosi: 

- powyżej 200 osób/km2 – 2 punkty, 

- powyżej 100 osób/km2 i nie więcej niż 200 osób/km2 – 1 punkt; 
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Kryteria oceny punktowej 

 W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze 

więcej niż jednej gminy, kryteria wyboru ustala się  

na podstawie średniej arytmetycznej 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. 

 W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę 

punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje 

zapewnienie dostępu do sieci drogowej większej liczbie 

mieszkańców miejscowości, w których jest realizowana 

operacja, określonej na podstawie danych dostępnych  

w urzędzie gminy według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie 

pomocy. 
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Kryteria oceny punktowej 

 W przypadku gdy operacje uzyskały taką samą liczbę 

punktów i niemożliwe jest ustalenie ich kolejności zgodnie  

z dostępem do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców 

miejscowości, w których realizowana jest operacja,  

o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina 

wpływu wniosku o przyznanie pomocy. 
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Kryteria oceny punktowej 

 

 

 Pomoc może być przyznana na operacje, 

które uzyskały co najmniej 9 punktów. 
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Wybrane zapisy umowy  

o przyznaniu pomocy na 

podstawie projektu umowy 
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Beneficjent będzie 

zobowiązany do osiągnięcia 

celów oraz rezultatów 

(wskaźników realizacji celu 

operacji), które jako 

Wnioskodawca określił we 

wniosku o przyznanie pomocy 
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Wysokość pomocy ze środków EFRROW 

musi stanowić 63,63 % kosztów 

kwalifikowalnych. W umowie zostanie 

określony również udział środków 

własnych Beneficjenta   

2015-11-09 



Jeżeli Beneficjent zadeklarował  

we wniosku o przyznanie pomocy,  

że operacja spełni kryterium na 

podstawie którego przyznane zostały  

punkty i brak jest realizacji w tym  

zakresie korekcie podlega 20%  

kwoty pomocy 
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Załącznikami stanowiącymi integralną  

część umowy są: 

 

1. Zestawienie rzeczowo – finansowe 

 

2. Zasady konkurencyjności wydatków 

w ramach PROW 2014-2020 

 

3. Wskaźniki procentowe do obliczania  

wartości kar administracyjnych za  

naruszenie zasad konkurencyjności  

Wydatków 

 

4. Wskaźniki procentowe do  

zastosowania metody wskaźnikowej  

przy ustalaniu wysokości kary  

administracyjnej za naruszenie  

przepisów o zamówieniach publicznych 
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Wniosek o przyznanie pomocy 
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 Przed przystąpieniem do wypełniania 

wniosku należy zapoznać się  

z instrukcją wypełniania wniosku. 

Wniosek o przyznanie pomocy 
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Sekcja I część ogólna 

 

- złożenie lub korekta wniosku 

 

Sekcja II identyfikacja podmiotu  

ubiegającego się o przyznanie 

pomocy 

 

- Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy 
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Sekcja III Opis planowanej operacji 

 

Planowany cel powinien wpisywać się  

w cele określone w PROW  2014-2020 

dla tego typu operacji. Należy w sposób 

zwięzły i mierzalny określić cel jaki stawi 

sobie Wnioskodawca przystępując  

do realizacji operacji.  

Cel zostanie przeniesiony do umowy  

o przyznaniu pomocy 
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Dane dotyczące zakresu operacji z pkt 7  

Zostaną przeniesione do umowy  

o przyznaniu pomocy, jako wskaźniki 

realizacji celu operacji 

Sekcja IV Plan finansowy operacji 

- Określenie wysokości inwestycyjnych 

kosztów kwalifikowalnych z 

uwzględnieniem rodzaju operacji 

- Określenie wysokości wszystkich 

rodzajów kosztów w rozbiciu na 

koszty całkowite i kwalifikowalne 
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Pomoc jest przyznawana na operację 

jeżeli będzie uwzględniona w planie  

finansowym podmiotu ubiegającego się 

o przyznanie pomocy nie później niż  

w dniu zawarcia umowy o przyznanie 

pomocy. 

 

Na podstawie udzielonych przez 

Wnioskodawcę odpowiedzi UM dokona 

oceny możliwości realizacji operacji 

objętej wnioskiem bez udziału środków 

publicznych  
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Dla robót budowlanych załącznik powinien być sporządzony w oparciu  

o kosztorys inwestorski, w układzie odpowiadającym tabeli elementów  

scalonych lub w oparciu o szacunkowe zestawienie kosztów, ujęte w programie 

funkcjonalno-użytkowym  

Sekcja V Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 
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Sekcja VI Informacja o załącznikach 

Załączniki stanowiące integralną część  

wniosku: 

 

3a. Oświadczenie właściciela lub 

posiadacza samoistnego nieruchomości, 

że wyraża zgodę na realizację operacji 

trwale związanej z nieruchomością, jeżeli 

operacja realizowana jest na 

nieruchomości będącej w posiadaniu 

zależnym lub będącej przedmiotem 

współwłasności 

 

12. Opis zadań wymienionych  

w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji 

 

13. Oświadczenie Wnioskodawcy  

o kwalifikowalności VAT 
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Sekcja VII Oświadczenia lub 

zobowiązania podmiotu ubiegającego się 

o przyznanie pomocy  dotyczące pomocy   

 

 

Wnioskodawca będzie zobowiązany 

dostarczyć wraz z wnioskiem o płatność 

dokumenty dotyczące przyjętych 

uregulowań w zakresie polityki 

rachunkowości oraz zakładowego planu 

kont a także wyciąg z konta, na którym 

zaksięgowane zostały wszystkie wydatki 

związane z realizowaną operacją 

 

Wnioskodawca zapewnia, że realizacja 

inwestycji bez udziału środków EFRROW 

nie byłaby możliwa, a tym bardziej  

w zaplanowanym we wniosku terminie 
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Dziękujemy za uwagę  
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