
        
Uchwała Nr 10/2007   

Komitetu Monitorującego 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

z dnia   26 października 2007 r. 
 
 
w sprawie określenia kryteriów selekcji dla poszczególnych działań Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013  
 
Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w celu właściwego 
podziału środków w ramach poszczególnych działań programu, uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Kryteria selekcji dla działań „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” oraz 
„Odnowa i rozwój wsi” określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do ww. uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Wnioski w ramach następujących działań programu: „Modernizacja gospodarstw rolnych,” 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,” „Zwiększanie wartości dodanej 
podstawowej produkcji rolnej i leśnej,” „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw” przyjmuje się do realizacji według kolejności zgłoszeń 
uwzględniając limity dostępnych środków.  
 

 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący  
Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013 
 
 

 



      
  Załącznik Nr 1 do Uchwały KM PROW 

2007-2013 Nr 10 z dnia  26 października 2007 roku 
 

Kryteria wyboru projektów dla działania „Podstawowe usługi dla ludności i 
gospodarki wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 
 

1. O przyznaniu pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów, przyznanych na 

podstawie następujących kryteriów: 
1) dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji,  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca, kształtuje się na poziomie: 

a) nie więcej niż 50% średniej wojewódzkiej    4 punkty, 

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

województwa        3 punkty, 

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

województwa        2 punkty, 

d) powyżej 100% średniej w województwie    0 punktów; 

2) bezrobocie w powiecie, na którego obszarze jest położona gmina, w której 

planowana jest realizacja operacji, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest: 

a) wyższe od średniej w województwie     2 punkty, 

b) równe ze średnią w województwie     1 punkt, 

c) niższe od średniej w województwie     0 punktów; 

3) kryterium regionalne        2 punkty; 

4) wnioskowana kwota dofinansowania operacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów  

kwalifikowalnych operacji       1 punkt; 

5) wskaźnik zwodociągowania gminy, w której podejmowana jest realizacja operacji 

z zakresu gospodarki wodnej, kształtuje się na poziomie: 

a) do 25%          3 punkty, 

b) od 25% do 50%         2 punkty, 

c) od 50% do 75 %         1 punkt; 

6) wskaźnik zwodociągowania gminy, w której podejmowana jest realizacja operacji 

z zakresu gospodarki ściekowej, kształtuje się na poziomie: 

a) powyżej 80%         3 punkty, 



b) od 80%do 50%         2 punkty, 

c) poniżej 50%         1 punkt. 

 2. W pierwszej kolejności do realizacji przyjmowane są operacje, które 

uzyskały największą liczbę punktów. 

 3. W przypadku operacji z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje 

niższa wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca. 

 4. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości 

dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca decyduje kolejność 

zarejestrowania poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy. 

 



      
  Załącznik Nr 2 do Uchwały KM PROW 
2007-2013 Nr 10 z dnia  26  października 2007 roku 

 
Kryteria wyboru projektów dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
 

 1. O przyznaniu pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów, przyznanych na 

podstawie następujących kryteriów:  

1) dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego), kształtuje się na poziomie: 

 a) nie więcej niż 75% średniej krajowej     2 punkty, 

b) powyżej 75 % średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej 1 punkt, 

c) powyżej średniej krajowej      0 punktów; 

2) bezrobocie w powiecie, na którego obszarze jest położona gmina, w której 

planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest: 

a) wyższe od średniej w województwie     2 punkty, 

b) równe ze średnią w województwie     1 punkt, 

c) niższe od średniej w województwie     0 punktów; 

3) kryterium regionalne       2 punkty; 

4) wnioskowana kwota dofinansowania operacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów 

kwalifikowalnych operacji       1 punkt. 

2. W pierwszej kolejności do realizacji są przyjmowane operacje, które uzyskały 

największą liczbę punktów. 

 3. W przypadku operacji z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje 

niższa wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca. 

 4. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości 

dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca decyduje kolejność 

zarejestrowania poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy.  
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