
Spotkanie informacyjno – szkoleniowe 

pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku 

o przyznanie pomocy w ramach operacji dotyczących budowy lub modernizacji 

dróg lokalnych”

Rzeszów, 09.12.2022 r.
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PROGRAM SPOTKANIA

9:30 – 10:00 - Rejestracja uczestników.

10:00 – 10:10 - Rozpoczęcie spotkania.

10:10 – 11:00 - Omówienie regulacji prawnych dla operacji typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych”.

11:00 – 12:00 - Omówienie najważniejszych kwestii dotyczących wypełniania wniosku 

o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych”.

12:00 – 12:30 - Przerwa 

12:30 – 13:30 - Omówienie najczęściej występujących zagadnień związanych 

z kryteriami wyboru operacji

13:30 – 15:00 - Pytania i odpowiedzi.

15:00 - Zakończenie spotkania.
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REGULACJE PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. 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.2021.2137 z 
późn. zm.).

2. 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. 
2020.232 tj. z późn. zm.).

3. 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.2015.1755 z późn. zm.). 3



ZAKRES UDZIELONEGO WSPARCIA:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych,

powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg.

Beneficjentami pomocy mogą być:

1. gmina, 

2. związek międzygminny, 

3. powiat, 

4. związek powiatów.
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WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY [1]:

Pomoc jest przyznawana na operację, która spełnia następujące warunki:

1) Będzie realizowana w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, 
powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg;

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

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 2025 r.; 5



WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY [2]:

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;

5) będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się o 
przyznanie pomocy lub na nieruchomości, do której posiada on prawo do dysponowania nią 
przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres, o którym mowa w art. 71 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, 259 i 470, z późn. zm.2)), zwanego dalej 
„rozporządzeniem nr 1303/2013”;
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WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY [3]:

6) będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, jeżeli zostały sporządzone, albo z decyzji ostatecznej o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli uzyskanie takiej decyzji 

jest wymagane;

7) będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest 

planowana realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub 

cele lokalnej polityki rozwoju;

8) suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości 

pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich;
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WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY[4]:

9) będzie łączyć jednostki osadnicze określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. 

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1443) z istniejącą drogą publiczną;

10) w przypadku gdy dotyczy drogi wewnętrznej - droga ta w wyniku realizacji 

operacji stanie się drogą publiczną;

11) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

12) dla operacji wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

jeżeli jest wymagana.
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ZAKRES UDZIELONEGO WSPARCIA – KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia 1305/2013

2) budowy lub przebudowy drogi, 

3) budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi 

związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego,

4) zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji,

5) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 

1303/2013

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz 

racjonalne.

9



LIMIT POMOCY/LIMIT ŚRODKÓW

Limit środków na województwo wynosi ok.: 112 299 264,52 zł 

Limit pomocy na beneficjenta wynosi 5 mln. zł.

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

Koszty ogólne nie mogą przekroczyć 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych
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KRYTERIA OCENY OPERACJI [1]:

1) dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego z uwzględnieniem wskaźników dochodów podatkowych gmin opublikowanych 

przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania 

w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, kształtuje 

się na poziomie:

a) nie więcej niż 50% średniej wojewódzkiej – 3 punkty,

b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej wojewódzkiej – 2 punkty,

c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej wojewódzkiej – 1 punkt;

2) średnia stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze 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;
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KRYTERIA OCENY OPERACJI [2]:

3) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia ustalona według 
aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych 
informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych 
zgodnie z przepisami o statystyce publicznej:

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;

4) operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury 
szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć 
szerokopasmowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) - 1 
punkt;

12



KRYTERIA OCENY OPERACJI [3]:

5) 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;

6) 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.

13



KRYTERIA OCENY OPERACJI [4]:

„Kryteria regionalne”

a) zakres realizowanej operacji obejmuje budowę lub przebudowę drogi albo odcinka 
tej drogi, która została ujęta w protokole sporządzonym przez komisję powołaną 
przez Wojewodę Podkarpackiego z weryfikacji strat spowodowanych przez 
zdarzenie mające znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej 
stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa 
podkarpackiego, które wystąpiło nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2019 r. -
5 punktów,

Źródłem weryfikacji przedmiotowego kryterium będą zatwierdzone przez komisję 
powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego protokoły z weryfikacji strat 
spowodowanych przez zdarzenia mające znamiona klęski żywiołowej 
w infrastrukturze komunalnej. W celu spełnienia tego kryterium dokumenty te należy 
przedłożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy 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.
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KRYTERIA OCENY OPERACJI [5]:

„Kryteria regionalne” c.d.

b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy objętej Programem 

Strategicznego Rozwoju Bieszczad wskazanym w Strategii rozwoju województwa -

Podkarpackie 2030, przyjętej uchwałą nr XXVII/458/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju 

województwa - Podkarpackie 2030" - 3 punkty

Źródłem weryfikacji przedmiotowego kryterium będą informacje dotyczące gmin 

objętych Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad zawarte w Strategii rozwoju 

województwa – Podkarpackie 2030  przyjętej uchwałą nr XXVII/458/20 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r.
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PUNKTACJA

Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 

8 punktów
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Ocena wniosków i lista rankingowa

1. W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej 
gminy, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru operacji przyznaje się 
na podstawie średniej arytmetycznej danych z wszystkich gmin, na obszarze 
których będzie realizowana operacja.

2. 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.

3. Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy będzie sporządzona 
przed kontrolą administracyjną wniosków o przyznanie pomocy.

4. Punkty będą przyznawane na podstawie danych we wniosku i załączonych do 
wniosku dokumentów.

5. Do kontroli administracyjnej będą skierowane operacje mieszczące się 
w wysokości 100 % limitu środków przyznanych dla województwa podkarpackiego.

6. Po przeprowadzonej kontroli administracyjnej wniosków (weryfikacja formalna i 
merytoryczna) następuje aktualizacja listy operacji. 17



UZUPEŁNIENIE WNIOSKÓW

1) możliwość dwukrotnego wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków we 

wniosku i załącznikach.

2) Termin na uzupełnienie – 14 dni od doręczenie wezwania.

3) Nie wzywa się do uzupełnień wniosku w zakresie oceny punktowej.

TERMIN WERYFIKACJI WNIOSKÓW

Samorząd województwa wzywa do zawarcia umowy albo odmawia przyznania

pomocy w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania

wniosków. 18



Dziękuję za uwagę
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