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Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów
Beneficjent: Starosta
Koszty kwalifikowalne:
• opracowanie projektu scalania (dokumentacji geodezyjno – prawnej);
• zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni
produkcyjnej;
• koszty ogólne
Kwota i stawka wsparcia (dla województwa pomorskiego):
•100% kosztów kwalifikowalnych operacji;
•równowartość 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym (woj.
pomorskie);
•maksymalna wysokość na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego
równowartość 1 900 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym
(woj. pomorskie)

Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów
Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje:
• w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli
gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia lub na wniosek
właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni
projektowanego obszaru scalenia,
• dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów,
• zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju
inwestycji,
• dla której przeprowadzono badanie oddziaływania na środowisko,
Pomocy nie przyznaje się na realizacje scaleń infrastrukturalnych.
Przewiduje się preferencję w przyznawaniu pomocy na operacje, które będą miały
wpływ na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na
obszarach wiejskich
Pomoc przyznawana będzie w ramach zakresów:

• Gospodarka wodno - ściekowa
• Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
• Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

• Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni
publicznej
• Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji

lokalnych produktów

Zakres: gospodarka wodno – ściekowa
Beneficjenci:
• gmina;
• spółka w której udziały mają wyłącznie JST;
• związek międzygminny
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
1. realizowana jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub
miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys mieszkańców;
2. realizowana jest w miejscowości poza aglomeracjami zdefiniowanymi w KPOŚK;
3. jest spójna z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub
planem rozwoju miejscowości;
4. spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

5. realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres
związania celem.

Zakres: gospodarka wodno – ściekowa

Kwoty i stawki wsparcia:
2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu;
Wkład EFRROW – maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych;
Całkowity kwalifikowalny koszt projektu nie może przekroczyć 1 mln euro.
Zakres wsparcia:
1. Budowa, przebudowa, modernizacja lub wyposażenie obiektów budowlanych
służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2. Zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych, w
szczególności: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji
sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków;

Zakres: gospodarka wodno – ściekowa

Kryteria wyboru:
1. inwestycja zlokalizowana na terenie na którym istnieje największa potrzeba
poprawy stanu wód zgodnie ze zaktualizowanym programem wodnośrodowiskowym kraju,
2. łączna realizacja gospodarki wodnej i ściekowej,
3. dochód podatkowy gminy (preferencje dla gmin o niższym dochodzie
podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca),
4. bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia),
5. powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury
szerokopasmowej,
6. specyfika regionu.
7.

W przypadku operacji o tej samej liczbę punktów przewiduje się preferencje dla
operacji których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków.

Zakres: inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie
przestrzeni publicznej
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury
Beneficjenci:

1. gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy,
przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne,
2. gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
realizowana jest w miejscowości należącej do:
1. gminy wiejskiej lub
2. gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców, lub
3. gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców.

Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury
cd.
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
1.

będzie ogólnodostępna/ w tym dla osób niepełnosprawnych;

2.

jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy lub

planem rozwoju miejscowości;
3.

spełnia wymagania wynikające przepisów prawa;

4.

realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres
związania celem;

5.

jest składana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST, i została

zaakceptowana przez tę jednostkę.
Kwoty i stawki wsparcia:
500 tys zł na miejscowość w okresie realizacji Programu łącznie z zakresem dotyczącym
„zabytków”;
Wkład EFRROW – maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych;
Całkowity kwalifikowalny koszt projektu nie może przekroczyć 1 mln euro.

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej
infrastruktury cd.
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:
•

Budowę, modernizację lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne,

w tym świetlic i domów kultury.
•

Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu
przestrzennego.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
1. koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
2. koszty związane z kształtowaniem przestrzeni;
3. koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
4. koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej
infrastruktury cd.
kryteria wyboru
O przyznaniu pomocy, w odniesieniu do typu operacji związanego z obiektami
pełniącymi funkcje kulturalne, decyduje liczba uzyskanych punktów na
podstawie kryteriów dotyczących:
1. dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja operacji
(preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym),
2. bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest
planowana realizacja operacji (preferencje dla gmin o wysokim poziomie
bezrobocia),
3. specyfiki regionu.
W przypadku gdy operacje dotyczące obiektów pełniących funkcje kulturalne uzyskają
taką samą liczbę punktów wybrana będzie operacja, której realizacja umożliwi
przeprowadzenie większej liczby inicjatyw społecznych.

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej
infrastruktury cd.
kryteria wyboru
O przyznaniu pomocy, w odniesieniu do typu operacji związanego z
kształtowaniem przestrzeni publicznej, decyduje liczba uzyskanych punktów na
podstawie kryteriów dotyczących:
1. wartości zabytkowej układu urbanistycznego,
2. komplementarności z innymi inwestycjami na obszarze objętym operacją,
3. lokalizacji inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o
potencjale turystycznym),
4. specyfiki regionu.
W przypadku operacji dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej, które
uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje
niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na
jednego jej mieszkańca.

Zakres: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Poddziałanie: Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i
poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu
wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące
powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie
świadomości środowiskowej
Beneficjenci:

1. gmina,
2. instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
realizowana jest w miejscowości należącej do:
1. gminy wiejskiej lub
2. gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców, lub
3. gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców.

Poddziałanie: Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą
stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o
wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społecznogospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
1. będzie ogólnodostępna/w tym dla osób niepełnosprawnych;
2. jest spójna z dokumentem planistycznym gminy …
3. spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa,
4. realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy, lub
wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone
w operacji przez okres związania celem;
5. składana jest przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST i została
zaakceptowana przez tę jednostkę;
6. dotyczy obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków.

Poddziałanie: Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą
stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o
wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społecznogospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej
Kwoty i stawki wsparcia:
500 tys zł na miejscowość w okresie realizacji Programu łącznie z zakresem dotyczącym
„kultury i przestrzeni publ.”;
Wkład EFRROW – maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych;
Całkowity kwalifikowalny koszt projektu nie może przekroczyć 1 mln euro.
Wsparcie obejmuje:
1. odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu
dziedzictwa kulturowego,
2. zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z
przeznaczeniem na cele publiczne.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
1. koszty zakupu, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
2. koszty prac konserwatorskich lub restauratorskich;
3. koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
4. koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Poddziałanie: Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą
stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o
wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społecznogospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej

kryteria wyboru
O przyznaniu pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów
dotyczących:
1. nadania nowej funkcji odnowionemu obiektowi,
2. oceny wartości zabytku
3. lokalizacji inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o
potencjale turystycznym),
4. specyfiki regionu.
W przypadku operacji, o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy
decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy
przypadająca na jednego jej mieszkańca.

Zakres: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów.
Poddziałanie:
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury
Beneficjenci: Gmina, powiat lub ich związki.
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
1. realizowana jest w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców;
2. będzie ogólnodostępna;
3. jest spójna z dokumentem planistycznym gminy…;
4. spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa;
5. realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub
wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone
w operacji przez okres związania celem.

Poddziałanie:
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury
Kwoty i stawki wsparcia:
1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu;
Wkład EFRROW – maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych;
Całkowity kwalifikowalny koszt projektu nie może przekroczyć 1 mln euro.
Wsparcie obejmuje:
budowę lub modernizację targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na
cele promocji lokalnych produktów.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
1. koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
2. koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
3. koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Podział środków dla województwa pomorskiego PROW 2014-2020
– zakres wdrażany przez SW

Działanie/typ operacji

Udział EFRROW
%
(euro)

Środki publiczne
ogółem (euro)

Scalanie gruntów

2,36

2 087 184

3 280 276

Targowiska-Podstawowe
usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich

5,29

2 523 330

3 965 735

Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach
wiejskich

5,04

32 068 668

50 400 002

Propozycje wysokości limitów
Limit środków EFRROW w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich

32 068 668 €

Limit środków EFRROW dla województwa na operacje typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” i „Gospodarka wodno – ściekowa”.

28 861 800 €

Propozycje samorządu województwa pomorskiego odnośnie wysokości limitu
na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

21 000 000 €

Propozycje samorządu województwa pomorskiego odnośnie wysokości limitu
na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”

7 861 802 €

Limit środków EFRROW dla województwa na operacje typu
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” lub
„Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

1 603 433 €

Propozycje samorządu województwa pomorskiego odnośnie wysokości limitu
na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.

0€

Propozycje samorządu województwa pomorskiego odnośnie wysokości limitu
na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

1 603 433 €

Limit środków EFRROW dla województwa na operacje typu
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

1 603 433 €

Dziękuję za uwagę

