
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 
w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji zwi ązanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudow ą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energi ę odnawialn ą i w oszcz ędzanie 

energii”energii”
obj ętego PROW 2014–2020

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

………………………..2015



Beneficjenci:

1. gmina,

2. związek międzygminny,

3. powiat,

4. związek powiatów.



Warunki przyznania pomocy
• 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;

• operacja realizowana nie więcej niż w dwóch etapach;

• realizowana na obszarze należącym do:

a) gminy wiejskiej,
b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących

powyżej 5 000 mieszkańców,
c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej

5 000 mieszkańców;



Warunki przyznania pomocy
• operacja realizowana na nieruchomości będącej własnością

wnioskodawcy lub na nieruchomości, do której posiada
udokumentowane prawo do dysponowania

• operacja uwzględniona w dokumencie planistycznym,• operacja uwzględniona w dokumencie planistycznym,

• operacja spójna z dokumentem strategicznym,

• suma kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy 1 000 000 euro,

• droga będzie łączyć jednostki osadnicze z istniejącą drogą
publiczną,

• droga wewnętrzna – w wyniku operacji stanie się drogą publiczną,

• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków
publicznych.



Refundacja kosztów
warunki niezbędne

• Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne operacji – racjonalne,
uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia celu,

• W przypadku, gdy operacja dotyczy drogi wewnętrznej – w wyniku
operacji powinna zostać przekształcona w drogę publiczną -operacji powinna zostać przekształcona w drogę publiczną -
kontrola na etapie Wniosku o płatność,

• Obowiązek uwzględnienia środków na operację w planie
finansowym – uchwała podjęta/ zmieniona najpóźniej w dniu
podpisania umowy o przyznaniu pomocy.



Koszty kwalifikowalne

• ogólne – do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, poniesione
od 1 stycznia 2014r.;

• inwestycyjne - poniesione od dnia, w którym zawarta została umowa
o przyznanie pomocy;o przyznanie pomocy;

• poniesione zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;

• poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego;

• uwzględnione w odrębnym systemie rachunkowości;



Refundacji podlegają
koszty kwalifikowalne dotyczące:

• budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni drogi/ dróg gminnych,
powiatowych lub wewnętrznych;

• budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub• budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub
przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą
drogą lub potrzebami ruchu drogowego (definicja kanału
technologicznego zgodnie z ustawą z dn. 21 marca 1985r. o
drogach publicznych);

• zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji;

• podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli nie można go odzyskać na
mocy prawodawstwa krajowego.



Wysoko ść pomocy: 63,63% kosztów kwalifikowalnych

Limit w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020
wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta



Kryteria wyboru
• podstawowy dochód podatkowy gminy – do 5 pkt,

• bezrobocie w powiecie – 2 pkt,

• operacja powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej 
infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji 
istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa – 1 pkt,

• droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności 
publicznej – 2 pkt,

• operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii – 3 pkt,

• operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub 
powiatami, lub gminą a powiatem – 1 pkt,

• kryterium regionalne – 4 pkt.



Kryterium regionalne

• operacja zapewni bezpośredni dostęp do terenów inwestycyjnych 
i przemysłowych, a konsekwencje zaniechania jej realizacji są 
wysokie – 4 punkty, albo

• operacja dotyczy drogi, która zgodnie z wnioskami wynikającymi • operacja dotyczy drogi, która zgodnie z wnioskami wynikającymi 
z weryfikacji struktury funkcjonalno-technicznej sieci dróg 
wojewódzkich zmieniła swoją kategorię z drogi wojewódzkiej na 
niższą – 4 punkty, albo 

• operacja przyczyni się do poprawy dostępności transportowej do 
miasta powiatowego z obszaru znajdującego się poza izochroną 
30 minut, na podstawie mapy Pomorskiego Biura Planowania 
Regionalnego – 4 punkty.



Beneficjent musi uzyska ć minimum 9 punktówBeneficjent musi uzyska ć minimum 9 punktów



Dla operacji dotyczącej więcej niż jednej gminy - kryteria określane są
na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich gmin.

Dla operacji obejmującej więcej niż jedna drogę - punkty przyznawane,
gdy kryteria są spełnione w odniesieniu do wszystkich dróg.



Informacje ogólne

• należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu;

• należy składać dodatkowo wersję elektroniczną na płycie CD;

• w przypadku braków we WoPP Wnioskodawca wzywany• w przypadku braków we WoPP Wnioskodawca wzywany
jednokrotnie do uzupełnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia
wezwania;

• w przypadku korekty WoPP – należy dokonać poprawek/ uzupełnień
wyłącznie w polach wniosku/ załącznikach, których dotyczy
wezwanie;

• wniosek o przyznanie pomocy rozpatrywany jest w terminie
4 miesięcy od dnia zakończenia naboru.



Informacje ogólne cd.

Kopie dokumentów potwierdzane za zgodno ść z oryginałem przez:

•podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub

•pracownika samorządu województwa lub•pracownika samorządu województwa lub

•podmiot, który wydał dokument, lub

•w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
notariusza.



Informacje ogólne cd.
• Zaświadczenie okre ślające liczb ę ludno ści - powinno określać

liczbę mieszkańców zameldowanych w danej miejscowości na pobyt
stały oraz czasowy;

• Dokument potwierdzaj ący prawo do dysponowania
nieruchomo ścią – obowiązkowy dla operacji realizowanej metodąnieruchomo ścią – obowiązkowy dla operacji realizowanej metodą
„zaprojektuj – wybuduj” nie dotyczy, gdy wymagana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania
robót;

• Decyzja o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej – załączana,
gdy jest obowiązek jej uzyskania;



Informacje ogólne cd.
• Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budow ę/ Zgłoszenie

zamiaru wykonania robót/ Decyzja o zezwoleniu na realizacj ę

inwestycji drogowej – dla operacji realizowanej metodą
„zaprojektuj – wybuduj” należy przedłożyć wraz z wnioskiem o
płatność;płatność;

• Załączniki potwierdzaj ące spełnienie warunku zgodno ści z
dokumentami planistycznymi - Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego –obowiązkowy (wskazanie adresu do
strony www/ przedłożenie fragmentu dokumentu/ na płycie CD);



Informacje ogólne cd.

• Załącznik potwierdzaj ący spełnienie warunku zgodno ści z
dokumentami strategicznymi - Strategia rozwoju
gminy/powiatu/związku lub plan rozwoju miejscowości –
obowiązkowy;

• Oświadczenie o kwalifikowalno ści VAT – gdy VAT zostanie
włączony do kosztów kwalifikowalnych;

• Dodatkowo - indywidualna interpretacja dyrektora właściwej izby
skarbowej ws. braku możliwości odzyskania VAT - gdy
Wnioskodawca posiada aktualną interpretację



Informacje ogólne cd.

• W przypadku płatności ostatecznej składany najpóźniej w terminie
24 lub 36 miesięcy ( w przypadku operacji realizowanej w dwóch
etapach) od dnia zawarcia umowy – nie później niż 30 czerwca
2023 r.,

• możliwość dwukrotnego wezwania Wnioskodawcy do wyjaśnień.

Wypłata środków dokonywana jest 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.



Szacowanie kosztów planowanych robót

• roboty budowlane - wg kosztorysów inwestorskich (N/D inwestycji
realizowanej metoda „zaprojektuj – wybuduj”);

• koszty pozostałego zakresu – wg rozeznania rynku, Wnioskodawca
przedkłada kopie dokumentów potwierdzające zasadność przyjętych
cen, np. wydruki z Internetu;cen, np. wydruki z Internetu;

• w przypadku inwestycji „zaprojektuj - wybuduj” - na podstawie
szacunkowego zestawienia kosztów składanego wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym.



Szacunkowe zestawienie kosztów

• ceny określone na podstawie danych rynkowych,

• powinno obejmować :

– wyszczególniony zakres rzeczowy wraz z miernikami, 

– koszty ze wskazaniem źródła, tj. dla każdej wymienionej pozycji 
kosztowej.



Dokumentowanie poniesionych kosztów

• inwestycje powyżej 30 000 euro – postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,

• inwestycje o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, powyżej 20 000zł –
postepowanie ofertowe - dokumentacja dostarczana wraz z WoP.

W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych będą
naliczane kary określone w załączniku do umowy o przyznanie pomocy, tj.

• Tabela - wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za
naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020,

• Tabela - wskaźniki procentowe do zastosowania metody wskaźnikowej przy ustalaniu
wysokości kary administracyjnej za naruszenie przepisów o zamówieniach
publicznych,



Dziękuję za uwagę


