U c hw ał a Nr 3 9 0 / 2 4 2 / 2 1
Z a r z ą d u W oj ew ó dz tw a P o m or s k i e g o
z dni a 1 5 kw i e t n i a 2 0 2 1 r .

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy informującej o kolejności
przysługiwania 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.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.1 ) art. 6 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 lit. doraz art. 19
ustawy 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 (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 182)
oraz § 11d Rozporządzenia 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 (j.t. Dz.U z
2020 r. poz. 232) - uchwala się, co następuje:
§ 1.

Zatwierdza się zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania 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.
§ 2.
Lista, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz.
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§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Uchwałą Nr 139/122/20 z dnia 13 lutego 2020r., Zarząd Województwa podjął
decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczących operacji
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustalając termin składania wniosków oddnia
16 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. W wymaganym terminie złożono 68
wniosków o przyznanie pomocy, spośród których dwa zostały wycofane
przez wnioskodawców.

Na podstawie § 11b Rozporządzenia 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem
z 4 września 2015 r.”, Uchwałą Nr 713/170/20 z dnia 06 sierpnia 2020 r., Zarząd
Województwa Pomorskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania
pomocy. Zgodnie z § 11 ust. 9 Rozporządzenia, pomoc może być przyznana na
realizację operacji, która uzyskała co najmniej 8 punktów. W związku z powyższym
na liście, stanowiącej załącznik do ww. Uchwały Zarządu Województwa
Pomorskiego, znalazły się operacje, które w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskały
8 lub więcej punktów.

Uchwałą Nr 1198/208/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku, Zarząd Województwa
Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę operacji, o której mowa w § 11d
Rozporządzenia z 4 września 2015 r. Według stanu na dzień zatwierdzania ww listy,
limit środków dostępnych na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” dla województwa pomorskiego pozwolił na objęcie wsparciem 26
projektów, znajdujących się na miejscach 1-26.

Uchwałą Nr 26/215/21 z dnia 14 stycznia 2021 roku, mając na uwadze
rezygnację dwóch podmiotów z podpisania umowy oraz aktualny kurs euro, Zarząd
Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę operacji, o której mowa
w § 11d Rozporządzenia z 4 września 2015 r. Dostępny limit środków na realizację
operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” dla województwa
pomorskiego pozwolił na objęcie wsparciem operacji znajdujących się na miejscach
25-27.

Pomoc na realizację operacji przyznawana jest do limitu środków przewidzianych
dla województwa pomorskiego na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa lub
budowa lub modernizacja dróg lokalnych lub ochrona zabytków i budownictwa

tradycyjnego, lub inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, lub kształtowanie
przestrzeni publicznej, o którym mowa Rozporządzeniu 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. z
2015 r., poz. 1755 z późn. zm.).

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r.
zmieniającym rozporządzenie 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 z 2021
r., poz. 567) dokonano zwiększenia limitu środków dostępnych dla województwa
pomorskiego na realizację operacji typu: gospodarka wodno – ściekowa, budowa lub
modernizacja dróg lokalnych, ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego,
inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni
publicznej do kwoty 47 079 047 euro.

Z uwzględnieniem zwiększonego limitu środków, aktualnego kursu euro z dnia
30.03.2021 r. wynoszącego 4,6582 zł. oraz rezygnacji 12 wnioskodawców, dostępna
alokacja środków dla województwa pomorskiego wynosi 25 971 907,34 zł., co
oznacza możliwość dofinansowania projektów znajdujących się na miejscach 28-49
listy operacji.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

