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Scalanie gruntów

Alokacja pierwotna: 5 896 065 euro (27 248 664 zł)

Liczba umów czynnych: 6

Kwota umów czynnych: 24 791 960 zł

Kwota zrealizowanych płatności: 0,00 zł 

Pozostałe środki w ramach limitu dla województwa 

pomorskiego:

2 456 704 zł

+ dodatkowa alokacja w ramach okresu przejściowego: 

4 367 160 euro (20 182 829 zł)

Kurs euro wg EBC na dzień 29.10.2021 r. = 4,6215



Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 

przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Alokacja pierwotna: 2 523 330 euro 

Obecna alokacja: 1 842 164 euro

Liczba umów czynnych: 12

Kwota umów czynnych: 8 149 613 zł 

Kwota zrealizowanych płatności: 7 807 665 zł 

Liczba projektów zakończonych: 12

Kwota płatności dla projektów zakończonych: 7 807 665 zł 

zakres zakończony



Pozostałe działania

Alokacja pierwotna: 32 068 668 euro 

Alokacja pierwotna ze „zwiększeniami” w trakcie 

realizacji Programu: 47 079 047 euro (217 575 815 zł)

Kurs euro wg EBC na dzień 29.10.2021 r. = 4,6215



Ochrona zabytków i budownictwa 

tradycyjnego

Alokacja przed „połączeniem” środków: 451 264 euro 

Liczba umów czynnych: 5

Kwota umów czynnych: 1 872 879 zł

Kwota zrealizowanych płatności: 1 747 380 zł

Liczba projektów zakończonych: 4

Kwota płatności dla projektów zakończonych: 1 526 455 zł

zakres „prawie” zakończony



Kształtowanie przestrzeni publicznej

Alokacja przed „połączeniem” środków: 464 478 euro 

Liczba umów czynnych: 3

Kwota umów czynnych: 1 993 166 zł

Kwota zrealizowanych płatności: 1 993 166 zł

Liczba projektów zakończonych: 3

Kwota płatności dla projektów zakończonych: 1 993 166 zł

zakres zakończony 



Gospodarka wodno-ściekowa

Alokacja przed „połączeniem” środków: 13 172 230 euro

Liczba umów czynnych: 43

Kwota umów czynnych: 55 001 180 zł 

Kwota zrealizowanych płatności: 31 085 501 zł

Liczba projektów zakończonych: 24

Kwota płatności dla projektów zakończonych: 30 403 668 zł

zakres otwarty



Budowa i modernizacja dróg lokalnych

Alokacja: 32 991 075

Liczba umów czynnych: 144

Kwota umów czynnych: 139 325 196 zł

Kwota zrealizowanych płatności: 85 573 863 zł

Liczba projektów zakończonych: 104 

Kwota płatności dla projektów zakończonych: 84 653 891 zł

zakres otwarty



Pozostałe działania… wykorzystanie

Alokacja pierwotna ze „zwiększeniami” w trakcie realizacji 

Programu: 47 079 047 euro (217 575 815 zł)

Kwota umów czynnych: 198 192 421 zł

Pozostały limit do wykorzystania: 19 383 394 zł

(Budowa lub modernizacja dróg lokalnych)

Kurs euro wg EBC na dzień 29.10.2021 r. = 4,6215



Okres przejściowy_PROW 2014-2020/22

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 

23 grudnia 2021 r.:

• został wprowadzony okres przejściowy – lata 2021 - 2022 r.;

• automatycznie wydłużony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014- 2020  o 2 lata – realizacja do 31 grudnia 2025 r.;

• łączna alokacja w okresie przejściowym wynosi 2 932 mln euro;

• budżet okresu przejściowego będzie zasilał budżet roku 2021 i 2022;

• ogłoszenie/ zakończenie naborów (???) środków ma nastąpić do 

końca 2022 r., natomiast rozliczenie przez beneficjentów (złożenie 

końcowych wniosków o płatność) do czerwca 2025



Środki okresu przejściowego

Rozporządzenie w sprawie „podziału środków” z dnia 30 

września 2021 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1807) uwzględniające 

środki okresu przejściowego – limity: 

„Pozostałe działania” 57 192 108 euro; tj (+) 10 113 061 euro 

(46 737 511 zł). 

Alokacja na „pozostałe działania” wykorzystywana będzie na 

projekty z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych”  

Gospodarka wodno – ściekowa (EIO):  18 968 172 euro

Kurs euro wg EBC na dzień 29.10.2021 r. = 4,6215



Planowane konkursy - alokacja

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: 66 mln zł 

Gospodarka wodno – ściekowa (EIO): 87 mln zł

* wysokość ostatecznej alokacji zależy od kursu euro, a w przypadku konkursu na „Budowę lub 

modernizacji dróg lokalnych” dodatkowo od „oszczędności” z umów czynnych 

Kurs euro wg EBC na dzień 29.10.2021 r. = 4,6215



Zmiany wg aktualizacji PROW 2014-2020:

1) Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 

5 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

(było: wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 000 000 zł na 

beneficjenta w okresie).

limity są zmieniane = nie są to „dodatkowe limity” = nie sumują się 

2) Termin realizacji operacji: realizacja w jednym lub dwóch etapach; 

wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie przez beneficjenta 

kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność 

końcową, nastąpi:

- nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dla 

operacji realizowanych w I etapie,

- nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dla 

operacji realizowanych w II etapach, 

lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.;

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

- warunki przyznania pomocy



Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

- warunki przyznania pomocy

Utrzymano:

1) o pomoc może ubiegać się: gmina, związek międzygminny, powiat, 

związek powiatów.

2) Intensywność pomocy wynosi do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych 

operacji.

2) Wartość całkowitego kosztu operacji nie może przekroczyć dwukrotności 

wysokości pomocy ze środków EFRROW.

3) Możliwość złożenia przez dany podmiot jednego wniosku w ramach 

naboru (w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku nie przyznaje się 

pomocy na żaden z nich)

Rozporządzenie określa pozostałe warunki przyznania 

pomocy. 



Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

- prawdopodobne kryteria krajowe oceny punktowej

1) podstawowy 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 

w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, na poziomie.

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

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

wojewódzkiej – 2 punkty,

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

wojewódzkiej – 1 punkt,

(przywrócenie pierwotnego kryterium oraz odesłanie do średniej 

wojewódzkiej a nie krajowej – brzmienie kryterium tożsame z 

kryterium dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”)



„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

- proponowane kryteria krajowe oceny punktowej

Jest: dochód:

a)gminy lub powiatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 

r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23), 

pomniejszony o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na 

część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 

tej ustawy, i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego 

części wyrównawcze i równoważące subwencji ogólnej,

b)związku międzygminnego lub związku powiatów obliczony jako średnia arytmetyczna 

dochodów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład tego związku 

obliczonych zgodnie z lit. a,

- jest niższy od średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego 

danego szczebla w danym województwie pomniejszonego o sumę wpłat tych jednostek 

samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o 

których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i powiększonego o sumę 

przysługujących tym jednostkom samorządu terytorialnego części wyrównawczych i 

równoważących subwencji ogólnej - 3 punkty;



Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

- prawdopodobne kryteria krajowe oceny punktowej

2) średnia stopy bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest 

planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o 

przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej wojewódzkiej stopie 

bezrobocia w tym okresie - 1 punkt,

(odesłanie do średniej wojewódzkiej a nie krajowej)

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

(bez zmian)



Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

- prawdopodobne kryteria krajowe oceny punktowej

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,

(bez zmian)

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,

(bez zmian)



„

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

- prawdopodobne kryteria krajowe oceny punktowej

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,

(bez zmian)



Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

- zaproponowane kryteria regionalne

a) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której długość dróg

gminnych, według aktualnych danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad, wynosi:

- powyżej 150 km – 4 punkty;

- powyżej 100 km i nie więcej niż 150 km – 2 punkty;

- od 40 km i nie więcej niż 100 km – 1 punkt.

(Jest: - powyżej 100 km - 2 punkty; – od 40 km i nie więcej niż 100 km - 1 

punkt),

b) w wyniku realizacji operacji na całym odcinku objętym jej zakresem nastąpi

zmiana nawierzchni drogi:

- z gruntowej lub szutrowej na asfalt, kostkę, kostkę brukową –

4 punkty;

- z gruntowej lub szutrowej na płyty jumbo lub płyty drogowe –

2 punkty”.

(Jest: w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi

z szutrowej lub gruntowej na asfaltową albo brukową - 2 punkty;



Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

- kryteria oceny punktowej

Maksymalna liczba punktów – 20 punktów

Kryteria krajowe – 12 punktów (60%)

Kryteria „regionalne” – 8 punktów (40%), wcześniej 4 pkt

Minimum punktowe: 8 punktów (?)



Kryteria oceny – drogi lokalne

szczególną uwagę należy zwrócić na…

Ocena punktowa jest pierwszym etapem weryfikacji, dokonywana jest 

wyłącznie na podstawie złożonych dokumentów (+ baz danych dla danych 

„statystycznych”), bez wezwań do uzupełnienia dokumentów/ złożenia 

wyjaśnień w tym zakresie…. 

beneficjent składając WoPP powinien w sposób jednoznaczny potwierdzić 

ubieganie się o punkty oraz przedłożyć dokumentację jednoznacznie 

potwierdzającą spełnienie „niestatystycznych” kryteriów punktowych



Kryteria oceny – drogi lokalne

szczególną uwagę należy zwrócić na…

a) kryterium dot. sieci szerokopasmowej (§11, ust.1, pkt 4):

• dokumentacja musi potwierdzić, że planowana operacja będzie realizowana w powiązaniu z 

inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na 

obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa (obejmująca cały 

odcinek drogi objętej operacją);

• dokumenty potwierdzające wykonanie i funkcjonowanie sieci szkieletowej, 

np. kopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego albo kopia 

zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy. W przypadku, gdy 

wnioskodawca zaplanował budowę takiej sieci, należy przedłożyć kopię 

ww. dokumentów najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową;

• koszty dotyczące tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej są kosztami 

niekwalifikowanymi; 

b) kryterium dot. bezpośredniego dostępu do nieruchomości gruntowej (§11, ust.1, pkt 5):

• w przypadku, gdy działka ewidencyjna, na której zlokalizowany jest budynek użyteczności 

publicznej nie znajduje się bezpośrednio przy odcinku drogi objętej operacją, należy 

potwierdzić, że wchodzi w skład nieruchomości zlokalizowanej przy tym odcinku (np. numer 

KW);



Kryteria oceny – drogi lokalne

szczególną uwagę należy zwrócić na…

c) kryterium dot. łączenia z drogą wyższej kategorii (§11, ust.1, pkt 6) 

• w przypadku, gdy odcinek drogi objęty operacją łączy się z drogą o wyższej kategorii 

przez inny odcinek drogi niebędący przedmiotem operacji konieczne potwierdzenie, 

że 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, 

d) kryterium regionalne w zakresie zmiany nawierzchni (§11, ust. 2, pkt   11, lit. b)

• weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej (projekt budowlany, kosztorys, 

zawierający jednoznaczny opis stanu istniejącego i docelowego),



Kryteria oceny – drogi lokalne 

szczególną uwagę należy zwrócić na…

• jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy 

i dokumentach dołączonych do wniosku są rozbieżne, 

punkty za dane kryterium wyboru operacji przyznaje się 

na podstawie danych zawartych w dołączonych 

dokumentach.

• jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do 

niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do 

ustalenia liczby punktów za dane kryterium wyboru 

operacji, nie przyznaje się punktów za to kryterium.



Zmiany wg aktualizacji PROW 2014-2020:

1) Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 

5 000 000 zł na obszar gminy w okresie realizacji Programu.

(było: wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł na 

beneficjenta w okresie).

limity są zmieniane = nie są to „dodatkowe limity” = nie sumują się 

2) Intensywność pomocy: do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji, a w 

przypadku operacji finansowanych w ramach Instrumentu Unii 

Europejskiej na rzecz Odbudowy do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Gospodarka wodno - ściekowa

- warunki przyznania pomocy



Zmiany wg aktualizacji PROW 2014-2020:

3) Termin realizacji operacji: realizacja w jednym lub dwóch etapach; 

wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie przez beneficjenta 

kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność 

końcową, nastąpi:

- nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dla 

operacji realizowanych w I etapie,

- nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dla 

operacji realizowanych w II etapach, 

lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.;

Gospodarka wodno - ściekowa

- warunki przyznania pomocy



Gospodarka wodno-ściekowa

- warunki przyznania pomocy

Zmiany wg aktualizacji PROW 2014-2020:

4) Koszty kwalifikowalne obejmują:

- koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów

budowlanych, w szczególności: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniana wody,

sieci wodociągowych, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych

systemów oczyszczania ścieków oraz podziemnych zbiorników retencyjnych

wraz z kanalizacją deszczową (pojemność co najmniej 100 m3 albo budowa

takich zbiorników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej),

- koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją

operacji.

zbiorniki retencyjne - zakres odrębny czy „towarzyszący” (???) – należy 

powiązać i zwrócić uwagę na kryteria oceny projektów 



Gospodarka wodno - ściekowa

- warunki przyznania pomocy

Utrzymano:

1) O pomoc może ubiegać się: gmina, spółka, w której jedynymi udziałowcami są 

jednostki samorządu terytorialnego, związek międzygminny,

2) Wartość całkowitego kosztu operacji nie może przekroczyć dwukrotności 

wysokości pomocy ze środków EFRROW,

3) Pomoc może być przyznana jeśli (m.in.) operacja realizowana jest w 

miejscowości/-ach:

- poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych z wyłączeniem operacji w zakresie gromadzenia wód opadowych i 

roztopowych

- należących do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich z wyłączeniem 

miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

Liczba mieszkańców weryfikowana wg danych GUS na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie naboru WoPP, 

zameldowanych na pobyt stały oraz pobyt czasowy ponad 3 miesiące, bez rozgraniczania jakie to zameldowanie.

Rozporządzenie określa pozostałe warunki przyznania 

pomocy. 



Gospodarka wodno-ściekowa

– prawdopodobne krajowe kryteria punktowe

1) podstawowy 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 

w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, na poziomie:

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

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

wojewódzkiej – 2  punkty

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

wojewódzkiej – 1 punkt

(odesłanie do średniej wojewódzkiej a nie krajowej)



„Gospodarka wodno-ściekowa”

– proponowane kryteria punktowe

2) średnia stopy bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest 

planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o 

przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej wojewódzkiej stopie 

bezrobocia w tym okresie - 1 punkt,

(odesłanie do średniej wojewódzkiej a nie krajowej)

3) operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część 

wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. - Prawo wodne - 2 punktów,

(zmniejszenie liczby punktów z 5 na 2 )



Gospodarka wodno-ściekowa

– prawdopodobne krajowe kryteria punktowe

4) wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na 

którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym 

obszarze, zwany dalej "wskaźnikiem zwodociągowania gminy", według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych na dzień rozpoczęcia 

naboru wniosków o przyznanie pomocy, zwanych dalej "danymi GUS" - w 

przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej, wynosi:

a) nie więcej niż 70% – 6 punktów,

b) powyżej 70% i nie więcej niż 85% – 4 punkty,

c) powyżej 85% i nie więcej niż 95% – 2 punkty,

(zmiana przedziałów % )

Jest: 

a) nie więcej niż 50% - 6 punktów,

b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 4 punkty,

c) powyżej 75% i nie więcej niż 90% - 2 punkty;



„Gospodarka wodno-ściekowa”

– proponowane kryteria punktowe

5) wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na 

którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym 

obszarze, zwany dalej „wskaźnikiem skanalizowania gminy”, według 

danych GUS - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki 

ściekowej, wynosi:

a) nie więcej niż 30% - 4 punkty,

b) powyżej 30% i nie więcej niż 40% - 2 punkty

c) powyżej 40% i nie więcej niż 50% - 1 punkt,

(zmiana przedziałów % )

Jest: 

a) nie więcej niż 20% - 4 punkty,

b) powyżej 20% i nie więcej niż 30% - 2 punkty,

c) powyżej 30% i nie więcej niż 40% - 1 punkt;



Gospodarka wodno-ściekowa

– prawdopodobne krajowe kryteria punktowe

6) wskaźnik zwodociągowania gminy, według danych GUS, w przypadku 

realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:

a)  powyżej 80% - 2 punkty,

b)  powyżej 60% i nie więcej niż 80% - 1 punkt,

(zmiana przedziałów %)

Jest: 

a) powyżej 75% - 2 punkty,

b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 1 punkt;

7) koszty kwalifikowalne operacji uwzględniają łącznie koszty z zakresu 

gospodarki wodnej i ściekowej - 1,5 punktu,

(doprecyzowanie kryterium) 

Jest: operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej



„Gospodarka wodno-ściekowa”

– prawdopodobne krajowe kryteria punktowe

8) 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) 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 oraz z 

2020 r. poz. 471) - 0,5 punktu

(bez zmian)



„Gospodarka wodno-ściekowa”

– prawdopodobne krajowe kryteria punktowe

9) operacja dotyczy budowy podziemnego zbiornika retencyjnego 

o pojemości:

a) powyżej 1000 m3 – 3 punkty

b) powyżej 500 m3 i nie więcej niż 1000 m3 – 2 punkty

c) od 200 m3 do 500 m3 - 1 punkt
(nowe kryterium - jednocześnie kosztami kwalifikowalnymi operacji są koszty budowy 

podziemnych zbiorników retencyjnych o pojemności co najmniej 100 m3 albo budowa takich 

zbiorników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej),

Należy zwrócić uwagę na ostateczną liczbę punktów w ramach 

kryterium w rozporządzeniu. 

zbiornik, czy również zbiorniki retencyjne o określonych w 

kryterium pojemnościach (???)



Gospodarka wodno-ściekowa

– zaproponowane kryteria regionalne

a) liczba mieszkańców obszaru objętego planowaną operacją, która zostanie 

przyłączona do sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej w wyniku realizacji 

operacji, wyniesie:

– 301 i więcej - 6 punktów,

– 201-300 - 4 punkty,

– 100-200 - 2 punkty,

(bez zmian)

b) realizacja operacji jest planowana na obszarze, na którym występuje co najmniej 

jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5 i 9 

ustawy o ochronie przyrody albo strefy ochronne tych form przyrody - 4 punkty,

(Jest: realizacja operacji jest planowana na obszarze, na którym występuje co najmniej 

jedna z form ochrony przyrody, stanowiąca:

–parki narodowe, rezerwaty przyrody lub obszary Natura 2000, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy o ochronie przyrody - 2 punkty,

–pozostałe formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 6-10 ustawy 

o ochronie przyrody - 1 punkt),



Gospodarka wodno-ściekowa

– zaproponowane kryteria regionalne

c) w przypadku gospodarki ściekowej, co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych 

operacji dotyczy budowy lub przebudowy systemów gospodarki ściekowej na 

obszarze zwartej zabudowy rozpoczynającej się w odległości nie większej niż 

500 metrów od granicy działki stanowiącej jezioro – 2 punkty,

Jest: w przypadku gospodarki ściekowej planowana operacja obejmie budowę lub 

przebudowę systemów kanalizacji ściekowej na obszarze zlewni bezpośredniej 

jeziora - 4 punkty,

d) w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej - jeżeli została wydana 

przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego okresowa 

ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w której stwierdzono, że 

na obszarze objętym planowaną operacją jakość wody nie odpowiada wymaganiom 

określonym w załącznikach nr 1–5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz 

jeżeli w wyniku realizacji operacji wymagania te zostaną spełnione – 2 punkty,

(zmniejszono liczbę punktów z 4 do 2),



Gospodarka wodno-ściekowa

– kryteria punktowe

Maksymalna liczba punktów – 30 punktów

Kryteria krajowe – 18 punktów (60%)

Kryteria dotyczące specyfiki regionu – 12 punktów (40%)

Minimum punktowe: 12 punktów



Kryteria oceny – gospodarka wodno - ściekowa

szczególną uwagę należy zwrócić na…

Ocena punktowa jest pierwszym etapem weryfikacji, dokonywana jest 

wyłącznie na podstawie złożonych dokumentów (+ baz danych dla danych 

„statystycznych”), bez wezwań do uzupełnienia dokumentów/ złożenia 

wyjaśnień w tym zakresie…. 

beneficjent składając WoPP powinien w sposób jednoznaczny potwierdzić 

ubieganie się o punkty oraz przedłożyć dokumentację jednoznacznie 

potwierdzającą spełnienie „niestatystycznych” kryteriów punktowych



Kryteria oceny – gospodarka wodno - ściekowa

szczególną uwagę należy zwrócić na…

a) kryterium dot.: łączenia gospodarki wodnej i ściekowej oraz zbiorników 

retencyjnych (§11, ust. 4, pkt 7 oraz §11, ust. 4, pkt 9) 

• weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej,

b) kryterium dot. sieci szerokopasmowej (§11, ust. 4, pkt 8), 

• weryfikacja – jak w drogach, 

c) kryterium regionalne dot. liczby mieszkańców obszaru objętego 

operacją, która zostanie przyłączona do sieci (§11, ust. 5, pkt 11, lit. a), 

• oświadczenie wnioskodawcy, dane powinny korespondować z danymi 

WoPP oraz pozostałymi dokumentami (np. analiza efektywności kosztowej)



Kryteria oceny – gospodarka wodno - ściekowa

szczególną uwagę należy zwrócić na…



d) kryterium regionalne dot. realizacji operacji na obszarze, na którym występuje 

wskazana w kryterium forma ochrony przyrody (§11, ust. 5, pkt 11, lit. b): 

• dokument potwierdzający lokalizację  operacji na działce ewidencyjnej, na której 

występuje: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

lub strefy ich ochrony,

e) kryterium regionalne dot. realizacji i wysokości kosztów kwalifikowalnych 

budowy lub przebudowy systemów gospodarki ściekowej na obszarze zwartej 

zabudowy rozpoczynającej się w odległości nie większej niż 500 metrów od 

granicy działki stanowiącej jezioro (§11, ust. 5, pkt 11, lit. c): 

• dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski jednoznacznie określające 

przebieg inwestycji oraz koszty kwalifikowalne na obszarze o którym mowa w 

kryterium, 

f) kryterium regionalne dot. „jakości wody pitne” (§11, ust. 5, pkt 11, lit. c): 

• okresowa ocena, decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 

Kryteria oceny – gospodarka wodno – ściekowa 

szczególną uwagę należy zwrócić na…



Kryteria oceny – gospodarka wodno – ściekowa 

szczególną uwagę należy zwrócić na…

• w przypadku kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 4-6 (tj. dot. wskaźnika 

zwodociągowania i skanalizowania) oraz w ust. 5 pkt 11 lit. c i d (tj. dot. 

oceny PPIS i lokalizacji przy jeziorze) przyznając punkty planowanej operacji 

dotyczącej łącznie gospodarki wodnej i ściekowej, uwzględnia się wyższą 

sumę punktów uzyskanych za kryteria dotyczące gospodarki wodnej 

albo za kryteria dotyczące gospodarki ściekowej.

• jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach 

dołączonych do wniosku są rozbieżne, punkty za dane kryterium wyboru 

operacji przyznaje się na podstawie danych zawartych w dołączonych 

dokumentach.

• jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie 

zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane 

kryterium wyboru operacji, nie przyznaje się punktów za to kryterium.



Szczególną uwagę należy zwrócić na…

2) Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”: 

- ryzyko niezrealizowania operacji w wymaganym okresie ze względu na 

dłuższy okres realizacji operacji,

- problemy z precyzyjnym określeniem zakresu operacji (częste zmiany 

zakresu przy realizacji operacji w odniesieniu do zakresu zaplanowanego 

we WoPP ze względu na brak szczegółowej dokumentacji technicznej oraz 

niezbędnych analiz przy planowaniu operacji) – ryzyko kosztów 

niekwalifikowalnych, 

- brak możliwości uznania za racjonalne wydatków przedstawianych we 

WoPP na podstawie ogólnego Szacunkowego zestawienia kosztów 

(przedkładane dokumenty są na tyle ogólne, że uniemożliwiają 

potwierdzenie racjonalności kosztów; zaleca się przedkładanie kosztorysów 

inwestorskich również w przypadku realizacji operacji w trybie „zaprojektuj-

wybuduj” lub szacunkowe zestawienie kosztów zawierające zakres prac i 

koszty ),



Szczególną uwagę należy zwrócić na…



Szczególną uwagę należy zwrócić na…

3) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

związane z operacją:

• Należy przedłożyć właściwe i aktualne dokumenty potwierdzające prawo podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy do dysponowania nieruchomością w okresie 

realizacji operacji oraz związania celem - przez okres co najmniej 5 lat od planowanej 

wypłaty płatności końcowej, tj. (potwierdzeniem może być np. nr elektronicznej KW, wypis 

z rejestru gruntów wydany przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, a w przypadku posiadania zależnego np. umowa dzierżawy lub najmu.

• Złożenie ww. dokumentów nie jest wymagane w przypadku, gdy dla planowanej operacji 

podmiot załącza do wniosku ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub ZRID 

(w przypadku dróg lokalnych) lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych 

właściwemu organowi pod warunkiem, że do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu. 

• W przypadku realizowania operacji w formie „zaprojektuj – wybuduj” należy również 

przedłożyć oświadczenie 2a, którego wzór załączony jest do wniosku o przyznanie 

pomocy. 

• W zakresie gospodarki wodno-ściekowej - dla operacji dotyczących budowy lub 

przebudowy sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych potwierdzenie może stanowić 

oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane; 

• W przypadku dróg lokalnych  realizowanych w trybie PF-U na podstawie ZRID obowiązek 

potwierdzenia dotyczy wyłącznie działek ew. stanowiących przebieg istniejącej drogi.



Szczególną uwagę należy zwrócić na…

4) Kosztorys inwestorski:

• należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

• Elementy kosztorysu: 

strona tytułowa (tytuł projektu, nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji – w tym 

wskazanie działek ewidencyjnych i obrębu, imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres 

Wnioskodawcy oraz jego podpis, nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys; imiona i 

nazwiska, określenie funkcji osób opracowujących kosztorys oraz ich podpisy, wartość 

kosztorysową robót budowlanych, datę opracowania kosztorysu), 

ogólna charakterystyka obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z 

istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, 

przedmiar robót, kalkulacja uproszczona, 

tabela wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości 

robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, 

odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, 



Szczególną uwagę należy zwrócić na…

• Kosztorysy/ szacunkowe zestawienia kosztów powinny dodatkowo zawierać: 

- potwierdzenie wartość wskaźników realizacji celu operacji wskazanych we WoPP (ogólna 

charakterystyka, przedmiar),

- podział kosztów wg zakresu kwalifikowalnego i niekwalifikowalnego,

- wyodrębnienie zakresu i kosztów przypadających na poszczególne gminy, w przypadku gdy 

zakres operacji dotyczy kilku gmin,

- drogi lokalne: wyodrębnienie kosztów dot. poszczególnych kategorii dróg (wewnętrzna, gminna, 

powiatowa),

• w przypadku analizy własnej jako podstawy ceny w kosztorysach inwestorskich należy 

wskazać źródło ceny – każda pozycja przedmiarowa powinna zostać oszacowania na podstawie 

katalogów cenowych (KNR) lub na podstawie min. dwóch alternatywnych źródeł ceny (np. oferty 

uzyskane od potencjalnych wykonawców), dokumentację z rozeznania należy dołączyć do 

kosztorysu,



Szczególną uwagę należy zwrócić na…

5) Przedłożenie dokumentacji z szacowania kosztów ogólnych –

możliwe zastosowania wewnętrznego regulaminu obowiązującego 

wnioskodawcę w zakresie szacowania lub  min. dwóch alternatywnych 

źródeł ceny, np. ofert uzyskanych od potencjalnych wykonawców),

6) Dla operacji dot. dróg lokalnych: Należy przedłożyć dokument 

potwierdzający kategorię drogi (uchwała o nadaniu kategorii/ przebiegu 

drogi, nadaniu numeru drogi), a w przypadku drogi wewnętrznej –

oświadczenie potwierdzając, że w wyniku realizacji operacji zostanie 

skategoryzowana jako drga gminna/ powiatowa,

7) Precyzyjne określenie zmian przy realizacji operacji na etapie 

aneksowania umowy - potwierdzenia okoliczności wprowadzonych zmian 

oraz ich konieczności, rodzaju odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

budowlanego w myśl Ustawy Prawo Budowlane,



19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Alokacja pierwotna: 29 548 310 euro

Alokacja „przed okresem przejściowym”: 34 235 810 euro

Liczba umów czynnych: 1 127

Kwota umów czynnych: 129 742 204 zł

Kwota zrealizowanych płatności: 98 310 536 zł

Liczba projektów zakończonych: 737

Kwota płatności dla projektów zakończonych: 86 270 951 zł 



Okres przejściowy_19.2_LEADER_dodatkowe środki

Wartość dodatkowych środków dla LGD województwa pomorskiego: 9 mln 

euro (40 mln zł)

Zwiększeniu uległy budżety wszystkich LGD 

Kwota zwiększeń budżetu uzależniona jest od wysokości budżetu 

pierwotnego oraz poziomu kontraktacji wg stanu na dzień 28 lutego 2021 r. 

Kwota zwiększeń budżetu poszczególnych LGD wynosi od 325 tys. euro - 1 

179 tys. euro

Co najmniej 35 % dodatkowych środków LGD musi przeznaczyć na 

zakres dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY_GOSPODARKA 

WODNO-ŚCIEKOWA

B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach

wiejskich… pierwotne założenia….

• budżet krajowy – 204 mln euro;

• wdrażanie z wykorzystaniem systemu instytucjonalnego PROW/ samorządy

województw (???);

- I transza: beneficjenci - gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie w

miejscowościach liczących pow. 5 tys. do 20 tys. mieszkańców,

- realizacja operacji poza aglomeracjami KPOŚK;

- II transza: konkursy ogłaszane w latach 2023-2026; beneficjenci - gminy miejskie

i gminy miejsko-wiejskie z wyłączeniem miejscowości pow. 20 tys. mieszkańców

oraz gminy wiejskie (w przypadku ujęcia inwestycji wodno-kanalizacyjnych w PS

dla WPR linia demarkacyjna zostanie zmieniona);

- intensywność pomocy – 100 % kosztów kwalifikowalnych



PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ 

POLITYKI ROLNEJ (diagnoza) 

„Zły stan dróg samorządowych jest czynnikiem obniżającym aktywność

gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków

gospodarczych. Tam gdzie poprawia się stan infrastruktury drogowej i

rozpowszechnianie indywidualnych środków transportu A lepsza

dostępność komunikacyjna, w tym systemy transportowe, sprzyja

mobilności ludności, towarów i usług, co jest korzystne z punktu

widzenia przede wszystkim zwiększenia aktywności zawodowej i

ograniczenia wykluczenia społecznego”. Stąd wyodrębniono potrzebę:

Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej typu” drogi”.



PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ 

POLITYKI ROLNEJ (diagnoza) 

„Niewystarczający jest rozwój infrastruktury typu wodociągi i kanalizacja.

Zaopatrzenie wiejskich jednostek osadniczych m.in. w infrastrukturę

wodno – kanalizacyjną stanowi o możliwości ich dalszego rozwoju

społeczno-ekonomicznego.(…) Duża część istniejących urządzeń do

zaopatrzenia mieszkańców wsi w wodę wymaga przeprowadzenia

modernizacji. Z tego względu zdefiniowana została potrzeba: Poprawa

dostępu do infrastruktury publicznej typu wod-kan.



PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ 

POLITYKI ROLNEJ - I WERSJA 

1. brak jakichkolwiek działań związanych z inwestycjami w podstawową 

infrastrukturę techniczną i społeczną na obszarach wiejskich; 

2. wyłączne przekierowywanie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

do innych polityk/programów: 

• Polityki Spójności/ Regionalnych Programów Operacyjnych - priorytety PS jak i 

założenia Umowy Partnerstwa 2021-2027 przesądzają o braku możliwości 

wsparcia wielu priorytetowych dla obszarów wiejskich interwencji;

• programów krajowych (nieokreślona i niegwarantowana trwałość); 

• Krajowego Programu Odbudowy (nieznane ramy przedmiotowe i finansowe). 

3. ograniczona alokacja na rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Leader) 

jako pochodna alokacji środków na II filar WPR; 



PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ 

POLITYKI ROLNEJ (projekt wersja II) 

DODANIE interwencji/ działania: Infrastruktura na obszarach wiejskich

ALE z zakresem ograniczonym do:

- systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w tym ich

retencji;

- systemów indywidualnego oczyszczania ścieków (wyłącznie poza

aglomeracjami KPOŚK);

- ukształtowanie przestrzeni publicznej uwzględniających przeciwdziałanie

zmianom klimatu;

- odnowienie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych z

przeznaczeniem na cele publiczne…

- realizacja wybranych elementów koncepcji Smart Village obejmująca ww

elementy, oraz w szczególności budowę instalacji OZE, „zielonych ścieżek

rowerowych”

i z BUDŻETEM 259,05 mln euro EFRROW (471 mln euro środków publ.)

ZWIĘKSZENIE alokacji na Leader’a do 8% (375,10 mln euro EFRROW; 682 mln

euro środków publ.)



PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ 

POLITYKI ROLNEJ (II projekt) – UWAGI

1. Zbyt niska, nie odpowiadająca potrzebom, alokacja na działanie: Infrastruktura na 

obszarach wiejskich. 

2. Rozszerzenie zakresu wsparcia, w szczególności o drogi oraz szerszą interwencję 

w ramach „gospodarki wodno – ściekowej” - zakres wsparcia nie odpowiadający 

kluczowym potrzebom obszarów wiejskich, potwierdzonym w analizie SWOT oraz

diagnozie potrzeb. 

3.   Przekierowywanie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich do innych 

polityk/programów, w tym Polityki Spójności nie uwzględniający ograniczeń i 

warunków interwencji. 

4.    Zbyt niska alokacja na podejście LEADER/RLKS. 



PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ 

POLITYKI ROLNEJ - III WERSJA 

1. ograniczenie zakresu interwencji: Infrastruktura na obszarach wiejskich 

wyłącznie do dwóch Schematów: 

A) inwestycji w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania

ścieków w miejscowościach poza aglomeracjami KPOŚK; 

B) Inteligentnej wsi (Smart Village)

2. Budżet interwencji: 184,25 mln euro EFRROW (335 mln euro środków publ.), tj

„-” 75 mln euro środków EFRROW

3. przekierowywanie wsparcia inwestycji do programów rządowych, Polskiego 

Ładu, KPO, funduszu sołeckiego

Uwagi do PS WPR można zgłaszać w ramach trwającego postępowania w 

sprawie OOŚ. 



SMART VILLAGE

1. koncepcja rozwoju w skali mikro (Smart Village – inteligentna wioska), na obszarach

zamieszkanych przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (lub kilku miejscowości,

których łączna liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców), mających na

celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych

problemów dzięki innowacyjnemu podejściu;

2. uwzględniająca użycie technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych

lub lepsze wykorzystanie wiedzy;

3. wykazująca korzyści dla lokalnej społeczności, m.in. w zakresie poprawy jakości

życia, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania

środowiska i klimatu, problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się

społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy, przepaści cyfrowej;

4. Koncepcja musi zawierać m.in. plan włączenia społeczności w późniejszą ewentualną

realizację koncepcji, z uwzględnieniem roli sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie;

5. Koncepcja winna zawierać listę projektów, które składać się będą na realizację koncepcji

SV, zawierających komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny.



SMART VILLAGE

1. Konkursy LGD na opracowanie koncepcji Smart Village (ryczałt 4 tys. zł).

2. Realizacja wybranych elementów koncepcji SV (II projekt PS WPR) – dofinansowanie

do 10 mln zł przy planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji na

poziomie minimum 1,5 mln zł.

3. Beneficjent (III projekt PS WPR) – gmina lub związek międzygminny



Dziękujemy za uwagę.


