
Uchwała Nr 1246/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 listopada 2015 roku 

 

w sprawie: przyjęcia propozycji kryteriów regionalnych dla działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (j.t. Dz.U.2015, poz. 1392), art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. c, oraz art. 45 ust.3 ustawy  

z dnia 20 lutego 2015 roku 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.2015 poz. 349), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje:   

 

§ 1  

1. Przyjmuje się propozycje kryteriów regionalnych dla działania „Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich” w ramach PROW 2014-2020 w następującym zakresie operacji: 

I. Gospodarka wodno-ściekowa  

II. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne 

III. Kształtowanie przestrzeni publicznej 

IV. Odnawianie lub poprawa stanu zabytków. 

2. Szczegółowy opis kryteriów stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1246/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 6 listopada 2015 roku  

 

w sprawie: przyjęcia propozycji kryteriów regionalnych dla działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 
 

 Zgodnie z art.49 ust.1 rozporządzenia Rady WE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 

(Dz.U.L 347 z 20.12.2013 str.487 z późn.zm.)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja 

zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określa kryteria, 

które będą decydować o wyborze operacji. W przypadku operacji typu „Gospodarka wodno-

ściekowa”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni 

publicznej”, „ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” – oprócz kryteriów ogólnokrajowych 

należy również określić kryteria dotyczące specyfiki regionu tj. kryteria regionalne. 

Pismem znak: ROWwrt-jw.(js)-501-4/15(3474) z 9 października 2015 r. Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą o przekazanie 

ustalonych propozycji kryteriów regionalnych. Przekazane kryteria regionalne po konsultacji  

z Komitetem Monitorującym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będą przedłożone do 

akceptacji Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
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Załącznik  nr 1  
do Uchwały Nr1246/2015 

 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 6 listopada 2015 roku 

 

                                                           

PROPOZYCJE KRYTERIÓW REGIONALNYCH  

 

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  

w ramach PROW 2014-2020 

 

I. Zakres: Gospodarka wodno-ściekowa – (12 pkt.) 

Kryterium 1. (max 3 pkt) 

Jeżeli w ramach PROW na lata 2007-2013 w Działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki  

i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w danej miejscowości:   

a) nie była realizowana żadna operacja  - 3 punkty, 

b) była realizowana operacja - 0 punktów. 

Kryterium 2.  (max 3 pkt) 

Jeżeli w ramach realizowanej operacji:  

a) co najmniej 50% kosztów kwalifikowanych przeznacza się na budowę przydomowych  

oczyszczalni ścieków – 3 punkty,  

b) od 25% do 49,99% kosztów kwalifikowanych przeznacza się na budowę 

przydomowych  oczyszczalni ścieków – 2 punkty, 

c) poniżej 25% kosztów kwalifikowanych przeznacza się na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków – 0 punktów.  

Kryterium 3. (max 6 pkt) 

Jeżeli operacja przewiduje: 

a) modernizację sieci wodociągowej wybudowanej przed 2000 rokiem – 2 punkty, 

b) modernizację kanalizacji sieciowej wybudowanej przed 2000 rokiem – 2 punkty, 

c) budowę, przebudowę, modernizację, wyposażenie budynków technicznych 

obsługujących sieć wodno-ściekową – 2 punkty. 
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II. Zakres: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne - (12 pkt) 

Kryterium 1. (max 4 pkt) 

Jeżeli z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” (Oś 3) lub 

działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” (Oś 4) w zakresie 

inwestycji dotyczących obiektów pełniących funkcje kulturalne, w danej miejscowości: 

a) nie była realizowana żadna operacja  - 4 punkty, 

b) była realizowana jedna operacja - 3 punkty, 

c) były realizowane dwie operacje - 2 punkty,  

d) były realizowane więcej niż dwie operacje - 1 punkt.  

 

Kryterium 2. (max 3 pkt) 

Jeżeli operacja przewiduje: 

a) zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne - 1 punkt, 

b) w planie działalności obiektu prowadzenie zajęć i inicjatyw dla dzieci i młodzieży – 1 

punkt, 

c) w planie działalności obiektu prowadzenie inicjatyw dla seniorów – 1 punkt. 

 

Kryterium 3. (max 5 pkt) 

Jeżeli operacja będzie realizowana w miejscowości: 

a) poniżej 1000 mieszkańców – 5 punktów, 

b) od 1001 do 2000 mieszkańców – 4 punkty, 

c) od 2001 do 3000 mieszkańców – 3 punkty, 

d) od 3001 do 4000 mieszkańców – 2 punkty, 

e) od 4001 do 5000 mieszkańców – 1 punkt. 
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III. Zakres: Kształtowanie przestrzeni publicznej - (12 pkt) 

Kryterium 1. (max 4 pkt) 

Jeżeli z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” (Oś 3) lub 

działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” (Oś 4) w zakresie 

inwestycji dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej, w danej miejscowości: 

a) nie była realizowana żadna operacja  - 4 punkty, 

b) była realizowana jedna operacja - 3 punkty, 

c) były realizowane dwie operacje - 2 punkty,  

d) były realizowane więcej niż dwie operacje – 1 punkt.  

 

Kryterium 2. (max 7 pkt) 

Jeżeli operacja przewiduje: 

a) budowę, przebudowę oświetlenia ulicznego z zastosowaniem odnawialnych źródeł 

energii – 4 punkty, 

b) budowę, przebudowę chodników lub ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych – 

3 punkty. 

 

Kryterium 3. (max 1 pkt) 

Jeżeli operacja:  

a) przewiduje utworzenie, zagospodarowanie lub zrewitalizowanie skwerów, terenów 

zielonych, miejsc wypoczynku – 1 punkt, 

b) nie przewiduje utworzenia, zagospodarowania lub zrewitalizowania skwerów, 

terenów zielonych, miejsc wypoczynku – 0 punktów.   
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IV. Zakres: Odnawiania lub poprawy stanu zabytków - (12 pkt) 

Kryterium 1. (max 4 pkt) 

Jeżeli z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” (Oś 3) lub 

działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają 

warunkom  przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” (Oś 4) w zakresie 

inwestycji dotyczących odnawiania lub poprawy stanu zabytków, w danej miejscowości: 

a) nie była realizowana żadna operacja  - 4 punkty, 

b) była realizowana jedna operacja  - 3 punkty, 

c) były realizowane dwie operacje - 2 punkty,  

d) były realizowane więcej niż dwie operacje  - 1 punkt. 

 

Kryterium 2. (max 5 pkt) 

Jeżeli operacja będzie realizowana w miejscowości: 

a) poniżej 1000 mieszkańców – 5 punktów, 

b) od 1001 do 2000 mieszkańców – 4 punkty, 

c) od 2001 do 3000 mieszkańców – 3 punkty, 

d) od 3001 do 4000 mieszkańców – 2 punkty, 

e) od 4001 do 5000 mieszkańców – 1 punkt. 

 

Kryterium 3. (max 3 pkt) 

Jeżeli operacja przewiduje:  

a) zagospodarowanie otoczenia wokół obiektu zabytkowego – 2 punkty, 

b) instalację monitoringu zabezpieczającego obiekt – 1 punkt. 


