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Priorytet 3   Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem
• Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi 

Priorytet 6   Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie 
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

• Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa 
wodno – sciekowa

• Leader (RLKS)– wybór w pierwszej połowie 2016 roku

Harmonogram konkursów na 2016 rok

Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem
Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi - targowiska

Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie 
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi – gospodarka 

wybór w pierwszej połowie 2016 roku



Kryteria krajowe w działaniu gospodarka 
wodno-ściekowa 

• Kryterium nr 1 
• Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami 
jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd 
właściwego do spraw finansów publicznych do 
nastąpiło ogłoszenie o naborze, kształtuje się na 

• a) nie więcej niż 50% średniej krajowej – 5 punktów, 
• b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej 
• c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej 

działaniu gospodarka 
ściekowa 

Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym 
nastąpiło ogłoszenie o naborze, kształtuje się na poziomie: 

5 punktów, 
b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 3 punkty, 
c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 1 punkt. 



Kryteria krajowe w działaniu gospodarka 
wodno-ściekowa

• Kryterium nr 2 
• Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest 

planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem 
wniosku o przyznanie pomocy było wyższe lub równe średniej 

• Kryterium nr 3 
• Operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej 

infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istnieje 
funkcjonująca sieć szkieletowa – 1 punkt.

Kryteria krajowe w działaniu gospodarka 
ściekowa

w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest 
realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy było wyższe lub równe średniej krajowej – 2 punkty. 

jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej 
szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istnieje 

1 punkt.



Kryteria krajowe w działaniu gospodarka 
wodno-ściekowa

• Kryterium nr 4 
• Operacja jest realizowana na obszarze, na którym jednolita część wód 

powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, 
wynikających z Programu wodno – środowiskowego kraju 

• Kryterium nr 5 
• Operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej 

•

Kryteria krajowe w działaniu gospodarka 
ściekowa

jest realizowana na obszarze, na którym jednolita część wód 
jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, 

środowiskowego kraju – 5 punktów. 

dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej – 1 punkt. 



Kryteria krajowe w działaniu gospodarka 
wodno-ściekowa

• Kryterium nr 6 w przypadku gospodarki wodnej: 
• Wskaźnik zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja 

dotyczącej gospodarki wodnej, według aktualnych danych 
poziomie: 

• 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. 

Kryteria krajowe w działaniu gospodarka 
ściekowa

Kryterium nr 6 w przypadku gospodarki wodnej: 
Wskaźnik zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja operacji 
dotyczącej gospodarki wodnej, według aktualnych danych GUS kształtuje się na 

4 punkty, 
2 punkty. 



Kryteria krajowe w działaniu gospodarka 
wodno-ściekowa

Kryterium nr 6a i 6b w przypadku gospodarki ściekowej: 
• Kryterium nr 6a: Wskaźnik skanalizowania gminy, w której jest planowana 

dotyczącej gospodarki ściekowej, według aktualnych 
• 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. 
• Kryterium nr 6b: Wskaźnik zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja 

dotyczącej gospodarki ściekowej, według aktualnych 
• a) powyżej 75% – 2 punkty, 
• b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% – 1 punkt. 
• Jeżeli operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej uwzględnia się 

wartości punktowych przyznanych za kryterium 6 albo 6a i 

Kryteria krajowe w działaniu gospodarka 
ściekowa

Kryterium nr 6a i 6b w przypadku gospodarki ściekowej: 
nr 6a: Wskaźnik skanalizowania gminy, w której jest planowana realizacja operacji 

dotyczącej gospodarki ściekowej, według aktualnych danych GUS kształtuje się na poziomie: 

zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja operacji 
dotyczącej gospodarki ściekowej, według aktualnych danych GUS kształtuje się na poziomie: 

operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej uwzględnia się wyższą z dwóch 
wartości punktowych przyznanych za kryterium 6 albo 6a i 6b. 



Kryteria regionalne w działaniu gospodarka 
wodno-ściekowa 

Kryterium nr 1 
Operacja dotyczy: 
a) budowy/przebudowy sieciowych oczyszczalni ścieków lub stacji 
punkty, 
b) budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej 
Kryterium nr 2 
Operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której występuje co 
czterech form ochrony przyrody, określonych w art. 6 ust. 1 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
występowania w/w form ochrony przyrody w 
wynosi co najmniej 50% – 2 punkty. 

Kryteria regionalne w działaniu gospodarka 
ściekowa 

) budowy/przebudowy sieciowych oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody – 4 

b) budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej – 2 punkty. 

będzie realizowana na obszarze gminy, w której występuje co najmniej jedna z 
czterech form ochrony przyrody, określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), a powierzchnia 
występowania w/w form ochrony przyrody w stosunku do ogólnej powierzchni gminy 



Kryteria regionalne w działaniu gospodarka 
wodno-ściekowa 

• Kryterium nr 3 
• Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji dotyczących odprowadzania i 

oczyszczania ścieków wynosi co najmniej 75% kosztów kwalifikowalnych 
punkty. 

• Kryterium nr 4 
• Operacja będzie stanowić kontynuację (podłączenie nowych odbiorców do 

istniejących już sieci wodno-kanalizacyjnych) przedsięwzięć zrealizowanych w 
ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
gospodarki wodno-ściekowej – 3 punkty. 

Kryteria regionalne w działaniu gospodarka 
ściekowa 

kosztów kwalifikowanych operacji dotyczących odprowadzania i 
ścieków wynosi co najmniej 75% kosztów kwalifikowalnych operacji – 3 

będzie stanowić kontynuację (podłączenie nowych odbiorców do 
kanalizacyjnych) przedsięwzięć zrealizowanych w 

działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie 

3 punkty. 



• Propozycje kryteriów regionalnych 
2014

• w pozostałych działaniach SW

Propozycje kryteriów regionalnych PROW 
2014-2020

pozostałych działaniach SW



Operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne

•
• Operacja dotyczy inwestycji obejmującej nie więcej niż jeden 

obiekt:
• - operacja dotyczy jednego obiektu 
• - operacja dotyczy więcej niż jednego obiektu 

Operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne”

Operacja dotyczy inwestycji obejmującej nie więcej niż jeden 

operacja dotyczy jednego obiektu – 2 pkt
operacja dotyczy więcej niż jednego obiektu – 0 pkt



Operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne”.

• Wnioskodawca zawarł porozumienie z Lokalną

której znajduje się lub jest planowana do

Porozumienie będzie zobowiązywało LGD

współfinansowanych ze środków

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na

w ramach infrastruktury objętej przedmiotową

zawarte najpóźniej do dnia złożenia wniosku

• wnioskodawca zawarł porozumienie – 3 pkt

Operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne”.

Lokalną Grupą Działania (LGD), na obszarze

do realizacji infrastruktura objęta operacją.

LGD do realizacji projektów nieinwestycyjnych,

Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014 – 2020 (RPO WK-P 2014-2020),

przedmiotową operacją. Porozumienie zostanie

wniosku o przyznanie pomocy.

pkt



Operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne”

• Operacja dotyczy wyposażenia istniejącego budynku lub 
nowowybudowanego pełniącego funkcje kulturalne :

• - wyposażenie stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych 
• - wyposażenie stanowi powyżej 75 % kosztów kwalifikowalnych 

– 2 pkt
• - wyposażenie stanowi minimum 50 % kosztów 

kwalifikowalnych – 1 pkt

Operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne”

Operacja dotyczy wyposażenia istniejącego budynku lub 
pełniącego funkcje kulturalne :

wyposażenie stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych – 4 pkt
wyposażenie stanowi powyżej 75 % kosztów kwalifikowalnych 

wyposażenie stanowi minimum 50 % kosztów 



Operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne”

• Operacja jest realizowana na terenie gminy w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców, w której mają siedzibę organizacje 
społeczne, działające co najmniej od roku do momentu 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy i są zarejestrowane w 
KRS lub zostały zgłoszone w starostwie powiatowym w liczbie: 

• - minimum trzy na 1000 mieszkańców  
- minimum dwie na 1000 mieszkańców  

• - minimum jedna na 1000 mieszkańców  

Operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne”

Operacja jest realizowana na terenie gminy w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców, w której mają siedzibę organizacje 
społeczne, działające co najmniej od roku do momentu 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy i są zarejestrowane w 
KRS lub zostały zgłoszone w starostwie powiatowym w liczbie: 

minimum trzy na 1000 mieszkańców  - 3 pkt
minimum dwie na 1000 mieszkańców  - 2 pkt
minimum jedna na 1000 mieszkańców  - 1 pkt



Operacje typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej

• Operacja polega na kształtowaniu przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem 
tworzenia miejsc rekreacji i aktywności fizycznej, poprzez budowę 
ogólnodostępnych obiektów (siłownie zewnętrzne, trasy 
dydaktyczne, altany wypoczynkowe, miejsca ogniskowe, alejki spacerowe, tereny 
zielone – w szczególności parki, gry zewnętrzne na terenach zielonych np. mini golf, 
bule i inne), skierowanych do grupy wiekowej 50+, będących elementami szerszej 
koncepcji projektów, polegających na kształtowaniu całej przestrzeni publicznej.

Operacja uwzględnia promowanie grupy wiekowej 50
obiekty, związane z rekreacją i aktywnością fizyczną, 
wiekowej 50+, z wyłączeniem ścieżek rowerowych 

Operacje typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej”

Operacja polega na kształtowaniu przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem 
tworzenia miejsc rekreacji i aktywności fizycznej, poprzez budowę 
ogólnodostępnych obiektów (siłownie zewnętrzne, trasy nordic walking, ścieżki 
dydaktyczne, altany wypoczynkowe, miejsca ogniskowe, alejki spacerowe, tereny 

w szczególności parki, gry zewnętrzne na terenach zielonych np. mini golf, 
bule i inne), skierowanych do grupy wiekowej 50+, będących elementami szerszej 
koncepcji projektów, polegających na kształtowaniu całej przestrzeni publicznej.

uwzględnia promowanie grupy wiekowej 50+: uwzględnia ogólnodostępne 
obiekty, związane z rekreacją i aktywnością fizyczną, i skierowana jest do grupy 
wiekowej 50+, z wyłączeniem ścieżek rowerowych - 4 pkt



Operacje typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej”

• Operacja została wyłoniona do realizacji, w wyniku 
przeprowadzonego wśród mieszkańców, plebiscytu na 
najciekawszy projekt, na kształtowanie przestrzeni publicznej:

• - operacja uwzględnia procedurę plebiscytową 

Operacje typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej”

została wyłoniona do realizacji, w wyniku 
przeprowadzonego wśród mieszkańców, plebiscytu na 
najciekawszy projekt, na kształtowanie przestrzeni publicznej:

operacja uwzględnia procedurę plebiscytową - 4 pkt



Operacje typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej”

• Wnioskodawca zawarł  porozumienie z Lokalną Grupą Działania (LGD), na obszarze 
której znajduje się lub jest planowana do realizacji infrastruktura objęta operacją. 
Porozumienie będzie zobowiązywało LGD do realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 
w ramach infrastruktury objętej przedmiotową operacją. Porozumienie zostanie 
zawarte najpóźniej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

• - wnioskodawca zawarł porozumienie - 4 pkt

Operacje typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej”

zawarł  porozumienie z Lokalną Grupą Działania (LGD), na obszarze 
której znajduje się lub jest planowana do realizacji infrastruktura objęta operacją. 
Porozumienie będzie zobowiązywało LGD do realizacji projektów nieinwestycyjnych, 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WK-P 2014-2020), 

w ramach infrastruktury objętej przedmiotową operacją. Porozumienie zostanie 
zawarte najpóźniej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

4 pkt



Operacje typu „Ochrona 
budownictwa 

• na obszarze gminy znajduje się co najmniej pięć obiektów wpisanych do rejestru lub 
ewidencji zabytków, prowadzonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 
2 pkt,

• na obszarze gminy występuje co najmniej jedna z czterech form ochrony przyrody, 
określonych w art.6 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 

•
• W  przypadku spełnienia obydwu warunków Beneficjent może otrzymać łącznie 4 

punkty w ramach ww. kryterium regionalnego.

„Ochrona zbytków i 
budownictwa tradycyjnego”

na obszarze gminy znajduje się co najmniej pięć obiektów wpisanych do rejestru lub 
ewidencji zabytków, prowadzonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków –

na obszarze gminy występuje co najmniej jedna z czterech form ochrony przyrody, 
5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

. zm.). – 2 pkt.

W  przypadku spełnienia obydwu warunków Beneficjent może otrzymać łącznie 4 
ramach ww. kryterium regionalnego.



Operacje typu „Ochrona zbytków i 
budownictwa tradycyjnego”

• Preferowane będą operacje, w których zakres dotyczy elementów 
architektonicznych zabytków, tj:

• Prace polegające na konserwacji, restauracji lub pracach budowlanych dachu 
zabytkowego obiektu – 3 pkt,

• Prace polegające na odwodnieniu zabytkowego obiektu 
• Prace polegające na konserwacji, restauracji lub pracach budowlanych przy ścianach 

obwodowych zabytkowego obiektu - 1 pkt

Operacje typu „Ochrona zbytków i 
budownictwa tradycyjnego”

operacje, w których zakres dotyczy elementów 

Prace polegające na konserwacji, restauracji lub pracach budowlanych dachu 

Prace polegające na odwodnieniu zabytkowego obiektu – 2 pkt,
Prace polegające na konserwacji, restauracji lub pracach budowlanych przy ścianach 

1 pkt.



Operacje typu „Ochrona zbytków i 
budownictwa tradycyjnego”

• Stan zagrożenia w jakim znajduje się obiekt zabytkowy będący przedmiotem 
wniosku:

• Wnioskowana inwestycja jest w stanie zagrożenia katastrofą, która jest poparta 
nakazem inspektora nadzoru budowlanego 

• Wnioskowana inwestycja jest w stanie zagrożenia, który nie został poparty nakazem 
inspektora nadzoru budowlanego – 1 pkt

• Wnioskowana inwestycja nie jest w stanie zagrożenia i nie jest poparta nakazem 
inspektora nadzoru – 0 pkt. 

Operacje typu „Ochrona zbytków i 
budownictwa tradycyjnego”

Stan zagrożenia w jakim znajduje się obiekt zabytkowy będący przedmiotem 

Wnioskowana inwestycja jest w stanie zagrożenia katastrofą, która jest poparta 
nakazem inspektora nadzoru budowlanego – 2 pkt,
Wnioskowana inwestycja jest w stanie zagrożenia, który nie został poparty nakazem 

1 pkt, 
Wnioskowana inwestycja nie jest w stanie zagrożenia i nie jest poparta nakazem 



Operacje typu „Ochrona zbytków i 
budownictwa tradycyjnego”

• Wnioskodawca wykazał się doświadczeniem przy realizacji inwestycji w zakresie 
dotyczącym rewitalizacji zabytków i jego inwestycja była już finansowana w ramach 
konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa Kujawsko 
z innych środków będących w dyspozycji właściwych ministrów, przyznających 
dotacje 
w ww. zakresie – 3 pkt.

Operacje typu „Ochrona zbytków i 
budownictwa tradycyjnego”

wykazał się doświadczeniem przy realizacji inwestycji w zakresie 
dotyczącym rewitalizacji zabytków i jego inwestycja była już finansowana w ramach 
konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego lub 

innych środków będących w dyspozycji właściwych ministrów, przyznających 



Dziękuję za uwagę

Elżbieta Siemiątkowska
Departament Rozwoju 

Obszarów Wiejskich
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