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Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                                                                  
  



Statystyka PROW 

 

 

Limit środków dla 
województwa (mln 

zł) 

Liczba wniosków/ 
zawartych umów 

Kwota   
umów 

(mln zł) 

% alokacji 
w 

umowach 

LEADER 
 

173 317 67,8 39 % 

DROGI  82 137 45,0 55% 

WOD-KAN 64,5 91 64,5 100% 

TARGOWISKA 14 15 9,2 66% 

WARTOŚCI 
ŚREDNIE 

333,5 560 186,5  56 % 



Podstawowe rezultaty PROW 

Drogi  
• 10 km nowych dróg 
• 184 km przebudowanych 

Gospodarka wodno-ściekowa 
• 72 km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę   
• 140 km kanalizacji zbiorczej 
• 1740 przydomowych oczyszczalni ścieków 

Targowiska  

• 9 przebudowywanych 
• 6 nowych 

 



Podstawowe rezultaty Leader 

Rozwój przedsiębiorczości 
• 120 nowych firm 
•  28 firm rozwijających działalność 
• 220 nowych miejsc pracy 
• 166 utrzymanych miejsc pracy 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego   

• 6 zabytków poddanych pracom konserwatorskim 
• 20 obiektów wyposażonych  
• 15 wspartych podmiotów  
• 16 imprez/wydarzeń 

Obiekty infrastruktury turystycznej/ rekreacyjnej  
• 129 nowych obiektów 
• 49 obiektów zmodernizowanych 

Drogi gminne 
• 12 km dróg przebudowywanych 
 

 



Planowane nabory wniosków wraz  
z alokacją 

Działanie/ Poddziałanie/ 
Typ operacji  

 
Limit środków w zł 

 
Termin naboru wniosków  

Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego 

2 100 000 Od 11.06 do 23.07. 2018 r. 

Kształtowanie przestrzeni 
publicznej 

4 200 000 Od 11.06 do 23.07. 2018 r. 
 

Targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji 
produktów lokalnych 

2 700 000 Lipiec 2018 r.  

Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych 

35 000 000 Niezwłocznie po otrzymaniu 
dokumentów umożliwiających 

aplikację o środki  



„Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne” 

• Nabór zakończony 30 marca 2018 r.  
• W ramach naboru „Inwestycje w obiekty pełniące 

funkcje kulturalne” łącznie złożono 67 wniosków 
o przyznanie pomocy na łączną kwotę 16,8 mln 
zł.  

• Alokacja w ramach ww. działania wynosi  
9 600 000 zł. 

• Do weryfikacji weszło 50 WOPP z czego 36 
wniosków mieści się w 100 %, pozostałe 14 
oczekuje na zwolnienie środków ( max 18  m-cy od terminu 
składania WOPP)   



Najczęściej popełniane błędy przetargowe 

 

• żądanie dokumentów, które nie są niezbędne w postępowaniu – naruszenie art. 25 
ust 1 Pzp; 

• opis przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję – naruszenie art. 29 ust 2 i 3 Pzp; 

• rozbieżności pomiędzy ogłoszeniem i SIWZ dotyczące warunków udziału  
w postępowaniu lub podstaw wykluczenia – naruszenie art. 36 oraz 41 Pzp; 

• zaniechanie wezwania do uzupełnień/wyjaśnień – naruszenie art. 26 ust. 3, 3a lub 
4 Pzp; 

• określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób niezapewniający lub 
mogący nie zapewniać uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, 
proporcjonalności i przejrzystości – naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp; 

• wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu (niespełnienie 
określonych przez zamawiającego warunków udziału) – naruszenie art. 89 Pzp; 

• niestosowanie przepisów znowelizowanej w 2016 r. ustawy Pzp dotyczących np.  
- konieczności realizacji robót budowlanych przez podmiot, na zdolnościach którego 

polega wykonawca,  
- żądania odpowiednich oświadczeń i dokumentów w odniesieniu do obligatoryjnych 

oraz fakultatywnych przesłanek wykluczenia. 
 
 



Zasady konkurencyjności PROW 2014-2020 

 

 
• W dniu 21 lutego 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru 
wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 
pomocy technicznej (Dz. U. poz.396). 

 (nowe zasady konkurencyjności oraz zmodyfikowane „taryfikatory”); 
 

• Nadal obowiązuje zasada dotycząca „recydywistów” – jeżeli  
w postępowaniu wystąpi niezgodność już wcześniej stwierdzona  
w innym postępowaniu w ramach PROW to stosowana będzie 
maksymalna stawka procentowa z „taryfikatora”. 
 
 
 
 



Nabory ogłoszone: 
Kształtowanie przestrzeni publicznej 

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 

• Limit na miejscowość (łącznie na wszystkie zakresy) –  
500 000 zł 

• Pomoc może zostać przyznana gminie lub instytucji 
kultury, dla której organizatorem jest jst 

• Minimalna ilość pkt – 16  
• Intensywność pomocy do 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych 
• Lista rankingowa sporządzana przed weryfikacją 

wniosków  
• Możliwość złożenia tylko jednego wniosku na dany zakres 
• 2 uzupełnienia do wniosku 

 
 



Kształtowanie przestrzeni publicznej 

Kryteria krajowe 

• Gęstość zaludnienia w gminie – 1 lub 2 pkt 

 

• Operacja jest uzupełnieniem zrealizowanej albo będącej  
w trakcie realizacji na dzień ogłoszenia naboru wniosków 
inwestycji finansowanej z udziałem środków publicznych 

a) Co najmniej 3 inwestycje w tej samej miejscowości – 3 pkt  

b) Co najmniej 2 inwestycje w tej samej miejscowości – 2 pkt  

c) Co najmniej 1 inwestycja w tej samej miejscowości – 1 pkt  

 



Kształtowanie przestrzeni publicznej 

• Operacja jest realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych osób wg 
najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków wynikowych informacji 
statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z 
przepisami o statystyce publicznej przypada:  

• a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom – 3 pkt 
• b) mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom – 2 pkt 
• c) mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom – 1 pkt 
 
• Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań innowacyjnych (w tym 

architektonicznych, technicznych lub technologicznych) co najmniej w skali 
województwa – 3 pkt 

• Obiekt zostanie lub jest wyposażony w mikroinstalację zapewniającą pokrycie min. 
50 % zapotrzebowania obiektu w energię elektryczną lub cieplną – 3 pkt   
(koszty budowy mikroinstalacji nie mogą przekroczyć 30 % kosztów 
kwalifikowalnych operacji) 



Kształtowanie przestrzeni publicznej 

• Opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno – 
urbanistycznej lub urbanistycznej dotyczącej przedmiotu operacji 
zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot 
ubiegający się o przyznanie pomocy – 3 pkt.  

 
• Układ urbanistyczny lub wiejski, którego dotyczy operacja jest 

wpisany (na dzień składania WOPP) do rejestru zabytków lub 
wojewódzkiej ewidencji zabytków – 2 pkt.  

 

• W gminie występuje jedna z form ochrony przyrody określona  
w ustawie o ochronie przyrody – 1 pkt 

(Parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000) 

 



Kształtowanie przestrzeni publicznej 

Kryteria regionalne 
• Operacja dotyczy kształtowania przestrzeni publicznej,  

z uwzględnieniem tworzenia miejsc rekreacji i aktywności 
fizycznej, przez budowę ogólnodostępnych obiektów 
budowlanych skierowanych do osób w wieku przekraczającym 
50 lat, z wyłączeniem ścieżek rowerowych– 5 pkt 

• Opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno 
– urbanistycznej lub urbanistycznej dotyczącej przedmiotu 
operacji zostało wyłonione w wyniku przeprowadzonego 
wśród mieszkańców miejscowości, w której będzie 
realizowana operacja, plebiscytu na najciekawszy projekt  – 
 4 pkt.  

 

 



Kształtowanie przestrzeni publicznej 
 
 

• Liczba organizacji pozarządowych w gminie 
(wpisanych co najmniej rok przed ogłoszeniem 
naboru do KRS lub ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych), w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
wynosi: 

a) Co najmniej 3 – 3 pkt 

b) 2 – 2 pkt 

c) 1 – 1 pkt 



Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego 
Kryteria krajowe  

• Do wniosku o przyznanie pomocy załączono 
opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków  
o złym stanie technicznym zabytku i konieczności 
natychmiastowego podjęcia prac o charakterze 
interwencyjnym – 5 pkt 

• W wyniku realizacji operacji:  
a) Więcej niż 50% dotychczas używanej 

powierzchni obiektu uzyska nowe przeznaczenie 
i będzie służyło celom edukacyjnym, kulturalnym 
lub promocyjnym danego regionu – 4 pkt 
 
 



Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego 

b) nie więcej niż 50% i nie mniej niż 30 % powierzchni 
obiektu uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło 
celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym 
danego regionu – 3 pkt 

 

c) Nie więcej niż 30% i nie mniej niż 20% powierzchni 
obiektu uzyska nowe przeznaczenie i będzie służyło 
celom edukacyjnym, kulturalnym lub promocyjnym 
danego regionu – 1 pkt 

  

 

 



Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego 

• Obiekt budowlany będący przedmiotem operacji na dzień 
ogłoszenia naboru jest wpisany:  

a) Do rejestru zabytków - 4 pkt 

b) Do wojewódzkiej ewidencji zabytków – 2 pkt 

 

• Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań innowacyjnych  
( w tym organizacyjnych, technicznych lub technologicznych) 
co najmniej w skali województwa, które zapewnią warunki dla 
tworzenia wysokiej jakości oferty turystycznej, edukacyjnej 
lub kulturalnej -  3 pkt 

 



Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego 

• Operacja jest realizowana w powiecie, w którym na 1000 zamieszkałych 
osób wg najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków 
wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub 
rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej 
przypada:  

a) co najmniej 100 noclegów udzielonych turystom – 3 pkt 

b) mniej niż 100 i co najmniej 50 noclegów udzielonych turystom – 2 pkt 

c) mniej niż 50 i co najmniej 10 noclegów udzielonych turystom – 1 pkt 

 

• W gminie występuje jedna z form ochrony przyrody określona  
w ustawie o ochronie przyrody – 1 pkt 

(Parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000) 

 



Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 

Kryteria regionalne 
• W gminie, w której będzie realizowana operacja na dzień 

ogłoszenia naboru znajduje się co najmniej 5 zabytków 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub 
wojewódzkiej ewidencji zabytków – 4 pkt  

 
• W ramach operacji będą wykonywane: 
a) Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane dotyczące dachu zabytku nieruchomego – 3 pkt 
b) Prace dotyczące odwodnienia zabytku nieruchomego – 2 pkt 
c) Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy ścianach zewnętrznych zabytku 
nieruchomego – 1 pkt 
 

 



Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 

• Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizował inwestycję 
w zakresie dotyczącym rewitalizacji zabytków, a inwestycja ta była 
finansowana w ramach konkursów organizowanych przez Zarząd 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego lub z innych środków 
będących w dyspozycji właściwych ministrów przyznających dotację 
w tym zakresie – 3 pkt 

 

•  Obiekt budowlany będący przedmiotem operacji jest w stanie 
zagrożenia:  

a) katastrofą budowlaną, zgodnie z decyzją organu nadzoru 
budowlanego – 2 pkt 

b) w stanie zagrożenia zniszczeniem lub istotnego uszkodzenia, 
zgodnie z opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków – 1 pkt 



Dziękuję za uwagę 


