
Uchwała Nr 1284/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2019 roku 

 

w sprawie: aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla 

operacji 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  

(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 512), art. 6 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 

2015r. 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 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 627 oraz z 2019r. poz. 83 i 504), § 11d. 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 roku 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 (Dz.U. z 2015r. poz.1414 ze zm.), 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Aktualizuje się listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji 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 operacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 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. 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1284/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2019 roku 

 

w sprawie: aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla 

operacji 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 

Uchwałą Nr 572/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie 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, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 6 

maja do 20 maja 2019 roku. W ramach naboru złożone zostały 124 wnioski.  

Zgodnie z § 11b.  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 

roku 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1414 ze zm.), właściwy organ samorządu województwa, 

niezwłocznie po przyznaniu punktów za kryteria wyboru operacji w ramach danego typu 

operacji, sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu 

marszałkowskiego oraz w urzędzie marszałkowskim listę, która zawiera informację  

o kolejności przysługiwania pomocy w ramach tego typu operacji. Lista ta została zatwierdzona 

uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 908/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.  

i podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.dprow.umww.pl oraz  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 
 

Na podstawie § 11c. rozporządzenia, kontroli administracyjnej podlegały wnioski w ilości 

ustalonej na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi 

wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje 

typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, o którym mowa w 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 PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 ze zm.). Do pozostałych 

wnioskodawców skierowano pisma informujące o odmowie przyznania pomocy. Zgodnie  

z § 11d. rozporządzenia, właściwy organ samorządu województwa, po zakończeniu 

sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy niezwłocznie aktualizuje listę na stronie 

internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w urzędzie marszałkowskim, wskazując wnioski 

o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy. W związku z powyższym, po 

przekazaniu informacji o odmowie przyznania pomocy dla wnioskodawców, których operacje 

nie zmieściły się w 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” oraz po zakończeniu kontroli administracyjnej pozostałych 



wniosków, aktualizowano listę zatwierdzoną uchwałą nr 908/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.  

w sprawie zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla 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. Umowy o przyznaniu pomocy zawarte zostaną z wnioskodawcami, których 

operacje mieszczą się w 100% limitu środków przewidzianych na operacje typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych”, o którym mowa w 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 PROW 2014-2020. Wysokość dostępnych środków ustalono stosując kurs wymiany 

złotego do euro wyznaczony przez Europejski Bank Centralny, obowiązujący w przedostatnim 

dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przyjęto listę: 29 sierpnia 2019r. 

1 EUR = 4,3809 PLN. W związku z powyższym, wg stanu na dzień aktualizacji listy,  

w dostępnym limicie mieszczą się operacje do 32 miejsca listy włącznie. Pozostałe operacje, 

zgodnie z § 2b ust. 3 przywołanego wyżej rozporządzenia, oczekiwać będą na zwolnienie się 

środków przez 18 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie 

pomocy. 

 

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


