
  

 

Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014'2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” 

 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

 
ogłasza 

 

nabór wniosków o przyznanie 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 

Termin składania wniosków: od 19 września 2022 r. do 3 października 2022 r. 
 
Miejsce składania wniosków:  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 611714 
Poznań,  kancelaria główna, poziom 0, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30. 
 
Tryb składania wniosków:  

Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy, związki międzygminne, powiaty, 
związki powiatów) składają wnioski wraz z załącznikami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 
r. poz. 896) 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy 
znajdują się na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego: www.dprow.umww.pl oraz na stronie 
internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr  
 
Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego od poniedziałku do 
piątku pod adresem e1mail: dow.sekretariat@umww.pl. 
 
Przewidywana wysokość środków w ramach limitu dla województwa wielkopolskiego wynosi: 26 820 
503,05 Euro 
 
Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia stanowi informacja na temat kryteriów wyboru operacji wraz  
z wykazem i opisem załączników, na podstawie których dokonywana będzie weryfikacja spełnienia kryterium. 
 
Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia stanowi Oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryteriów 
regionalnych. 
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Załącznik nr 1  

do ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” 

 

 

 

Informacja na temat kryteriów wyboru operacji wraz z wykazem i opisem załączników, na podstawie 

których dokonywana będzie weryfikacja spełnienia kryterium. 

 
Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 4 

września 2015 r. 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 232 ze zm.) 

 

 

1. Kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia:  

dochód podatkowy gminy, w której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

z uwzględnieniem wskaźników dochodów podatkowych gmin opublikowanych przez urząd 

obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w 

którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, kształtuje się 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. 

Weryfikacja na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów. 

2. Kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia: 

średnia stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, 

w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło ogłoszenie o 

naborze wniosków o przyznanie pomocy, była wyższa albo równa średniej wojewódzkiej stopie 

bezrobocia w tym okresie – 1 punkt. 

Źródło weryfikacji: dane publikowane przez GUS lub WUP. 

3. Kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia: 

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 

Źródło weryfikacji: dane dotyczące gęstości zaludnienia publikowane przez GUS  

4. Kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia: 

 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 
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ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 884) – 1 punkt  

Weryfikacja na podstawie deklaracji złożonej w części III. Opis planowanej operacji pkt 6.2  

i załączonych dokumentów.  

5. Kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia: 

 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 

Źródło weryfikacji: na podstawie deklaracji złożonej w części III. Opis planowanej operacji pkt 

6.3 i załączonych dokumentów – mapy z zaznaczoną lokalizacją obiektu użyteczności 

publicznej. 

6. Kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia: 

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 

Źródło weryfikacji: na podstawie deklaracji złożonej w części III. Opis planowanej operacji pkt 

6.4 i załączonych dokumentów – mapy z zaznaczonymi numerami dróg albo kopię uchwały rady 

powiatu/sejmiku województwa w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

powiatowych/wojewódzkich/krajowych lub wydruk ze strony internetowej z wykazem dróg 

powiatowych/wojewódzkich krajowych. 

 

KRYTERIA REGIONALNE 

7. Kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 15 lit. a)  rozporządzenia:  

w wyniku realizacji operacji na całym odcinku objętym operacją nastąpi zmiana:  

– drogi gruntowej na drogę twardą o nawierzchni bitumicznej – 2 punkty,  

– drogi gruntowej na drogę twardą o nawierzchni kostkowej albo drogi twardej o nawierzchni 

kostkowej na nawierzchnię bitumiczną – 1 punkt 

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć oświadczenie Wnioskodawcy 

potwierdzające, że w wyniku realizacji operacji nastąpi zmiana nawierzchni drogi ze 

wskazaniem dotychczasowego oraz docelowego rodzaju nawierzchni drogi objętej operacją– 

oryginał. Informację o dołączeniu oświadczenia należy zawrzeć w sekcji VI wniosku o 

przyznanie pomocy (informacja o załącznikach), punkt 16 

8. Kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 15 lit. b)  rozporządzenia: 

realizacja operacji nastąpi z zastosowaniem rozwiązań mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez budowę lub przebudowę na całym odcinku objętym 

operacją albo na części tego odcinka:  

– przejścia dla pieszych lub  

– przejazdu dla rowerzystów, lub  

– ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo-rowerowej, lub  

– chodnika, lub  

– progów zwalniających, lub  

– skrzyżowania, lub  

– poprzecznych przegród jezdni wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdu, lub  

– separatorów ruchu, lub  

– wyspy dzielącej, lub  
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– urządzeń mających na celu separację ruchu pieszych i pojazdów, lub  

– urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów, lub  

– grubowarstwowych oznakowań poziomych, lub  

– sygnalizatorów wibracyjno-akustycznych, lub  

– punktowych elementów odblaskowych  

– 2 punkty. 

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające 

zastosowanie ww. rozwiązań. Informację o dołączeniu załączników należy zawrzeć w sekcji VI 

wniosku o przyznanie pomocy (informacja o załącznikach), punkt 16. 

9. Kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 15 lit. c)  rozporządzenia: 

w wyniku realizacji operacji nastąpi budowa lub przebudowa drogi na odcinku nie mniejszym 

niż 1 km – 2 punkty 

Weryfikacja na podstawie informacji podanej w części III. Opis planowanej operacji pkt 7  

wniosku i załączonych dokumentów. Dodatkowo do wniosku o przyznanie pomocy należy 

dołączyć oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające spełnienie kryterium. Informację o 

dołączeniu załączników należy zawrzeć w sekcji VI wniosku o przyznanie pomocy (informacja o 

załącznikach), punkt 16. 

10. Kryterium, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 15 lit. d)  rozporządzenia: 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi co najmniej 1 000 000 zł – 2 punkty 

Weryfikacja na podstawie informacji podanej w części IV. Plan finansowy pkt 5 wniosku. 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryteriów regionalnych 
do wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” 

 

 

Nazwa wnioskodawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tytuł wnioskowanej operacji: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków punktowych dla kryterium regionalnego określonego  

w § 11 ust. 2 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 4 września 2015 r. 

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, oświadczam że: 

1.  W wyniku realizacji operacji na całym odcinku drogi objętym operacją nastąpi zmiana: 

 

–  drogi gruntowej na drogę twardą o nawierzchni bitumicznej TAK/NIE1 

nr drogi objętej operacją: ……...(lub wskazać, że jest to droga wewnętrzna) 
 

– drogi gruntowej na drogę twardą o nawierzchni kostkowej albo drogi twardej o nawierzchni 

kostkowej na nawierzchnię bitumiczną  TAK/NIE1 

nr drogi objętej operacją: ……...(lub wskazać, że jest to droga wewnętrzna) 
 

2. Realizacja operacji nastąpi z zastosowaniem rozwiązań mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez budowę lub przebudowę na całym odcinku objętym 

operacją albo na części tego odcinka: 

 – przejścia dla pieszych TAK/NIE2 

 – przejazdu dla rowerzystów, TAK/NIE2 

 – ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo-rowerowej, TAK/NIE2 

 – chodnika, TAK/NIE2 

 – progów zwalniających, TAK/NIE2 

 – skrzyżowania, TAK/NIE2 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. W przypadku jeśli operacją objętych zostanie więcej dróg, punkt 1 oświadczenia należy 

powielić w ilości odpowiadającej ilości dróg objętych operacją. Zgodnie z § 11 ust. 4 rozporządzenia  MRiRW  

z dnia 4 września 2015 r. 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, w przypadku gdy operacja będzie dotyczyła więcej niż jednej drogi, punkty 

przyznaje się, jeżeli kryteria wyboru są spełnione w odniesieniu do wszystkich dróg objętych operacją. Jeżeli 

wszystkie drogi objęte operacją będą spełniały kryterium w różnym stopniu, za jego spełnienie przyznany 

zostanie 1 punkt. 
2 Niepotrzebne skreślić  
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 – poprzecznych przegród jezdni wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdu, TAK/NIE2 

 – separatorów ruchu, TAK/NIE2 

 – wyspy dzielącej, TAK/NIE2 

– urządzeń mających na celu separację ruchu pieszych i pojazdów, TAK/NIE2 

– urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów, TAK/NIE2 

– grubowarstwowych oznakowań poziomych, TAK/NIE2 

– sygnalizatorów wibracyjno-akustycznych, TAK/NIE2 

– punktowych elementów odblaskowych TAK/NIE2 

UWAGA: w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wskazać pozycję zestawienia rzeczowo-

finansowego oraz kosztorysu inwestorskiego/programu funkcjonalno-użytkowego, w których ujęte są 

koszty wykonania wybranych elementów. 

                 Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym:…………………… 

                 Pozycja w kosztorysie inwestorskim/programie funkcjonalno-użytkowym: ………………………… 

 

3. W wyniku realizacji operacji nastąpi budowa lub przebudowa drogi na odcinku nie mniejszym 

niż 1 km3: 

- nr drogi objętej operacją: …….. lub wskazać, że jest to droga wewnętrzna) 

- planowana długość budowanego/przebudowywanego odcinka:………. 

 

 

 

 

……………………………………..  ………………………………………………………………………  
          (miejscowość, data)     (podpis Wnioskodawcy) 

                                                           
3 W przypadku jeśli operacją objętych zostanie więcej dróg, punkt 3 oświadczenia należy powielić w ilości 

odpowiadającej ilości dróg objętych operacją. Zgodnie z § 11 ust. 4 rozporządzenia  MRiRW z dnia 4 września 

2015 r. 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, w 

przypadku gdy operacja będzie dotyczyła więcej niż jednej drogi, punkty przyznaje się, jeżeli kryteria wyboru są 

spełnione w odniesieniu do wszystkich dróg objętych operacją 


