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BENEFICJENCI DZIAŁANIA ODNOWA  
I ROZWÓJ WSI 

 

1. Gminy (wiejskie, miejsko - wiejskie z wyłączeniem miast powyżej 5 000 

mieszkańców i miejskie z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 

5.000  mieszkańców) ;  

 

2. Instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu 

terytorialnego ;  

 

3. Kościoły i związki wyznaniowe ;  

 

4. Organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego, 

których cele statutowe są zbieżne z celami działania  

"Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. 

 



WSPÓŁFINANSOWANIE 
  

1. Z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  

w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ;  

 

2. Z Funduszu Kościelnego  ;  

 

3. Ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych ;  

 

4. Z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego  

do spraw  turystyki ;   
 



ZAKRES POMOCY 
 
1. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażania budynków pełniących 

funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno -kulturalne, w tym świetlic  

i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków ;   

 

2. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenia obiektów   

małej  architektury lub targowisk ; 

 

3. Budowa, przebudowa lub remontu przeznaczonych do użytku 

publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, 

miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal 

sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli ;  

 

4. Zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym  

z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych 

zawodów ; 

 

 

 



   5.  Kosztów związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym  

     znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających  

     nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie  

     oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie  

     lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;  

 

6. Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków  lub innych  

miejsc wypoczynku ;  

 

7. Budowa, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej ;  

 

8. Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu  

wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości ;  
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9. Rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków  lub  

objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele 

  publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji   

 i lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci ;   

 

10.  Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu  

  lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne ;   

 

11.   Budowa, przebudowa, remont lub wyposażania obiektów   

  budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów  

  i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych  

  lub witryn ;   

 

12.  Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury 

sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką   

ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków ; 
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13.  Wyburzanie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych  

 w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe  

 jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie koniecznym  

 do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12 ;  

 

14.  Zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich -    

koniecznego do realizacji operacji ;  

 

15.  Zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji ;  

 

16.  Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem  

 i realizacją operacji (np. kosztorysy, projekty budowlane, usługi  

geodezyjno - kartograficzne, nadzór inwestorski i autorski itd…). 
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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 
 

Który w szczególności zawiera: 

• charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, 

• inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości, 

• ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana 

operacja, 

• opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu 

odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów 

rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji; 

•  opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 

społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-

przestrzenne.  
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• Plan odnowy miejscowości przyjmowany jest uchwałą zebrania wiejskiego 

lub rady dzielnicy, lub rady osiedla  dla każdej miejscowości w  której będzie 

realizowana operacja. W przypadku gdy na terenie, na którym będzie 

realizowana operacja, nie ma możliwości zwołania zebrania wiejskiego lub 

nie została powołana rada dzielnicy lub rada osiedla uchwałę o przyjęciu 

planu odnowy miejscowości podejmuje rada gminy. 

 

•  Plan odnowy miejscowości jest zatwierdzany uchwałą rady gminy. 

• Każdą zmianę w  planie odnowy miejscowości należy  przyjąć  uchwałą 

zebrania wiejskiego a następnie zatwierdzić uchwałą rady gminy.  

•  W przypadku sołectw obejmujących kilka miejscowości, plan odnowy 

miejscowości i uchwała o przyjęciu planu, może obejmować wszystkie 

miejscowości położone na obszarze sołectwa. 
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OBLICZANIE KWOTY POMOCY 

 Refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta,      

wysokości nieprzekraczającej 75 % tych kosztów, z tym że dla jednej   

miejscowości - nie więcej niż 500.000 zł w okresie realizacji Programu ;  

 

 Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być  

   równa lub niższa niż 25.000 zł ;  

 

 Limitu nie obniża pomoc uzyskana w ramach Osi 4 - LIDER  ;  

 

 Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500.000 zł, także  w przypadku  

   operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę  

   dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości ;  

 

 W przypadku wniosków II etapowych kwota pomocy II etapu nie może być  

   niższa niż 25% 

 

 



TERMINY 
 

 Termin do usunięcia nieprawidłowości lub braków  - 14 dni od dnia 

doręczenia pisma ;  

 

 Drugie uzupełnienia w przypadku nie usunięcia w pierwszych wszystkich 

nieprawidłowości lub braków - 14 dni od dnia doręczenia pisma ;  

 

Termin do zakończenia i rozliczenia operacji (złożenia wniosku o płatność) :  

 24 miesiące od dnia podpisania umowy dla wniosków I etapowych ;  

 24 miesiące od dnia podpisania umowy na zakończenie i rozliczenie I etapu 

operacji II etapowej  ;  

 36 miesięcy od dni podpisania um owy na zakończenie operacji  i złożenie 

wniosku o płatność ostateczną w przypadku operacji II etapowych jednak 

nie później niż 30 czerwca 2015 r.  
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 Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 4 miesięcy od 

daty zakończenia naboru.   

 

 Cel operacji należy zachować przez 7 lat od dnia przyznania pomocy 

 

 Następca prawny wniosek o przyznanie pomocy składa w ciągu 3 m-cy od 

zaistnienia zdarzenia . W przypadku złożenia wniosku po terminie, pomocy 

nie przyznaje się.  

 

 

13 



PUNKTACJA 
  

 O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych  

na podstawie następujących kryteriów  :  

 

1. Jeżeli podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana 

realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie  

z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje 

się na poziomie :   

 

a)nie więcej niż 75 % średniej krajowej - 2 punkty,  

b)powyżej 75 % średniej krajowej i nie więcej niż 100 % średniej 

krajowej - 1 punkt, 

c) powyżej średniej krajowej - 0 punktów 
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2. Jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina,  

w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 6 miesięcy 

przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było :  

 

a) wyższe od średniej w województwie - 2 punkty, 

b) równe ze średnią w województwie - 1 punkt, 

c) niższe od średniej w województwie - 0 punktów; 

 

3. Kryterium regionalne :  

 

a) Jeśli operacja będzie realizowana na obszarze gminy i sołectwa,  

które zgłosiły uczestnictwo w realizacji inicjatywy Odnowa 

Dolnośląskiej Wsi (jeśli operacja będzie realizowana na obszarze  

kilku sołectw, co najmniej 50% z nich zgłosiło udział w ww.  

inicjatywie)  - 2 punkty, 
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b) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, która 

zgłosiła uczestnictwo w realizacji inicjatywy Odnowa 

Dolnośląskiej Wsi – 1 punkt, 

 

4. Jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej 

realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwaIifikowalnych operacji - 1 

punkt. 

 

 Pomoc może być przyznana operacji która uzyskała co najmniej 3 punkty.  
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PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LUB POSIADANIA 

     W uzasadnionych przypadkach Samorząd Województwa może wyrazić 

zgodę na przeniesienie przez beneficjenta własności  (np. aportem do 

jednoosobowej spółki Gminy) lub posiadania nabytych dóbr objętych 

operacją ( np. w drodze dzierżawy, użyczenia itd.), jeżeli przeniesienie to 

nastąpi na rzecz:    

• jego jednostki organizacyjnej, 

• jednostki, która spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy oraz przejmie 

ona zobowiązania dotychczasowego beneficjenta. 

 

• Beneficjent zobowiązany jest złożyć oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do dokonania 

przeniesienia własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją 

• Przekazanie w administrowanie dóbr objętych operacją nie wymaga zgody 

Samorządu Województwa 

17 



NASTĘPCA PRAWNY 

     Następca prawny wnioskodawcy nie może wstąpić do toczącego się 

postępowania na miejsce wnioskodawcy. 

 

W przypadku przekształcenia albo rozwiązania beneficjenta, następcy 

prawnemu beneficjenta, może być przyznana pomoc, jeżeli: 

• są spełnione warunki, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 

marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

tj: 

     W razie śmierci beneficjenta, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia 

beneficjenta lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje 

następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części gospodarstwa 

rolnego, całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta, po przyznaniu 

pomocy, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa 

rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części pomoc może 

być przyznana, na jego wniosek, jeżeli: 
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•  1)   spełnia on warunki przyznania pomocy; 

•   2)   nie sprzeciwia się to przepisom rozporządzenia Rady (WE) nr 

1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, oraz istocie i celowi działania, w ramach którego 

przyznano pomoc; 

•   3)   zostaną przez niego przejęte zobowiązania związane z przyznaną 

pomocą; 

•   4)   środki finansowe z tytułu pomocy nie zostały w całości wypłacone. 

 

• na następcę przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji 

operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji. 

 

• Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia 

następstwa prawnego  
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Dziękuję za uwagę! 
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Paweł Ćwięka, tel.: 71 776 96 75, e-mail: pawel.cwieka@umwd.pl   


