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Podstawa prawna

- art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.

U. Nr 64, poz. 427)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach

działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (Dz.U. z 2008 r.

Nr 60 poz. 373)
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Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września

2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach

działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

objętego PROW na lata 2007 – 2013 (Dz.U. z 2010 r. Nr 164 poz. 1113)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego

PROW na lata 2007 – 2013 (Dz.U. z 2011 r. Nr 142 poz. 833)



Zakres pomocy:

 4 000 000 zł na projekty w zakresie gospodarki wodno 

ściekowej,

„Podstawowe usługi dla ludności... ”

 1 000 000 zł w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub 

wyposażenia targowiska stałego.

Limit dla województwa dolnośląskiego/wolne środki na targowiska wynosi - 12 950 181 zł 

 200 000 zł na projekty w zakresie tworzenia systemu 

zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych

 3 000 000 zł na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych

Limit dla województwa dolnośląskiego/wolne środki 114 255 647,00 zł



Podmiot wdrażający ww. działanie: samorządy województw

Ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy 

dokonuje właściwy organ samorządu województwa. 

Podmioty wdrażające mogą już planowad i ogłaszad terminy naborów 

wniosków o przedmiotowe inwestycje związane z budową lub 

modernizacją targowisk.

Ogłoszenia naborów



Zarząd Województwa Dolnośląskiego

ogłasza konkurs

na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

(w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o 

dofinansowanie projektów dla działania „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od 01.08.2011r. do 29.09.2011r.

„Podstawowe usługi dla ludności... ”



Zarząd Województwa Dolnośląskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące

budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk stałych

w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

(w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

(Dz.U. Nr 60, poz. 373 z 2008r. z późn. zm.)).

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o 

dofinansowanie projektów dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (w zakresie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia 

targowisk stałych) w terminie od 12 września 2011 r. do 31 października 2011r.

„Podstawowe usługi dla ludności... ”



Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w 

konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami 

bezpośrednio w sekretariacie 

Wydziału Obszarów Wiejskich przy ul. Mazowieckiej 15 we Wrocławiu, 

IIIp., pok.341, w godz. 800 - 1600.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na 

stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

www.prow.dolnyslask.pl

„Podstawowe usługi dla ludności... ”



Beneficjenci: 

 Gmina

 Związki międzygminne

Pomocy udziela się na realizacje projektów w zakresie:

 wykonania targowiska w określonym miejscu, a także odbudowy, 
rozbudowy, nadbudowy istniejącego targowiska,

 przebudowy lub remontu targowiska,

 wyposażenia targowiska.

Modernizacja i budowa  targowisk 
na obszarach wiejskich - „Mój rynek”



Kryteria dostępu:

Pomoc może byd przyznana na projekt:

1) realizowany w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 tys. mieszkaoców,

2)spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 
które mają zastosowanie do projektu,

3) zapewniający osiągnięcie i zachowanie celów

Modernizacja i budowa  targowisk 
na obszarach wiejskich - „Mój rynek”



Forma i wysokośd pomocy

Wysokośd pomocy  - 1 mln złotych na gminę,  w okresie realizacji PROW 2007 – 2013. 
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, 
kosztów budowy, przebudowy remontu lub wyposażenia targowiska (do 75% kosztów 
kwalifikowanych). W przypadku gdy beneficjentem jest związek międzygminny, 
refundacja nie może przekroczyd w okresie realizacji Programu kwoty 1 mln złotych na 
związek międzygminny.

Poziom pomocy z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany 
krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów 
kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Modernizacja i budowa  targowisk 
na obszarach wiejskich - „Mój rynek”



WARUNKI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ TARGOWISKO STAŁE

1. utwardzone;

2. oświetlone;

3. przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;

4. wyposażone w:

a) odpływ wody deszczowej,

b) zadaszone stoiska, które powinny zajmowad co najmniej połowę powierzchni handlowej 
targowiska,

c) miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne;

5. podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że 
produkty rolno-spożywcze powinny zajmowad co najmniej połowę powierzchni handlowej 
targowiska;

6. zorganizowane tak, aby umożliwid rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób 
określony w regulaminie targowiska;

7. oznaczone nazwą „Mój Rynek”.

Modernizacja i budowa  targowisk 
na obszarach wiejskich - „Mój rynek”
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Ocena wniosków o przyznanie pomocy cz.1

O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie 
następujących kryteriów:

1) Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w 
przeliczeniu na 1 mieszkaoca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, kształtuje się na poziomie:

• a) nie więcej niż 50% średniej krajowej - 4 punkty

• b) powyżej 50 % średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej - 3 punkty,

• c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 2 punkty;

• d) powyżej 100% średniej krajowej – 0 punktów

UWAGA: Operacjom polegającym na budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażenia 
targowiska stałego nie przyznaje się punktów na podstawie kryterium dochodu podatkowego 
gminy.
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2) Średnia wysokośd bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest 
położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie 
ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku o przyznanie pomocy 
jest:

• a) wyższe od średniej w danym województwie - 2 punkty,

• b) równe ze średnią w danym województwie – 1 punkt, 

• c) niższe od średniej w danym województwie - 0 punktów,

UWAGA:Operacjom polegającym na budowie, przebudowie, remoncie lub 
wyposażenia targowiska stałego nie przyznaje się punktów na podstawie 
kryterium bezrobocia.

Ocena wniosków o przyznanie pomocy cz.2
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3) kryterium regionalne - 2 punkty;
Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 880/IV/11 określił kryterium regionalne dla działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, zgodnie z którym będą przydzielane:

a) dwa punkty jeśli operacja wskazana we wniosku będzie realizowana na terenie gminy, w której występuje 
przynajmniej jedna z niżej wymienionych form ochrony przyrody:

• - park narodowy, 

• - park krajobrazowy,

• - rezerwat przyrody.

• b) jeden punkt jeśli operacja wskazana we wniosku będzie realizowana na terenie gminy, w której 
występuje przynajmniej jedna z niżej wymienionych form ochrony przyrody:

• - otulina parku narodowego,

• - otulina parku krajobrazowego,

• - otulina rezerwatu przyrody,

• - obszar chronionego krajobrazu,

• - obszar Natura 2000.

Ocena wniosków o przyznanie pomocy cz.3
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4) Jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji 
wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji przyznaje się 

2 punkty.

Należy wcześniej sprawdzid czy poziom dofinansowania został poprawnie obliczony.

5) Wskaźnik zwodociągowania gminy, w której realizowana będzie operacja w zakresie 
gospodarki wodnej, kształtuje się na poziomie: 

• nie więcej niż 25% - 3 punkty

• powyżej 25% i nie więcej niż 50% - 2 punkty

• powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 1 punkt

Punkty przyznaje się w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje realizację operacji w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej, polegającej jedynie na zaopatrzeniu w 
wodę.

Ocena wniosków o przyznanie pomocy cz.4
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6) Wskaźnik zwodociągowania gminy, w której realizowana będzie operacja w zakresie 
gospodarki ściekowej, kształtuje się na poziomie:

• powyżej 80% - 3 punkty

• powyżej 50% i nie więcej niż 80% - 2 punkty

• nie więcej niż 50% - 1 punkt

Punkty przyznaje się w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje realizację operacji w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej, polegającej jedynie na odprowadzaniu i 
oczyszczaniu ścieków.

Ocena wniosków o przyznanie pomocy cz.5
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7) Jeżeli planowana operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i gospodarki 
ściekowej przyznaje się 2 punkty.

• Punkty przyznaje się w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje realizację operacji w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej, polegającej na połączeniu zaopatrzenia w 
wodę oraz odprowadzeniu ścieków. 

8) Jeżeli planowana operacja dotyczy przebudowy, remontu lub wyposażenia 
targowiska stałego przyznaje się 2 punkty.

Ocena wniosków o przyznanie pomocy cz.6
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• Należy sprawdzid czy planowana operacja w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej uzyskała co najmniej 4 punkty.

• Należy sprawdzid czy planowana operacja w zakresie 
tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów 
komunalnych uzyskała 3 punkty.

• Należy sprawdzid czy planowana operacja w zakresie 
wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 
uzyskała 3 punkty.

Ocena wniosków o przyznanie pomocy cz.7
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• W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały 
największą liczbę punktów.

• W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania 
pomocy decyduje niższa wartośd podstawowego dochodu podatkowego
gminy przypadająca na 1 mieszkaoca.

• W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości 
podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 
mieszkaoca, o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina 
wpływu wniosku o przyznanie pomocy. 

Ocena wniosków o przyznanie pomocy cz.8



Beneficjenci pomocy pozostałych 

zakresów działania „Podstawowe usługi” 

Pomoc jest przyznawana:

1)  gminie;

2)  jednoosobowej spółce gminy;

3)  gminnemu zakładowi budżetowemu.
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Refundacja kosztów operacji 

Wysokość pomocy

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez 

beneficjenta, związane z realizacją operacji, w wysokości 

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

w okresie realizacji Programu – nie więcej niż:

• 4 000 000 zł na operacje  w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej;

• 200 000 zł na operacje w zakresie tworzenia systemu zbioru, 

segregacji, wywozu odpadów komunalnych;

• 3 000 000 zł na operacje w zakresie wytwarzania lub dystrybucji 

energii ze źródeł odnawialnych.

Każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek 

o przyznanie przyznanie pomocy na każde z ww. działań
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Pomoc jest przyznawana na operację:

3) realizowaną w miejscowości należącej do:

a) gminy wiejskiej lub 

b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 

powyżej 5 000 mieszkańców, lub

c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących 

powyżej 5 000 mieszkańców.
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Pomoc jest przyznawana na operację:

4) realizowaną w jednym albo dwóch etapach;

5) złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy;

6) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną

nastąpi w terminie:

- 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych

w dwóch etapach,

- 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych

w jednym etapie,

- nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
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Pomoc  jest  przyznawana  w  formie  refundacji  

części kosztów,  związanych  z realizacją operacji: 

1) budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli;

2) rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących 

z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji 

operacji;

3) zakupu  i  montażu  maszyn,  urządzeń oraz instalacji,  które  są  

niezbędne  do osiągnięcia celów operacji;

4) zakupu   sprzętu   komputerowego   i oprogramowania służącego   

wspieraniu procesów technologicznych;

5)  zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych;
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6) zakupu   środków   transportu na   potrzeby   systemu   zbiórki, 

segregacji   lub wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu 

samochodów osobowych;

7) budowy  i  wyposażenia  punktów  segregacji  odpadów  komunalnych

(gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki 

odpadów);

8)  zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji operacji;

9) ogólnych,  które  są  bezpośrednio  związane  z  przygotowaniem  

i  realizacją operacji.

Pomoc  jest  przyznawana  w  formie  refundacji  

części kosztów,  związanych  z realizacją operacji: 
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Koszty ogólne

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty ogólne, które 
są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, 
w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych operacji, obejmujące koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym:

- kosztorysów,

- projektów architektonicznych lub budowlanych,

- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

- operatów wodno-prawnych,

- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, 

- usług geodezyjno – kartograficznych,
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Koszty ogólne cd

2) opłat za patenty lub licencje;

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane 

z kierowaniem robotami budowlanymi;

4) przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji 

operacji.

Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej podatek od towarów i usług 

(VAT) stanowi koszt niekwalifikowalny.
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Refundacja kosztów operacji cz.1

- po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne –
poniesionych nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r.,

- jeżeli postępowanie o zamówienie publiczne zostało 
wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

- w formie rozliczenia bezgotówkowego

Koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem zawarcia umowy,
są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy.

W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcy nie
przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów.

Pomoc polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych 
operacji, poniesionych:




