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DZIA£ANIE 3.1. Obszary Wiejskie

CEL DZIA£ANIA:

G³ównym celem dzia³ania jest przeciwdzia³anie marginalizacji spo³ecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i ma³ych
miast do 20 tys. mieszkañców. Celami szczegó³owymi s¹:
– wzrost mobilnoœci zawodowej mieszkañców wsi i ma³ych miast,
– tworzenie warunków do dywersyfikacji dzia³alnoœci gospodarczej.
W ramach dzia³ania realizowane s¹ projekty, które maj¹ wp³yw na zwiêkszenie atrakcyjnoœci gospodarczej i inwestycyj-
nej obszaru objêtego projektem oraz tworz¹ warunki dla wzrostu zatrudnienia, ponadto przyczyniaj¹ce siê do zapew-
niania dobra publicznego lub poprawy jakoœci istniej¹cego dobra publicznego (z wyj¹tkiem projektów zawieraj¹cych
pomoc publiczn¹). Realizowane mog¹ byæ projekty inwestycyjne zlokalizowane na obszarach wiejskich i miast do 20
tys. mieszkañców, wynikaj¹ce z planów/programów rozwoju lokalnego przygotowanych w formule partnerstwa na
poziomie gminnym, miêdzygminnym (np. przez zwi¹zki gmin) lub powiatowym.

KTO MO¯E SK£ADAÆ WNIOSEK?

1. Samorz¹d gminny i powiatowy
2. Zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego
3. Spó³ki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku lub przezna-

czaj¹ce zyski na cele statutowe, w których wiêkszoœæ udzia³ów lub akcji posiada samorz¹d województwa lub
podmioty wymienione w pkt 1 i 2

4. Podmioty wykonuj¹ce us³ugi publiczne, w których wiêkszoœæ udzia³ów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym
podmioty wykonuj¹ce te us³ugi na mocy odrêbnej umowy*

5. Podmioty wybrane w wyniku postêpowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicz-
nych wykonuj¹ce us³ugi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostk¹ samorz¹du terytorialnego na œwiad-
czenie us³ug z danej dziedziny

6. Organizacje pozarz¹dowe nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, koœcio³y i zwi¹zki
wyznaniowe

7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

JAKIE PROJEKTY MOG¥ BYÆ DOFINANSOWANE:

1. BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZ¥DZEÑ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŒCIEKÓW:
– sieci kanalizacyjne,
– sieci kanalizacji deszczowej,
– oczyszczalnie œcieków,
– inne urz¹dzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesy³ania œcieków.

2. BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZ¥DZEÑ ZAOPATRZENIA W WODÊ I POBORU WODY:
– sieci wodoci¹gowe,
– ujêcia wody (w tym ochrona ujêæ i Ÿróde³ wody pitnej),
– urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody,
– urz¹dzenia reguluj¹ce ciœnienie wody.

3. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDE£ ENERGII:
– budowa, rozbudowa i modernizacja urz¹dzeñ do produkcji i przesy³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych (ener-

gia, wiatrowa, wodna, kolektory s³oneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania
biomasy i inne).

4. POPRAWA JAKOŒCI POWIETRZA:
– modernizacja i rozbudowa systemów ciep³owniczych i wyposa¿enie ich w instalacje ograniczaj¹ce emisje

zanieczyszczeñ py³owych i gazowych do powietrza,
– przekszta³cenie istniej¹cych systemów ogrzewania obiektów u¿ytecznoœci publicznej w systemy bardziej przy-

jazne dla œrodowiska, w szczególnoœci ograniczenie „niskiej emisji”.



5. GOSPODARKA ODPADAMI:
– budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja sk³adowisk odpadów (w tym rekultywacja b¹dŸ likwida-

cja sk³adowisk odpadów niebezpiecznych),
– budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowañ i nieu¿ytych œrodków ochrony roœlin,
– kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmuj¹ce m.in. odbiór pose-

gregowanych odpadów od mieszkañców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie
odpadów organicznych, likwidacjê dzikich wysypisk itp.

6. PRZECIWDZIA£ANIE POWODZIOM :
– regulacja cieków wodnych (pog³êbianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecz-

nych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzglêdnia potrzebê ochrony przyrody,
– tworzenie polderów (w³¹czaj¹c wykorzystanie naturalnych sposobów przeciwdzia³ania powodzi, takich jak

obsadzanie roœlinnoœci¹, zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych,
– budowa i modernizacja wa³ów przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi,
– budowa i modernizacja ma³ych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. „ma³ej retencji”.

7. BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH O ZNACZENIU LOKALNYM:
– drogi powiatowe i gminne wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ drogow¹,
– lokalne obiekty mostowe (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych wraz z towarzysz¹c¹

infrastruktur¹ drogow¹,
– drogi w granicach administracyjnych miejscowoœci i miast do 20 tys. mieszkañców wraz z towarzysz¹c¹

infrastruktur¹ drogow¹.

8. KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU POD INWESTYCJE:
– projekty kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego pod inwestycje, z wy³¹czeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe - uzbrojenie zwi¹zane
z dostarczeniem podstawowych mediów - w szczególnoœci kanalizacji, wodoci¹gu, instalacji elektrycznych,
gazowych oraz dróg wewnêtrznych.

9. BUDOWA LUB MODERNIZACJA LOKALNEJ BAZY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ:
- infrastruktura s³u¿¹ca rozwojowi aktywnych form turystyki,
- infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna i inna infrastruktura turystyczna,
- systemy informacji kulturalnej i turystycznej,
- infrastruktura kultury, w szczególnoœci zaplecze kulturalne i rozrywkowe - sale koncertowe i wystawowe,

amfiteatry,
- projekty polegaj¹ce na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego,
- systemy zabezpieczeñ obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagro¿eñ (w szczególnoœci po¿arów, w³amañ),
- projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych zwi¹zane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych.

Projekty z zakresu kultury przewidziane w dzia³aniu nie bêd¹ zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, za wyj¹tkiem
dzia³alnoœci statutowej nie nastawionej na zysk realizowanej przez dzia³aj¹ce w imieniu samorz¹du terytorialnego
jednostki organizacyjne, instytucje kultury z sektora finansów publicznych dla których organem za³o¿ycielskim s¹ jed-
nostki administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej, a tak¿e organizacje pozarz¹dowe, w tym stowarzyszenia, fundacje,
koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe.

JAKIE WYMAGANIA MUSI SPE£NIÆ WNIOSEK (KRYTERIA FORMALNE):

  1. Kompletnoœæ wniosku.
  2. Kompletnoœæ za³¹czników.
  3. Wnioskodawca uprawniony jest do sk³adania wniosku.
  4. Zgodnoœæ z celami dzia³ania okreœlonymi w Uzupe³nieniu ZPORR, zgodnoœæ rodzaju projektu z list¹ przewidzian¹

w Uzupe³nieniu ZPORR dla danego dzia³ania.
  5. Zgodnoœæ z kryterium demograficznym - inwestycje na terenie miejscowoœci licz¹cych nie wiêcej ni¿ 20000 miesz-

kañców, w przypadku projektów z zakresu kultury i turystyki oraz kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwesty-
cje, inwestycje zlokalizowane na terenie miejscowoœci od 5000 do 20000 mieszkañców (poni¿ej 5000 mieszkañ-
ców jeœli stanowi¹ lokalne oœrodki rozwoju).



  6. Okres realizacji projektu nie d³u¿szy ni¿ 2 lata od zakoñczenia roku, w którym projekt zosta³ wybrany do realizacji
(odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

  7. Zgodnoœæ udzia³u % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupe³nieniu ZPORR.
  8. Zgodnoœæ udzia³u % dofinansowania z bud¿etu pañstwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupe³nieniu

ZPORR.
  9. W³aœciwa wartoœæ projektu - projekty z zakresu infrastruktury œrodowiskowej o ca³kowitej wartoœci poni¿ej 1 mln

euro.
10. Kwalifikowalnoœæ wydatków.
11. Źród³a finansowania projektu.
12. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zale¿nie od osi¹gniêcia przez projekt znacz¹cego zysku netto.
13. Zgodnoœæ z planem rozwoju lokalnego.

WA¯NE INFORMACJE:

Obszary wiejskie - to obszary usytuowane poza granicami administracyjnymi miast zgodnie z „Podstawami Wspar-
cia Wspólnoty na lata 2004-2006”

GDZIE S¥ PRZYJMOWANE WNIOSKI:

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego
Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
Wybrze¿e S³owackiego 12-14
50-411 Wroc³aw
pokój 300

WIÊCEJ INFORMACJI:

Punkt Informacyjno-Kontaktowy ZPORR - pokój 400
tel. (071) 374 91 20, 374 91 42
fax. (071) 374 90 03
e-mail: zporr@dolnyslask.pl

www.zporr.dolnyslask.pl
www.zporr.gov.pl

18 maja br. wszed³ w ¿ycie nowy dokument Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego 2004-2006. Dokument programowy jest dostêpny na stronie www.zporr.dolnyslask.pl w folderze Dokumenty.
Treœæ niniejszej ulotki uwzglêdnia zmiany przyjête Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy zmieniaj¹cym rozpo-
rz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006 (Dz. U. nr 87 poz. 745 z dnia 18 maja 2005 r.)

* zmiany do Uzupe³nienia ZPORR 2004-2006 przyjête przez Komitet Monitoruj¹cy 17 marca 2005 r., które nie wesz³y
jeszcze w ¿ycie (informacja ze stron Ministerstwa Gospodarki i Pracy (www.mgip.gov.pl)

Wydawnictwo opracowane przez Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej,
Departament Rozwoju Regionalnego UMWD

Wroc³aw 2005


