UCHWAŁA Nr 1444/19
ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie
pomocy dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi zanych z tworzeniem,
ulepszeniem lub rozbudow wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energi odnawialn i w oszcz dzanie energii” na operacje typu
„Gospodarka wodno- ciekowa” obj tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa
(Dz.U. z 2019 r., poz. 512), w zwi zku z art. 6 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem rodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 627, z pó n. zm.), uwzgl dniaj c zapisy art.
66 ust. 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylaj ce rozporz dzenie Rady
(WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347, str. 487 z pó n. zm), art. 7
Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarz dzania ni i monitorowania jej
oraz uchylaj ce Rozporz dzenia Rady (EWG) nr 352/78 (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98,
(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr
347 str. 549), rozporz dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014
r. uzupełniaj cego rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w
odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarz dzania finansami, rozliczania
rachunków, zabezpiecze oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE z 2014 seria L 255, str. 18
z pó n.zm.) oraz zapisy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
zaakceptowanego decyzj wykonawcz Komisji Europejskiej numer: 2014PL06RDNP00 z
dnia 12 grudnia 2014 r. i Rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno- ciekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji zwi zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn i w oszcz dzanie
energii” obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz.
1182, z pó n. zm.), Zarz d Województwa Małopolskiego uchwala, co nast puje:
§ 1.
Ustala si termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu
„Gospodarka wodno- ciekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi zanych z
tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energi odnawialn i w oszcz dzanie energii” obj tego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z zał cznikiem do niniejszej uchwały.
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§ 2.
Informacj
o miejscu i terminie składania wniosków o przyznanie pomocy
w brzmieniu zał cznika do niniejszej uchwały podaje si do publicznej wiadomo ci
poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Urz du Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego www.prow.malopolska.pl oraz w Urz dzie Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza si Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich.
§ 4.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
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UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr 1444/19
Zarz du Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy dla
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania
„Wsparcie inwestycji zwi zanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn
i w oszcz dzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno- ciekowa” obj tego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Konieczno podj cia uchwały wynika z zapisów § 8 ust. 1, 2, 3 i 5 Rozporz dzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodnociekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwi zanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudow wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energi odnawialn i w oszcz dzanie energii” obj tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1182, z pó n. zm.), który stanowi, i wła ciwy
organ samorz du województwa podaje do publicznej wiadomo ci na stronie internetowej
urz du marszałkowskiego oraz w urz dzie marszałkowskim, ogłoszenie o naborze wniosków
o przyznanie pomocy nie pó niej ni 14 dni i nie wcze niej ni 30 dni przed dniem
planowanego rozpocz cia terminu składania tych wniosków. Ogłoszenie zawiera wskazanie
dnia rozpocz cia i dnia zako czenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz
miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy.
Dla zagwarantowania pełnego wykorzystania rodków, konieczne jest ogłoszenie kolejnego,
II naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno- ciekowa”
obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 pa dziernika
2015 r. w sprawie wysoko ci limitów rodków dost pnych w poszczególnych województwach
lub latach w ramach okre lonych działa lub poddziała Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1755, z pó n. zm.), na dzie sporz dzenia uchwały
Samorz d Województwa Małopolskiego dysponuje rodkami finansowymi w wysoko ci
14 896 337 euro, zgodnie z obowi zuj cym kursem euro z dnia 30 lipca 2019 r. – 4,2912 zł,
tj. 63 923 161 zł
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S.P
Załącznik do Uchwały nr 1444/2019
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Za
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zarząd Województwa Małopolskiego
ogłasza II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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 terminie:
od 16 września 2019 roku do 14 listopada 2019 roku.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 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. poz. 1182, z późn. zm.)
w ww. terminie każdy z wnioskodawców może złożyć wnioski o przyznanie pomocy
w zakresie dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej. Refundacji podlegają koszty
kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości do 63,63%. Pomoc jest
przyznawana do wysokości limitu wynoszącego 2 000 000 zł na beneficjenta.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego (UMWM) www.prow.malopolska.pl
Wnioski należy składać, w formie pisemnej, na dzienniku podawczym Departamentu
Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków. Wniosek można
nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. Wniosek należy złożyć w terminie od 16
września 2019 r. do 14 listopada 2019 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Uwaga:
W przypadku wniosków nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego za datę złożenia
uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
Wszelkie informacje dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są
w Zespole ds. Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM,
ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 29 90 660, (012) 29
90 627, (012) 29 90 604, (012) 29 90 932, (012) 63 03 172, (012) 63 03 174, (012) 63
03 548.
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Informacje dotyczące, kryteriów odnoszących się do specyfiki regionu wskazanych
w § 11 ust. 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 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. poz. 1182, z późn.
zm.):
a) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której liczba przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wpisanych do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dzień rozpoczęcia
naboru wniosków, wynosi:
-

powyżej 800 osób fizycznych – 2 punkty,

-

powyżej 400 i nie więcej niż 800 osób fizycznych – 1 punk.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych.
b)

realizacja operacji jest planowana w gminie, na której obszarze jest położony:
-

park narodowy lub obszar Natura 2000 – 4 punkty albo

-

park krajobrazowy lub rezerwat przyrody, lub obszar chronionego krajobrazu –
2 punkty,

Źródło: Wykaz prowadzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, dotyczący
Form Ochrony Przyrody w Województwie Małopolskim, dostępny na stronie
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/
c) średnia gęstość zaludnienia w gminie, na której obszarze jest planowana realizacja
operacji, według danych GUS, wynosi:
-

powyżej 130% średniej gęstości zaludnienia na obszarach, o których mowa w § 4
pkt 4, województwa małopolskiego – 6 punktów,

-

powyżej 100% i nie więcej niż 130% średniej gęstości zaludnienia na obszarach,
o których mowa w § 4 pkt 4, województwa małopolskiego – 4 punkty,

-

powyżej 70% i nie więcej niż 100% średniej gęstości zaludnienia na obszarach, o
których mowa w § 4 pkt 4, województwa małopolskiego – 2 punkty.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych.
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