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UCHWAŁA Nr 304/23 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 28 lutego 2023 r.  

przyjęcia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy  
w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji 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 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z art. 6 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, późn. zm.), uwzględniając zapisy 
art. 66 ust. 2 Rozporządzenia 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 uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347, str. 487 z późn. zm),  art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 
oraz uchylające Rozporządzenia 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), rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 
r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w 
odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania 
rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE z 2014 seria L 255, str. 18 z 
późn.zm.) oraz zapisy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
zaakceptowanego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej numer: 2014PL06RDNP00  
z dnia 12 grudnia 2014 r. i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 232, z późn. zm.), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1.  

1. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjmuje listę zawierającą informację  
o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” 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 brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 
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2. Listę, o której mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.prow.malopolska.pl. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy 
Europejskich. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 232, z późn. zm.), właściwy organ 
samorządu województwa, po przyznaniu punktów, sporządza i podaje do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej 
jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce listę, 
która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy.  

O przyznaniu dofinansowania decyduje suma uzyskanych przez wnioskodawcę 
punktów, przyznawanych według następujących kryteriów:  

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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 ustawy z dnia 7 
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maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2410) - 1 punkt; 

5) 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; 

6) 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. 

W celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków  
o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji również punkty według 
następujących kryteriów dotyczących specyfiki regionu – w przypadku województwa 
małopolskiego: 

a) operacja będzie realizowana w gminie, w której udział powierzchni użytków 
rolnych w stosunku do powierzchni gminy ogółem, ustalonych według dostępnych 
na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy najnowszych 
wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub 
rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, wynosi: 

– powyżej 60% - 4 punkty, 

– powyżej 40% i nie więcej niż 60% - 3 punkty, 

– powyżej 20% i nie więcej niż 40% - 2 punkty, 

b) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia, ustalona 
według dostępnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy 
najnowszych wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych 
lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, wynosi: 

– powyżej 130% średniej gęstości zaludnienia na obszarze województwa 
małopolskiego - 4 punkty, 

– powyżej 100% i nie więcej niż 130% średniej gęstości zaludnienia na obszarze 
województwa małopolskiego - 3 punkty, 

– powyżej 70% i nie więcej niż 100% średniej gęstości zaludnienia na obszarze 
województwa małopolskiego - 2 punkty; 

W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy, 
punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru operacji przyznaje się na 
podstawie średniej arytmetycznej danych z wszystkich gmin, na obszarze których 
będzie realizowana operacja, natomiast 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. 

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała 
największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów. 
W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności 
przysługiwania pomocy decyduje wysokość dochodu podmiotu ubiegającego się  
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o przyznanie pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja, 
która będzie realizowana przez podmiot o niższym dochodzie. 

Kontroli administracyjnej, podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest 
ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji 
objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości limitu środków 
przewidzianych na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,  
o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych  
w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub 
poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 
1755, z późn. zm.). 

Wnioski o przyznanie pomocy zawierające zapotrzebowanie na środki 
przekraczające dostępny w ramach przeprowadzonego naboru limit, będą oczekiwały 
na dostępność środków. Po pojawieniu się środków, kolejne wnioski będą 
weryfikowane, zgodnie z kolejnością przysługiwania pomocy w ramach danego typu 
operacji (tj. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały) w terminie 4 miesięcy od 
dnia, w którym okaże się, że są dostępne środki.  

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, który nie uzyskał wymaganego 
minimum punktowego, tj. nie uzyskał co najmniej 8 punktów zostanie poinformowany 
o odmowie przyznania pomocy. 

Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków złożonych w ramach II naboru, 
przeprowadzonego w okresie od 2 listopada 2022 r. do 16 grudnia 2022 r., 
sporządzona została lista zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy 
wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” 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. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 
października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych  
w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub 
poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 1755, 
z późn. zm.), na dzień podejmowania uchwały Samorząd Województwa 
Małopolskiego dysponuje środkami finansowymi w wysokości 21 131 373,80  euro, 
tj. zgodnie z obowiązującym kursem euro z dnia 30 stycznia 2023 r. – 4,7103 zł, tj.  
99 535 119,01 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


