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CEl dzIałanIa

Działanie ukierunkowane jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekono-
micznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwesty-
cyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem prze-
strzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kul-
turowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów 
wiejskich. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiej-
skich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz pro-
mowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiej-
skiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie 
na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

KTo możE być WnIoSKodaWCą – bEnEfICjEnCI

Beneficjentem pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi może być:
1. gmina;
2. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorial-

nego;
3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania na operacje, w 
ramach których są ponoszone następujące koszty:

a) związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla za-
spokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kon-
taktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjo-
nalno - przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budo-
wę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego

b) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektu-
ry sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódz-
ką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do reje-
stru zabytków;

c) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - 
koniecznego do realizacji operacji;

d) zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
e) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realiza-

cją operacji.
4. organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele 

statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi.
Uwaga: Podmioty te muszą jednakże mieć siedzibę lub realizować operację na terenie 
objętym lokalną strategią rozwoju, w ramach której ubiegają się o finansowanie ope-
racji. 
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jaKIE PRojEKTy mogą zoSTać dofInanSoWanE 
 – zaKRES PomoCy

Pomocy finansowej udziela się na operacje w zakresie:
1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i 
sportowe,

b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i za-
chowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funk-

cji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym re-

gionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele pu-
bliczne;

5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycz-
nych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

KoSzTy KWalIfIKoWalnE – PodlEgająCE REfUndaCjI 
W RamaCh REalIzaCjI oPERaCjI 

Koszty kwalifikowalne
1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje 

rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i domów kultu-
ry, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;

2. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury
3. budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ście-

żek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiek-
tów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla 
szkół lub przedszkoli;

4. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tra-
dycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;

5. związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspoko-
jenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecz-
nych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, w 
szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodni-
ków lub oświetlenia ulicznego;

6. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wy-
poczynku;

7. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
8. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do 

rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
9. rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych woje-

wódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów 
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małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycz-
nych i miejsc pamięci;

10. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tra-
dycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;

11. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych prze-
znaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, 
punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

12. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakral-
nej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabyt-
ków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;

13. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu upo-
rządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i 
dalsze użytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienio-
nych w pkt 1-12;

14. zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - koniecz-
nego do realizacji operacji;

15. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
16. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją ope-

racji. 

Koszty ogólne (wymienione powyżej w pkt 16) nie mogą przekraczać 10% wartości po-
zostałych kosztów kwalifikowalnych.

Koszty ogólne mogą dotyczyć:
1. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym:

a ) kosztorysów,
b) projektów architektonicznych lub budowlanych,
c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
f) usług geodezyjno - kartograficznych,
g) usług rzeczoznawcy majątkowego;

2. opłat za patenty lub licencje;
3. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowa-

niem robotami budowlanymi;
4. przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), na za-
sadach określonych wart. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/- 2005 z 
dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 
277 z 21.10.2005, str. l, z późno zm.).
Uwaga: 
W świetle interpretacji Komisji Europejskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. dotyczącej art. 
71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obsza-
rów wiejskich przez Europejki Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
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VAT stanowi koszt niekwalifikowany dla niepodlegających opodatkowaniu VAT kra-
jowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicz-
nego, w tym m.in. gmin, stowarzyszeń gmin. 

KRyTERIa doSTęPU – jaKIE WaRUnKI nalEży SPEłnIć by oTRzymać PomoC

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

1. projekt realizowany jest w miejscowości należącej do: - gminy wiejskiej 
lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących 
powyżej 5 tys. mieszkańców,

2. projekt nie ma charakteru komercyjnego;
3. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należą-

cej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieru-
chomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji pro-
jektu;

4. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania 
„Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, roz-
woju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;

5. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jed-
nostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Uwaga: 

1. NIE dołącza się Planu Odnowy Miejscowości, oraz uchwał: zebrania wiejskie-
go w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości; rady gminy w sprawie 
jego zatwierdzenia, uchwał zmieniających powyższe uchwały.

2. W ramach operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ra-
mach Odnowy i rozwoju wsi - osi 3 realizowanych w ramach Wdrażania lo-
kalnej strategii rozwoju, nie stosuje się kryterium regionalnego oraz kryte-
riów wyboru określonych dla Odnowy i rozwoju wsi w ramach osi 3 dotyczą-
cych np. bezrobocia czy dochodu podatkowego gminy oraz ograniczenia do-
tyczącego realizacji maksymalnie 3 operacji w każdej gminie oraz konieczno-
ści uzyskania co najmniej 3 pkt w ramach oceny. 
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foRma I WySoKoŚć PomoCy

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości 
wynosi 500 000 zł w okresie realizacji PROW 2007-2013.

Uwaga:
dana miejscowość może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach 
działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, co daje w sumie możliwość 
uzyskania 1 000 000 zł na jedną miejscowość.

Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa 
niż 25 000 zł, a poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 
80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków 
publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, 
pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

oCEna zgodnoŚCI oPERaCjI z loKalną STRaTEgIą RozWojU

Czarnorzecko- Strzyżowska Lokalna Grupa Działania ustaliła następujące kryteria, któ-
re stanowią podstawę do oceny zgodności operacji z LSR. Aby wniosek mógł zostać 
uznany za zgodny z LSR musi być zgodny z:

a) co najmniej jednym celem ogólnym (tabela 1)

b) co najmniej jednym celem szczegółowym (tabela 2)

c) co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR (tabela 3)

Tabela 1

lp. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych 
lSR?

TaK nIE

1 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez polep-
szenie zarządzania lokalnymi zasobami - turystyka, przyroda, 
historia, gospodarka

2. Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego wraz z 
lepszym wykorzystaniem potencjału obszarów wiejskich

3. Aktywizacja społeczności lokalnych zmierzająca do poprawy 
warunków życia i budowania systemów wartości opartych o 
poczucie identyfikacji z obszarem Czarnorzecko - Strzyżowskim
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Tabela 2

lp. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów 
szczegółowych lSR?

TaK nIE

1.1 Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszarów 
wiejskich

1.2. Wykorzystanie zasobów i tradycji lokalnych do rozwoju 
przedsiębiorczości

1.3. Promocja produktów turystycznych

1.4. Wsparcie działalności gospodarczej i tworzenie pozarolni-
czych źródeł dochodu 

1.5. Rozwijanie turystyki lub rekreacji

2.1. Kultywowanie tradycji lokalnych oraz tradycyjnych zawo-
dów

2.2. Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi oraz rewitalizacja obiek-
tów sakralnych, pomników przyrody, pomników historycz-
nych, budynków będących zabytkami

2.3. Budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej 
z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społecz-
no- kulturalnych

2.4. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów

2.5. Zachowanie, odtwarzanie, zabezpieczanie lub oznakowanie  
cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrod-
niczego, w szczególności dziedzictwa krajobrazowego i przy-
rodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczegól-
nymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 
2000

2.6. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycz-
nego

3.1. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej

3.2. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze 
objętym LSR

3.3. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej
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Tabela 3

lp. Czy operacja jest zgodna z planowanymi przedsięwzięciami 
w ramach lSR?

TaK nIE

1 Uporządkowanie zasobów turystycznych w obszarze Czar-
norzecko – Strzyżowskim

2 Wytyczenie, i zagospodarowanie szlaków turystycznych i 
ścieżek pieszo- dydaktycznych

3 Budowa ścieżki pieszo- rowerowej, adaptacja pomieszczeń 
na agroturystykę 

4 Promocja Parku sposobem na przybliżenie krainy spokoju 
oraz zachęcenie turysty do odwiedzenia terenu LGD

5 Odbudowa i renowacja obiektów sakralnych

6 Budowa i oznakowanie szlaków architektury drewnianej

7 Odnowa parków oraz zagospodarowanie zespołów dwor-
sko- pałacowych

8 Wzrost aktywności społeczno-kulturalnej oraz integracji 
mieszkańców i partnerów LGD

Wnioski uznana za zgodne z LSR oceniane są następnie na podstawie lokalnych kryte-
riów wyboru
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oCEna oPERaCjI na PodSTaWIE loKalnyCh KRyTERIóW WyboRU

lokalne kryteria wyboru operacji w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi

lp. lokalne kryterium 
oceny operacji

opis lokalnego kryterium oceny 
operacji

Punktacja

1. Kwalifikacje i do-
świadczenie wnio-
skodawcy

Preferuje wnioskodawców do-
świadczonych, posiadających 
wiedze i umiejętności w obsza-
rach wiejskich, których dotyczą 
projekty, zapewniających spraw-
na i skuteczna realizacje projek-
tów:
- wnioskodawca zrealizował, co 
najmniej 3 projekty związane z 
rozwojem obszarów wiejskich – 
3 pkt.
- wnioskodawca zrealizował, co 
najmniej 2 projekty związane z 
rozwojem obszarów wiejskich – 
2 pkt.
- wnioskodawca zrealizował, co 
najmniej 1 projekty związane z 
rozwojem obszarów wiejskich – 
1 pkt.
- wnioskodawca nie zrealizował 
projektu związanego z rozwojem 
obszarów wiejskich – 0 pkt.

Od 0 do 3
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2. Stopień wykorzy-
stania zasobów lo-
kalnych

Preferuje projekty, których dzia-
łalność związana jest z lokalna 
przyroda, historia, tradycja kul-
tura, zabytkami, produktami lo-
kalnymi:
- projekt oparty na dziedzictwie 
przyrodniczym, historycznym, 
kulturowym, architektonicz-
nym, tradycji produktach lokal-
nych – 6 pkt.
- projekt oparty na dziedzictwie 
przyrodniczym, historycznym, 
kulturowym, architektonicznym, 
tradycji – 5 pkt.
- projekt oparty na dziedzictwie 
przyrodniczym, historycznym, 
kulturowym, tradycji – 4 pkt.
- projekt oparty na dziedzictwie 
przyrodniczym, kulturowym, tra-
dycji – 3 pkt.
- projekt oparty na dziedzictwie 
przyrodniczym, lokalnych pro-
duktach  – 2 pkt.
- projekt oparty na lokalnych 
produktach – 1 pkt.
- projekt nie związanych z przy-
roda, historia, tradycja, zabyt-
kami, produktami lokalnymi – 0 
pkt.

Od 0 do 6

3. Powiązanie kom-
plementarne pro-
jektu z innymi 
przedsięwzięciami

Preferuje projekty powiązane 
z realizacja innych projektów, 
przedsięwzięć realizowanych na 
obszarze LGD w ramach LSR:
- powiązane z 3 przedsięwzięcia-
mi – 3 pkt.
- powiązane z 2 przedsięwzięcia-
mi – 2 pkt.
- powiązane z 1przedsięwzię-
ciem – 1 pkt.
- nie ma powiązań z innymi 
przedsięwzięciami – 0 pkt.

Od 0 do 3
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4. Realizacja celów 
lSR

Preferuje operacje realizujące 
kilka celów szczegółowych LSR
- 3 cele 3 pkt.
- 2 cele – 2 pkt.
- 1 cel – 1 pkt.

Od 1 do 3

Ilość uzyskanych punktów decyduje o kolejności na liście rankingowej projektów.

naboRy WnIoSKóW W CzaRnoRzECKo-STRzyżoWSKIEj lgd

lp. działanie
2010 2011 2012 2013

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1

Różnicowa-
nie w kie-
runku dzia-
łalności nie-
rolniczej

2

Tworzenie 
i rozwój mi-
kroprzedsię-
biorstw

3 Odnowa 
i rozwój wsi

4 Małe  
projekty

Nabory na działanie „Odnowa i rozwój wsi” odbywać się będą wg powyższej tabeli.

Uwaga: 
Nabory na działanie „Odnowa i rozwój wsi”” ogłaszane są również przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Więcej informacji na ten te-
mat w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Depar-
tament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,  
tel. 17 747 69 40 oraz na www.si.podkarpackie.pl


