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Odnowa wsi – czym jest, czym mo e by ?
To wa ne pytanie, stawiane nie tylko w zwi zku z mo liwo ci
ubiegania si
o rodki finansowe, ale przede
wszystkim w perspektywie planowania ró nego rodzaju
działa w sołectwach. Odnowa wsi to proces obejmuj cy
bardzo szerokie spektrum działa , wpływaj cych na
podwy szenie jako ci
ycia na wsi i to samo ci
mieszka ców wsi. Sił odnowy wsi s najwa niejsze warto ci
zwi zane z histori , kultur , tradycj – wszystkim tym, co
poj ciem dziedzictwa kulturowego wsi,
mo na obj
zarówno w aspekcie materialnym i niematerialnym.
Odnowa wsi to szeroki wachlarz przedsi wzi ,
wynikaj cych z najprostszych potrzeb mieszka ców.
Przedsi wzi cia odnowy wsi mog wi c dotyczy ró nych
dziedzin, jak na przykład: miejsc spotka wiejskich (place,
centra wsi, sale,
wietlice), obiektów historycznych,
zabytkowych; przestrzeni wiejskiej (ziele , chodniki, stawy),
imprez kulturalnych (festyny, imprezy cykliczne, tematyczne),
folkloru (zespoły taneczne, orkiestry), sportu i kultury fizycznej
(boiska, siłownie, szlaki piesze,
cie ki rowerowe,
zagospodarowanie k pielisk, pla ), bezpiecze stwa (place
zabaw, ograniczenie ruchu kołowego, parkingi), ochrony
rodowiska (sanitariaty, kosze na mieci), a tak e wizualizacji
i informacji (tablice informacyjne dotycz ce wszystkich ww.
przedsi wzi , mapy). Nale y jednak pami ta , e odnowa
wsi jako proces nie jest równoznaczna z działaniami, na jakie
mo na otrzyma
dofinansowanie w ramach programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przewidzianego na lata
2007-2013 - nie wszystkie z powy ej wymienionych działa
b d stanowiły koszty kwalifikowane inwestycji.
To tylko niektóre przykłady, poniewa odnowa wsi daje
mo liwo
indywidualnego podej cia wynikaj cego z indywidualno ci ka dej wsi. Elementem spajaj cym wszystkie
przedsi wzi cia, charakterystycznym dla tego procesu, jest
współdecydowanie mieszka ców wsi w sprawach
kierunków rozwoju ich miejscowo ci. Projekty odnowy wsi
powstaj bowiem w wyniku debaty lokalnej na poziomie
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sołectwa. Odnowa wsi jest zatem prób złamania stereotypu
planowania centralistycznego, w którym to gmina decyduje
o rodzaju przedsi wzi w ka dej miejscowo ci.
Oczywi cie nie nale y rozumie , e projekty odnowy wsi
s kreowane i wdra ane w kompletnym oderwaniu od lokalnej
rzeczywisto ci. Powstaj one z uwzgl dnieniem realiów
gminy: planu przestrzennego zagospodarowania (lub
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego), strategii gminy i bud etu. Dlatego te
wa nym czynnikiem warunkuj cym sukces odnowy wsi jest
partnerskie podej cie do planowanych zada , w tym cisła
współpraca przedstawicieli gminy z sołectwem.

Odnowa wsi w Programie
Wiejskich (PROW 2007–2013).

Rozwoju

Obszarów

rodki finansowe z funduszy strukturalnych UE na
przedsi wzi cia w sołectwach stanowi jedno z działa
PROW. Działanie to nosi nazw „Odnowa i rozwój wsi”
(działanie zawarte w Osi III PROW). Tak jak i pozostałe
narz dzia finansowe w PROW „Odnowa wsi” ma posta
dotacji refinansuj cej, co oznacza, e przyznana dotacja jest
wypłacana beneficjantowi po zrealizowaniu przedsi wzi cia,
na podstawie przedstawionych faktur, dokumentuj cych
wydatki zgodne z zaplanowanym we wniosku działaniem.
Jednym słowem, eby skorzysta z funduszy PROW, nale y
najpierw zabezpieczy
100%
rodków finansowych na
planowane przedsi wzi cie.
Ułatwieniem dla beneficjenta jest mo liwo rozło enia
realizacji inwestycji na dwa etapy, z których ka dy mo e
by rozliczany oddzielnie. Podział na etapy daje tak e
mo liwo dłu szego okresu realizacji projektu (36 miesi cy
od dnia zawarcia umowy o dotacj ). W przypadku działa
jednoetapowych ich realizacja musi zako czy si zło eniem
wniosku o płatno ostateczn maksymalnie po 24 miesi cach
od dnia zawarcia umowy. Nale y jednak pami ta , e dziel c
projekt na etapy, płatno
ostateczna (dot. drugiego etapu)
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musi obejmowa nie mniej ni
wysoko ci dotacji.

25% ł cznej planowanej

Kto mo e skorzysta z dotacji?
Bezpo rednim beneficjentem korzystaj cym z pomocy
finansowej w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach
PROW s sołectwa. Jednak e nie posiadaj one osobowo ci
prawnej, co utrudnia bezpo rednie wyst powanie i wykorzystywanie funduszy zewn trznych. Dlatego te „Odnowa
wsi” w ramach PROW umo liwia wnioskowanie o fundusze na
przedsi wzi cia sołeckie gminom, instytucjom kultury
podległym JST, organizacjom pozarz dowym o statusie
po ytku publicznego oraz w sposób ograniczony tak e
ko ciołowi i innym zwi zkom wyznaniowym. Wnioskodawcy b d zatem wspiera sołectwa organizacyjnie, w tym
zapewnia niezb dne dokumenty planistyczne, zezwolenia,
decyzje itp., a tak e wyst powa o rodki finansowe,
zapewniaj c jednocze nie wkład finansowy.
W przypadku organizacji pozarz dowych musz one
by organizacjami po ytku publicznego zgodnie z ustaw z dn.
24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po ytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó n. zm.) oraz posiada cele statutowe zbie ne z celami działania „Odnowa
i rozwój wsi”, w szczególno ci działanie na rzecz zachowania
i ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów
wiejskich.
W przypadku ko cioła i innych zwi zków wyznaniowych ograniczono mo liwo
ich udziału do dwóch
rodzajów projektów: a) kształtowania centrów wsi jako obszaru
przestrzeni publicznej, w tym odnawiania i budowy placów,
parkingów, chodników lub o wietlenia ulicznego oraz b)
odnawiania elewacji zewn trznych i dachów w zabytkowych
obiektach architektury sakralnej wpisanych do rejestru
zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
PROW przewiduje, e dotacje z „Odnowy wsi” mog
trafi do miejscowo ci le cych na obszarach gmin wiejskich
lub miejsko-wiejskich, z wył czeniem miast licz cych
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powy ej 5000 mieszka ców, jak równie na obszarach gmin
miejskich, z wył czeniem miast licz cych powy ej 5000
mieszka ców. Nale y tu wyra nie podkre li , e liczba
mieszka ców nie odnosi si do gminy, lecz do miejscowo ci,
w której ma by realizowany projekt.
Dodatkowo, przewidziano punktacj , która mo e by
decyduj cym progiem dost pno ci rodków z działania
„Odnowa wsi” dla niektórych gmin. Punktacja ta bowiem
w du ym stopniu uwzgl dnia specyfik gminy, a nie ocenia
projektu jako takiego (czytaj poni ej).

Kryteria dost pno ci (punktacja)
Beneficjent ubiegaj cy si o finansowanie z działania
„Odnowa i rozwój wsi” b dzie musiał otrzyma minimum 3
punkty z poni ej wymienionych, by jego wniosek był
w ogóle rozpatrywany (kryterium dost pno ci):
1. Dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja projektu, w przeliczeniu na głow mieszka ca, za rok,
w którym składany jest wniosek o przyznanie dotacji.
W przypadku, gdy dochód ten jest:
− na poziomie redniej krajowej lub poni ej redniej – 2 pkt.;
− powy ej redniej krajowej – punkt nie przysługuje.
(Maksymalnie do zdobycia 2 punkty).
2. Bezrobocie w powiecie, gdzie znajduje si gmina, w której
planowana jest realizacja projektu w okresie ostatnich 6
miesi cy przed dniem zło enia wniosku o przyznanie
dotacji.
− równe lub wy sze od redniej wojewódzkiej – 2 pkt.
− ni sze od redniej wojewódzkiej – 0 pkt.
(Do zdobycia 2 punkty).
3. Kryterium regionalne.
To dodatkowy punkt jaki mo e przyzna
Zarz d
Województwa. Kryterium to jest ustanawiane na poziomie
ka dego województwa. (Do zdobycia 2 punkty).
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Uwaga!
Na razie kryteria wojewódzkie nie s znane. W latach
2004-2006 do dyspozycji beneficjentów był jeden punkt
regionalny. W przypadku Wielkopolski punkt ten był
przyznawany, gdy projekt dotyczył miejscowo ci,
w której liczba mieszka ców nie przekraczała 2000
osób. Kryteria regionalne musz by podane do
wiadomo ci w momencie ogłoszenia startu programu.
4. Kryterium poziomu dofinansowania.
To dodatkowy punkt jaki mo e przyzna Zarz d Województwa w przypadku, gdy wnioskowana kwota dofinansowania
projektu wyniesie nie wi cej ni 50% kwoty kosztów
kwalifikowanych projektu (1 punkt).
Jak wida , by móc skorzysta z działania „Odnowa wsi”
nale y zdoby trzy z siedmiu mo liwych punktów. Dla
niektórych gmin nie b dzie to zadanie łatwe, tym bardziej, e
pierwsze dwa kryteria s silnie wspieraj ce, to znaczy brak
punktów w pierwszym kryterium oznacza tak e najcz ciej
brak punktów w drugim.

Dotacja
Dotacja stanowi 75% kosztów kwalifikowanych
projektu i mo e si gn
nawet 500.000 złotych na dan
miejscowo , w której realizowany b dzie projekt. Wraz
z wkładem wnioskodawcy (gminy lub instytucji kultury), na
wie mo e trafi do 666.666 zł, przy zało eniu, e projekt tam
realizowany b dzie opiewał na tak wysokie kwoty.
Znamiennym bowiem jest, e wi kszo projektów typowych
dla odnowy wsi to projekty o du o ni szych bud etach (rz du
kilkudziesi ciu tysi cy złotych, a czasem mniejsze). Projektami
takimi s chocia by działania maj ce na celu wsparcie
zespołów, orkiestr, izb pami ci, muzeów lokalnych itp. Nie
mniej jednak, maj c na uwadze mo liwo
wnioskowania
w ramach odnowy wsi o dofinansowanie przedsi wzi
drobnej infrastruktury (chodniki, place zabaw, centra wsi,
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ziele ), a tak e fakt, e kompleksowy projekt odnowy wsi
mo e zawiera kilka z tych elementów, wiele projektów
prawdopodobnie si gnie poziomu maksymalnego dofinansowania. Wprowadzono równie dolne ograniczenie kwoty
dotacji. Projekt musi obejmowa działanie, na które
wysoko pomocy nie jest mniejsza ni 25.000 złotych.
Limit dotacji wspomniany powy ej przysługuje danej
miejscowo ci, na cały okres działania PROW, a wi c na lata
2007-2013.
Wielko
projektów b dzie tak e zale ała od
mo liwo ci finansowych beneficjenta, który musi zapewni
swój udział (25%), a przede wszystkim zapewni najpierw
finansowanie cało ci przedsi wzi cia. Fakt ten w niektórych
gminach spycha nieco na dalszy plan kwestie odnowy wsi,
poniewa w tłe bud ety gmin i stowarzysze , nadszarpni te
tak e wykorzystaniem
rodków z funduszy programu
SAPARD, ZPORR i SPO, nie b d w stanie finansowa zada
z wielu ciekawych z punktu widzenia gminy, konkurencyjnych
programów. Nie mniej jednak, w sytuacjach takich nale y si
przyjrze bud etom gmin i zaplanowanym w nich działaniom w poszczególnych sołectwach. Prawdopodobnie wiele
z nich mo e sta si tematami projektów odnowy wsi. W przypadku, gdy zaplanowano wydatki na tego typu przedsi wzi cia
i spełnione s wy ej wymienione kryteria dost pno ci, warto
by przedsi wzi cia te stały si projektami odnowy wsi, dzi ki
czemu, wnioskuj c o ich dofinansowanie powstaje szansa
odzyskania 75% kosztów kwalifikowanych.
Wybór takich działa musi odby si w wyniku
dyskusji społecznej z mieszka cami wsi. To oni powinni
okre li , które z działa jest dla nich priorytetowe. Ten specyficzny warunek, znajduj cy odzwierciedlenie w formułowaniu
tzw. „planów odnowy miejscowo ci” (o których poni ej),
przes dza o odr bno ci działania „odnowa wsi” wzgl dem
innych działa i le y u podstaw stwierdzenia, e odnowa wsi to
przede wszystkim inwestycja w infrastruktur społeczn ,
w ludzi.
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Grupa odnowy wsi i „Plany Odnowy Miejscowo ci”
(POM)
Podstaw działa odnowy wsi s aktywni ludzie kreuj cy
wizerunek swojej miejscowo ci. Bez nich ka de działanie
b dzie tylko wykonaniem bud etu gminy w zakresie
podstawowych potrzeb, widzianych oczami Rady Gminy i jej
urz dników. Tylko dzi ki współpracy mieszka ców mo liwe
jest dopracowanie si wspólnej przyszłej wizji sołectwa,
kierunków jego rozwoju i konkretnych zada do wykonania.
Grupa aktywnych mieszka ców, nazywana cz sto na po ytek
odnowy wsi Grup Odnowy Wsi działa w sposób zorganizowany, jawny, ma swojego lidera i podzielone mi dzy
siebie zadania do wykonania.
Liderem na wsi najcz ciej jest sołtys, cho bywa e jest
nim inny mieszkaniec wsi, a czasem kto spoza wsi. Wa ne
by była to osoba zaanga owana w sprawy wsi, ciesz ca si
ogólnym autorytetem w ród mieszka ców, gotowa po wi ci
im swój czas. Grupa Odnowy wsi w wyniku otwartej dyskusji
(spotka , warsztatów) decyduje co do przyszło ci (funkcji,
wygl du) swojego sołectwa i okre la jakie projekty (przedsi wzi cia) powinny zosta zrealizowane w sołectwie, zarówno w
okresie długofalowym (program odnowy wsi) jak i krótkoterminowym (plan krótkoterminowy). Wyniki dyskusji, w tym
zapis jasnej wizji, kierunków działa , wybór działa , w tym
działa
priorytetowych oraz harmonogram powinny by
zapisywane podczas spotka , na ko cu stanowi c zapis POM.
W przypadku ubiegania si o rodki z funduszy strukturalnych, wa nym uszczegółowieniem takiego dokumentu jest
wybór projektu do działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach
PROW. POM jest wtedy jednym z zał czników do wniosku
o dotacj . W ramach SPO, w latach 2004-2006 dokument ten
był nazwany „Planem Rozwoju Miejscowo ci” i w sołectwach,
dla których był sporz dzony, b dzie wymagał jedynie
aktualizacji.
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Co powinien zawiera „Plan Odnowy Miejscowo ci”?
POM to miniaturowa „strategia sołecka” i tak jak strategie
innych podmiotów, jest zarówno procesem, jak i wynikaj cym
z niego dokumentem. Dla ka dego podmiotu, a wi c i dla
ka dego sołectwa, strategia charakteryzuje si sw odr bno ci , unikalno ci , niepowtarzalno ci . Wynika to z niepowtarzalno ci samego podmiotu – warunków rozwoju, lokalizacji, układów wewn trznych i zewn trznych. Tak wi c efekt
planowania strategicznego w postaci zapisu strategii zawsze
ró ni si od zapisów dokonywanych w innych sołectwach,
gminach itd. Nie mniej jednak o tym czy dokument taki
posiada cechy strategii, czy te nie, decyduje jego zawarto ,
a wi c pewien standardowy układ elementów odzwierciedlaj cy proces dochodzenia lokalnej społeczno ci, stopniowo od
wizji (obrazu sołectwa, jakim chcieliby my widzie je w przyszło ci) po konkretne, zaplanowane działania. Najcz ciej
cie ka ta wygl da nast puj co:

10

wizja

analiza
zasobów

wybór
kierunków

wybór
działa

kreowanie
pomysłów

okre lenie
celów działa

hierarchizacja
działa

harmonogram
działa

efekty,
mierniki
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Zawarto „Planu Odnowy Miejscowo ci” sporz dzanego jako
zał cznik do dokumentacji w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” w PROW, jak i warunki uruchomienia całego
działania, okre li odpowiednie rozporz dzenie Ministra
Rolnictwa. POM b dzie zawierał w szczególno ci:
a) charakterystyk miejscowo ci, w której b dzie realizowany
projekt;
b) inwentaryzacj zasobów słu c uj ciu stanu rzeczywistego;
c) ocen mocnych i słabych stron miejscowo ci, w której b dzie realizowany projekt;
d) opis planowanych zada w perspektywie 7 lat od daty przyj cia dokumentu.
Wida wi c, e z wymienionych wcze niej elementów
„strategii sołeckiej” wiele znalazło si w wymienionych powy ej
punktach. Nale y zwróci jednak uwag na nie bez przyczyny
podkre lone wy ej słowa „w szczególno ci”, które informuj
nas o tym, e plan taki mo e zawiera tak e inne po yteczne
informacje, takie jak chocia by:
- wizja rozwoju sołectwa;
- szacunkowy kosztorys planowanego przedsi wzi cia;
- harmonogram planowanego przedsi wzi cia.

Zanim zło ymy wniosek
W przypadku podj cia decyzji o składaniu wniosku o dotacj w ramach PROW, „Plan Odnowy Miejscowo ci” musi
zosta zatwierdzony Uchwał Sołeck Zebrania Wiejskiego
(lub Uchwał Rady Dzielnicy lub Rady Osiedla lub Rady
Miasta) w sprawie przyj cia POM. Nast pnie plan taki musi
by zatwierdzony Uchwał Rady Gminy lub Rady Miasta w
sprawie zatwierdzenia POM, co stanowi zabezpieczenie
realizacji zaplanowanych działa (Uchwała o przyj ciu do
realizacji). Potwierdzeniem zabezpieczenia finansowego dla
projektu jest Uchwała bud etowa lub Uchwała o zmianie
bud etu, w przypadku gdy zaplanowane nowe przedsi wzi cia spowodowały tak zmian . Przypomnie tak e nale y, e
PROW nakłada tak e istotny warunek, mówi cy
e
przedsi wzi cie musi by zgodne ze strategi gminy lub
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z planem przestrzennego zagospodarowania (lub studium
uwarunkowa ). Jest to istotny zapis, w szczególno ci dla
gmin, w których albo nie ma aktualnego planu, albo nie ma
zaktualizowanej strategii rozwoju.

Co mo na sfinansowa
kwalifikowane

z

PROW

czyli

koszty

Kosztami kwalifikowanymi nazywamy te koszty, których
poniesienie mo e by refinansowane ze rodków publicznych w ramach danego programu, w tym wypadku w ramach
PROW, działania „Odnowa i rozwój wsi”. Jak ju wspomniano
powy ej, „Odnow wsi” cechuje jeden z najwy szych wska ników refinansowania, odzyska mo na bowiem a 75%
kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych nale :
a) koszty ogólne, bezpo rednio zwi zane z przygotowaniem
i realizacj projektu w wysoko ci nie przekraczaj cej 10%
pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu, w tym:
przygotowania dokumentacji technicznej, kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen i raportów
oddziaływania na rodowisko, dokumentacji geologicznej,
hydrologicznej, wypisów i Wyryków z katastru nieruchomo ci, koszty opłat za patenty lub licencje, koszty
nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, konserwatorskiego i budowlanego, koszty usług dotycz cych zarz dzania projektem, a tak e transportu do miejsca realizacji
i koszty monta u.
Uwaga!
Jest to grupa kosztów, których ponoszenie jest mo liwe
tak e przed podpisaniem umowy. Cz
tej dokumentacji ta
b dzie bowiem niezb dna do zał czenia do wniosku o
dotacj . Koszty ogólne nie mog by poniesione przed
1 stycznia 2007 r.
b) koszty budowy, przebudowy, remontu lub wyposa enia
obiektów publicznych pełni cych funkcje kulturalne ( wietlice, domy kultury).
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Uwaga!
Wszystkie obiekty, które obj te zostan projektami
odnowy wsi musz mie charakter publiczny – musz
by
udost pnione bezpłatnie mieszka com wsi.
Z „Odnowy wsi” wył czone s
przedsi wzi cia
prywatne, komercyjne. Projekty dotyczy b d wi c
obiektów nale cych do Beneficjenta lub przez niego
dzier awionych. W przypadku inwestycji zwi zanej
z obiektem dzier awionym, umowa dzier awy musi by
wa na co najmniej siedem lat, który to okres liczony
jest od daty zako czenia realizacji projektu (od
ostatniej płatno ci).
c) koszty budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, cie ek rowerowych, szlaków pieszych, placów
zabaw, miejsc rekreacji słu cych do u ytku publicznego.
d) koszty zakupu towarów słu cych przedsi wzi ciom zwi zanym z kultywowaniem tradycji społeczno ci lokalnych
oraz tradycyjnych zawodów.
e) koszty kształtowania centrów wsi, jako obszaru przestrzeni
publicznej, w tym odnawiania i budowy: placów, parkingów,
chodników, o wietlenia ulicznego itp.
f) koszty urz dzania i porz dkowania terenów zieleni, parków
lub innych miejsc wypoczynku.
g) koszty budowy, przebudowy lub remontu małej infrastruktury turystycznej.
h) koszty zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych na
rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miejscowo ci.
i) koszty rewitalizacji obiektów zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków,
u ytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej
architektury, a tak e odnawiania lub konserwacji lokalnych
pomników historycznych i miejsc pami ci.
j) koszty zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych
dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego
i ich adaptacji na cele publiczne.
k) koszty wyburzania i rozbiórki zdewastowanych budynków
i budowli publicznych w celu uporz dkowania terenu
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w miejscowo ci, gdy ich odnowienie i dalsze u ytkowanie
nie jest mo liwe.
Uwaga!
Projekt nie mo e obj
jedynie kosztów wyburzania –
wyburzenie mo e by elementem koniecznym projektu,
ale nie celem ostatecznym.
l) koszty budowy, przebudowy, remontu lub wyposa enia
obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych
produktów i usług, w szczególno ci pawilonów, punktów
wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn.
m) koszty odnawiania elewacji zewn trznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury sakralnej wpisanych do
rejestru zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
n) koszty zakupu usług i materiałów budowlanych, a tak e
innych materiałów i usług bezpo rednio zwi zanych z realizacj operacji, w tym materiałów wyko czeniowych, usług
monta owych, wyko czeniowych, porz dkowych i transportowych.
o) koszty wyposa ania obiektów wchodz cych w zakres projektu, w szczególno ci urz dze , mebli, lub innych elementów wyposa enia słu cych realizacji celów projektu,
o trwało ci u ytkowej co najmniej 7 lat.
p) materiału ro linnego słu cego realizacji projektu.
Patrz c na powy sze grupy kosztów łatwo wyobrazi
sobie szereg projektów odnowy wsi, ł cz cych w sobie po
kilka rodzajów kosztów. Taka kompleksowo
jest jak
najbardziej wskazana. Znajdzie ona odzwierciedlenie w formularzu wniosku, gdzie wszystkie koszty projektu rozbite s
na poszczególne grupy. Warto pami ta o tym podczas
realizacji projektu, by faktury za poszczególne czynno ci,
usługi, towary pokrywały si dokładnie z zaplanowanymi
działaniami, zakupami itd. Pozwoli to unikn nieporozumie
na etapie rozliczania projektu ułatwi dopasowanie faktur do
poszczególnych etapów realizacji. Wszystkie rozliczenia
kosztów w ramach projektów odnowy wsi musz odbywa si
bezgotówkowo (przelewy).
15

Kosztami niekwalifikowanymi s : refinansowanie odsetek,
opłat ubezpieczeniowych, podatek VAT (gdy mo liwe jest jego
odzyskanie przez beneficjenta), a tak e koszty inne ni
ogólne, a poniesione przed dat podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Uruchomienie działania, dokumenty
Zarz dy Województw podadz do publicznej wiadomo ci
informacj na stronach internetowych Urz dów Marszałkowskich oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasi gu
wojewódzkim informacj o kryteriach regionalnych (uwzgl dniaj cych specyfik
danego województwa i opartych
o mierzalny wska nik), a tak e o terminie i miejscu składania
w danym roku wniosków o przyznanie pomocy finansowej.
Termin taki nie mo e by krótszy ni 30 i dłu szy ni 60 dni,
a jego pocz tek mo e nast pi nie szybciej jak po 14 dniach
od ogłoszenia kryteriów regionalnych. Je li nabór wniosków
w danym roku kalendarzowym nie pokrył w 100% dost pnych
rodków, Zarz d Województwa ogłasza informacj o mo liwo ci dodatkowego składania wniosków w tym samym roku.
W jednym naborze wniosków beneficjent mo e zło y
(osobi cie lub przez osob upowa nion ) jeden wniosek
o przyznanie pomocy. Uwzgl dniaj c wspomnian ró norodno
beneficjentów na terenie gminy, w ramach jednego
naboru do realizacji mog by przyj te maksymalnie 3 ró ne
wnioski z terenu jednej gminy, które to wnioski uzyskały
najwi ksz liczb punktów.
Szczegółowy zakres informacji zawartej we wniosku, jak
równie list niezb dnych zał czników b dzie zawiera
rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, okre laj ce szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „odnowa i rozwój wsi”
obj tego PROW na lata 2007-2013. Dotychczasowe,
przedstawiane tu informacje, oparte s o projekt tego rozporz dzenia.
Wnioski rozpatrywane b d w terminie do 3 miesi cy od
dnia zako czenia naboru. Formularz wniosku, b dzie dost pny
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w Internecie (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
minrol.gov.pl oraz strony internetowe Urz dów Marszałkowskich).

Składanie wniosków, powi zanie z Inicjatyw Leader.
Beneficjenci ubiegaj cy si o dofinansowanie projektów
odnowy wsi w ramach PROW, składaj wnioski do Urz dów
Marszałkowskich wła ciwych terytorialnie dla miejsca
realizacji przedsi wzi cia w terminach naboru wniosków ogłaszanych przez te Urz dy. W przypadku gmin wchodz cych
w skład Inicjatyw programu Leader planowane jest, by wnioski
kierowane były do poszczególnych Lokalnych Grup
Działania (LGD), które b d opiniowa projekty i formułowa
na poziomie LGD listy rankingowe projektów.
O kolejno ci wniosków kierowanych do realizacji
zdobytych
b dzie decydowa przede wszystkim ilo
punktów, w dalszej kolejno ci (przy takiej samej liczbie
punktów) dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na
głow mieszka ca (im ni szy, tym wy ej w rankingu) i wreszcie (w sytuacji gdy zarówno punkty, jak i dochód byłyby na tym
samym poziomie – na przykład w przypadku dwóch wniosków
zarejestrowania poprawnie wyz jednej gminy) kolejno
pełnionego wniosku o przyznanie pomocy.
Nale y podkre li , e nie tylko merytoryczna ale i formalna poprawno dokumentacji ma wielk wag i znaczenie
podczas rozpatrywania wniosku. Praktyka pokazuje, e najwi cej wniosków składanych do ró nego rodzaju programów
zostaje odrzuconych z powodu braków formalnych (brak stron,
brak podpisów, piecz tek, dat, zał czników itp.). Nale y zatem
kilkukrotnie sprawdza kompletno
i poprawno
dokumentacji przed jej zło eniem.
Zamkni cie projektu, rozliczenie
Jak ju wspomniano, dotacja w ramach SPO ma charakter
dotacji refinansuj cej. Po realizacji projektu (lub jego etapu,
je li przyj to form etapowego rozliczania) nale y zło y
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wniosek o refundacj wraz z fakturami dokumentuj cymi
wydatki niezb dne do zrealizowania projektu. Nale y
e faktury powinny by
wystawiane na
pami ta ,
Wnioskodawc , czyli na beneficjenta, który podpisał umow
o dotacj z Urz dem Marszałkowskim.
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