UCHWALA NR .i
ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
2 dnia ^./&7.ftrt&..., 2018 roku
w sprawie ustalenia terminu i miejsca sMadania wnioskow o przyznanie pomocy na
operacje typu "Ksztattowanie przestrzeni publicznej"
w ramach dziatania "Podstawowe uslugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
obJQtego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art, 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa
(t.j. Dz, U. z 2017 r. poz, 2096 z pozn, zm.) oraz art, 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z udziatem srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz, U. z 2017 r. poz. 562 z pozn. zm.), a takze § 13 ust. 1 i § 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r, w sprawie szczegoiowych warunkow i trybu przyznawania
oraz wyplaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pefniace funkcje kulturalne", operacje
typu "Ksztattowanie przestrzeni publicznej"

oraz operacje typu "Ochrona zabytkow i budownictwa

tradycyjnego" w ramach dziatania "Podstawowe uslugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objejego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r, poz. 1737 z pozn. zm.)
oraz § 2 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie wysokosci
limitow srodkow dost^pnych w poszczegolnych wojewodztwach lub latach w ramach okreslonych dziatah
lub poddziatah Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1755 z pozn.
zm.) uchwala si§, co nast^puje:

§ 1. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Ksztattowanie przestrzeni

publicznej"

w ramach dziatania "Podstawowe uslugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" obj^tego Programem
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 skladane b§da^ w dniach od 16 kwietnia 2018 roku
do 8 czerwca 2018 roku, w siedzibie Departamentu Programow Rozwoju Obszarow Wiejskich Urz§du
Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104a w Zielonej Gorze albo przez nadanie
rejestrowanej przesylki pocztowej za pomocy operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r, - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pozn. zm.). Udoste.pnia si? formularz
wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o ptatnosc oraz formularz umowy na stronie internetowej
Urz^du Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego prow2014-2020.lubuskie.pl.

§ 2. Ogloszenie dotyczace naboru wnioskow o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu
"Ksztattowanie przestrzeni publicznej" w ramach dziafania "Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich" obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiej'skich na lata 2014-2020 wraz z zasadami
przyznawania punktow decydujapych o kolejnosci przyslugiwania pomocy stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej
uchwaty.

§ 3. Wykonanie uchwaJy powierza si? Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zalacznik Mr 1 do

Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego
z dnia..^.?77ia##/2018 roku

Lubusteie
Wartezachodu

*^«S
,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestuja^ca w obszary wiejskie".
Ogtoszenie opracowane przez Departament PROW Urza_d Marszalkowski Wojewodztwa Lubuskiego.
Instytucja Zarzadzaja_ca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zarzejd Wojewodztwa Lubuskiego
ogiasza nabor wnioskow o przyznanie pomocy finansowej
na operacje typu "KsztaHowanie przestrzeni publicznej"
w ramach dzialania "Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego zaprasza do skladania wnioskow o przyznanie pomocy finansowej na
operacje typu "KsztaHowanie przestrzeni publicznef w ramach dziatania "Podstawowe ustugi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich"

obje^ego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

w terminie od 16 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.

Miejsce skladania wnioskow: Wnioskodawcy zainteresowani udzialem

w konkursie fqminy) skladaja^

wypelnione wnioski wraz z zatacznikami w sekretariacie Departamentu Programow Rozwoju Obszarow
Wiejskich Urz§du Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104a w Zielonej Gorze,
w poniedziatek w godz. od 8,00 do 15.30, od wtorku do piajku w godz. od 7.30 do 15.30, albo przez nadanie
rejestrowanej przesylki pocztowej za pomocy operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pozn. zm.).

Zasady przyznawania punktow:
0 kolejnosci przyslugiwania pomocy na operacje typu "KsztaHowanie przestrzeni publicznej" decydowata
b^dzie suma punktow przyznanych na podstawie kryteriow wyboru operacji.

Pomoc moze bye" przyznana na realizacje, operacji, ktora uzyskala co najmniej 16 punktow. wedlug kolejnosci
ustalonej przy zastosowaniu kryteriow wyboru operacji - od operacji, ktora uzyskaJa najwieksza_ liczbe
punktow, do operacji, ktora uzyskala najmniejszajczbe_ punktow
- z zastrzezeniem limitu srodkow w wysokosci 364 827 euro (na podstawie rozporzadzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie wysokosci limitow srodkow doste.pnych w poszczegolnych wojewodztwach lub latach
w ramach okreslonych dziatari lub poddzialah Programu Rozwoju Obszarow Wiejsklch na lata 2014-2020).
Zgodnie z § 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegofowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyplaty pomocy finansowej na operacje typu
"Inwestycje w obiekty petniace funkcje kulturalne", operacje typu "Ksztaltowanie przestrzeni publicznej" oraz
operacje typu "Ochrona zabytkow i budownictwa tradycyjnego" w ramach dziatania "Podstawowe usfugi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objejego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
dla Wojewodztwa Lubuskiego okreslone zostaly nast^puj^ce kryteria wyboru operacji:
1}

Operacja jest uzupetnieniem zrealizowanej albo b^dacej w trakcie realizacji na dzieri ogloszenia

naboru wnioskow o przyznanie pomocy inwestycji finansowanej z udziafem srodkow publicznych:
a) operacja jest uzupelnieniem co najmniej trzech takich inwestycji w tej samej miejscowosci - 3 punkty,
b) operacja jest uzupelnieniem dwoch takich inwestycji w tej samej miejscowosci - 2 punkty,
c) operacja jest uzupefnieniem jednej takiej inwestycji w tej samej miejscowosci - 1 punkt;
Do prawidbwej weryfikacji tego krytenum niezbedne bedzie dolaczenie przez wnioskodawc§ do wniosku o
przyznanie pomocy szczegolowego opisu dotyczacego komplementarnosci realizowanej operacji z innymi
inwestycjami na obszarze objetym ta, operacja^ (wskazane jest rowniez zafa^czenie do przedmiotowego opisu
map lub szkicow sytuacyjnych oraz rysunkow charakterystycznych, ktore pozwola^ na szybka^ i sprawna^ ocen^
tegokryterium).
2)

Operacja be_dzie realizowana w powiecie, w ktorym na 1000 zamieszkalych osob wedlug najnowszych

na dzieh ogtoszenia naboru wnioskow o przyznanie pomocy wynikowych informacji

statystycznych

oglaszanych, udost^pnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej przypada:
a) co najmniej 100 noclegow udzielonych turystom - 3 punkty,
b) mniej niz 100 i co najmniej 50 noclegow udzielonych turystom - 2 punkty,
c) mniej niz 50 i co najmniej 10 noclegow udzielonych turystom - 1 punkt;
W przypadku gdy na podstawie najnowszych na dzieh ogtoszenia naboru wnioskow o przyznanie pomocy
wynikowych informacji

statystycznych oglaszanych,

udost^pnianych lub rozpowszechnianych

zgodnie

z przepisami o statystyce publicznej nie mozna ustalic informacji, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lub § 10
ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia MRiRW, informacje te ustala si? wedlug najnowszych na dzieh ogtoszenia naboru
wnioskow o przyznanie pomocy informacji zawartych w gminnych ewidencjach obiektow turystycznych
w zakresie liczby miejsc noclegowych.

3)

Operacja

uwzgl^dnia zastosowanie

rozwiazari, ktore sa^ innowacyjne co najmniej w skali

wojewodztwa, w tym rozwiazari organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, ktore zapewnia^warunki
dla tworzenia wysokiej jakosci oferly kulturalnej doste_pnej dla zroznicowanych grup odbiorcow - 3 punkty;
Wnioskodawca ma obowiazek uzasadnic innowacyjnosc danej operacji poprzez jej szczegolowy opis, w tym
zalaczenie do wniosku stosownych dokumentow potwierdzajacych wskazana^ we wniosku o przyznanie
pomocy innowacyjnosc np. opinia stowarzyszenia architektow, stowarzyszenia inzynierow budownictwa,
branzowej uczelni wyzszej, wojewodzkiego domu kultury.
4)

Operacja

uwzgl^dnia wyposazenie obiektu

budowlanego b^dacego przedmiotem operacji w

mikroinstalacje., ktora b^dzie zapewniafa pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na
energi$ elektryczna^ lub cieplna^ albo obiekt budowlany be.dacy przedmiotem operacji jest wyposazony w
mikroinstalacje, ktora zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energi§
elektrycznaJubcieplna^-3 punkty;
Potwierdzenie spelnienia warunku stanowic be.dzie audyt energetyczny lub opinia certyfikowanego instalatora
instalacji odnawialnego zrodla energii o mozliwosci zapewnienia pokrycia co najmniej w 50% zapotrzebowania
na energi? elektryczna^ lub cieplna^ przez istniejaca^ lub wybudowana^ w ramach operacji instalacj^
odnawialnego zrodla energii lub inny dokument wystawiony przez osob§ lub podmiot posiadajacy uprawnienia
w tym zakresie.
Wnioskodawca, ktory wskazat, ze przewiduje wyposazenie obiektu w instalacj§ lub juz ja^ posiada powinien
dolaczyc dokument opisujacy instalacj?, m.in. jej parametry techniczne, moc w rozbiciu na energi§ elektryczna^
oraz cieplna^.
5)

opracowanie koncepcji architektonicznej

lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej

dotyczacej przedmiotu operacji zostato wytonione w wyniku konkursu ogioszonego przez podmiot ubiegajacy
si^ o przyznanie pomocy - 3 punkty;
Podstawa^ przyznania punktow b^dzie dostarczenie dokumentow potwierdzajacych wylonienie przedmiotu na
opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczace
operacji w wyniku konkursu ogloszonego przez podmiot ubiegajacy si? o przyznanie pomocy.
6)

uktad urbanistyczny lub ruralistyczny, ktorego dotyczy operacja, na dzien ogloszenia naboru wnioskow

o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytkow lub wojewodzkiej ewidencji zabytkow - 2 punkty;
Weryfikacja prowadzona b^dzie na podstawie dokumentu potwierdzajacego, ze na dzieh ogloszenia naboru
wnioskow o przyznanie pomocy, uklad urbanistyczny lub ruralistyczny, ktorego dotyczy operacja jest wpisany
do rejestru zabytkow lub wojewodzkiej ewidencji zabytkow.
7)

operacja bedzie realizowana w gminie, w ktorej g^stosc zaludnienia ustalona wedlug najnowszych na

dzieh ogtoszenia naboru wnioskow o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych oglaszanych,
udostepnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:
a) co najmniej 60 osob/km2 - 2 punkty,

b) co najmniej 25 osob/km2 i mniej niz 60 osob/km2 - 1 punkt;
Zestawienie gmin sporzadzone w oparciu o dane doste_pne w Banku Danych Lokalnych Gtownego Urz^du
Statystycznego (https://bdl,stat.gov.pl/BDL/start), zawierajace informacje o liczbie ludnosci na 1 km2 oraz
przyznanej na tej podstawie liczbie punktow zostanie opublikowane nie pozniej niz w dniu rozpocz^cia naboru
na stronie Urz^du Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego prow2014-2020Jubuskie.pl (Aktualnosci
PROW 2014-2020).
8)

Operacja b^dzie realizowana w gminie, w ktorej na dzieh ogfoszenia naboru wnioskow o przyznanie

pomocy wyst^puje co najmniej jedna z form ochrony przyrody okreslona w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z pozn. zm.) - 1 punkt.
Weryfikacja be^Jzie prowadzona w oparciu o ogolnodost^pne bazy danych np. prowadzony przez Generalnego
Dyrektora

Ochrony

Srodowiska

Centralny

Rejestr

Form

Ochrony

Przyrody:

http://crfop.qdos.gQV.pl/CRFOP/search.isf.
9)

W wyniku realizacji operacji zostanie zagospodarowana przestrzeh publiczna wokot szkoly, zfobka,

przedszkola, urz§du gminy, biblioteki publicznej lub gminnego osrodka kultury - 4 punkty,
Weryfikacja prowadzona b§dzie na podstawie zaiacznikow do wniosku; kopii decyzji pozwolenia na
zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu lub zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, bajdz z zawartosci
Programu funkcjonalno-uzytkowego sporzadzonego zgodnie z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z2013r. poz, 1129), dotaczonych do wniosku o przyznanie pomocy,
10)

operacja b^dzie realizowana w miejscowosci, przez ktora^ na dzieh ogloszenia naboru wnioskow o

przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny - 4 punkty,
Podstawa^ przyznania punktow b^dzie dostarczenie dokumentow {cz^sc opisowa i graficzna) potwierdzaja^cych
przebieg oznakowywanych szlakow turystycznych przez miejscowosc, w ktorej planowana jest realizacja
operacji.
11)

operacja przewiduje budow§ lub przebudow? oswietlenia ulicznego, More w wyniku jej zrealizowania

b^dzie zasilane wylacznie energia^ pochodza^ca^ z odnawialnego zrodla energii w rozumieniu art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r, o odnawialnych zrodlach energii i b^dzie jedynym oswietleniem przestrzeni
publicznej objejej operacja^- 4 punkty;
Weryfikacja prowadzona b^dzie na podstawie zatqcznikow do wniosku: kopii decyzji pozwolenia na budow$
wraz z projektem zagospodarowania terenu lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych w zakresie
przebudow§ oswietlenia ulicznego, badz z zawartosci Programu funkcjonalno-uzytkowego sporzajdzonego
zgodnie z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), doiaczonych do wniosku o
przyznanie pomocy,
Formularz wniosku oraz instrukcja wypetniania wniosku dost^pne sa^ na stronie Urze/Ju Marszatkowskiego
Wojewodztwa

Lubuskiego

Departamentu

Programow

Rozwoju

Obszarow

Wiejskich

prow2Q14-2020.lubuskie.pl.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskac mozna w sekretariacie Departamentu Programow Rozwoju
Obszarow Wiejskich Urz^du Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia
w Zielonej Gorze tel. 68 45 65 225, e-mail: sekretariat.dfw@lubuskie.pl
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