WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Krzysztof Grabowski

DOW-I-1-1.052.134.2015

Poznań, 23.09.2015 r.

Panie / Panowie
Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie
wszyscy

W dniu 18 września 2015 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 roku
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. Zwracam
się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z ww. dokumentem oraz dokonanie analizy stanu
przygotowania dokumentacji projektowej i wyrażenia gotowości do złożenia wniosku
o przyznanie pomocy.
Uprzejmie informuję, że pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie budowy,
przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych.
O dofinansowanie będzie mogła ubiegać się gmina, związek międzygminny, powiat, związek
powiatów. Suma kosztów kwalifikowalnych nie będzie mogła przekroczyć kwoty
1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego
Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie
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pomocy, natomiast pomoc na operację będzie przyznawana do wysokości limitu, który
w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi
3 000 000 zł na beneficjenta.
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie potencjalnych Beneficjentów, ograniczone
środki finansowe przypisane województwu wielkopolskiemu na ten zakres oraz złożoność
przygotowań do przystąpienia i prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy,
aby umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie Beneficjentów, uprzejmie proszę
o przekazanie informacji dotyczącej stanu przygotowań oraz proponowanego terminu
ogłoszenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego naboru wniosków o przyznanie
pomocy dla operacji dotyczących „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych”.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o potraktowanie sprawy jako pilnej i przesłanie
informacji zwrotnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015 r., wyłącznie
w wersji elektronicznej na adres mailowy: wiktor.banaszak@umww.pl.
W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Panem Wiktorem Banaszakiem pracownikiem
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Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, tel.: 61 626 60 36.
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