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Dotacje dla gospodarki wodno-ściekowej
Około 70 mln zł przeznaczy samorząd województwa na dofinansowanie operacji pn. „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020.
października Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił termin naboru wniosków na operacje
typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
O pomoc na rozbudowę infrastruktury w miejscowościach
liczących do 5000 mieszkańców
mogą ubiegać się gminy, związki międzygminne oraz spółki,
w których jednostki samorządu
terytorialnego mają swoje udziały. Potencjalni beneficjenci będą
aplikować o pieniądze od 2 do
16 listopada 2016 r., składając
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego wnioski o przyznanie
pomocy.
– Mając świadomość skali
potrzeb i oczekiwań wsparcia finansowego, jakie zgłaszają gminy naszego województwa, podjęliśmy decyzję o niezwłocznym ogłoszeniu naboru wniosków na operacje związane
z poprawą infrastruktury wodno-ściekowej w ramach PROW
2014-2020. Cieszę się, że kroki w tym kierunku poczyniliśmy
jako jedno z pierwszych województw w naszym kraju. Wierzę,
że przyspieszy to rozpoczęcie
wielu projektów, które dzięki
unijnemu dofinansowaniu mogą

doczekać się realizacji – mówi
wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
Warunki dofinansowania

Pomoc będzie przyznawana na
operacje obejmujące swoim
zakresem budowę, przebudowę
lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków, czyli m.in.
oczyszczalni ścieków, stacji
uzdatniania wody czy też systemów kanalizacji zbiorczej dla
ścieków komunalnych. Wsparcie może również dotyczyć zakupu urządzeń i materiałów
oraz usług niezbędnych do realizacji operacji.
Wymienione przedsięwzięcia
stanowią tzw. koszty kwalifikowalne operacji, a każdy projekt
ma szansę uzyskać dofinansowanie w wysokości 63,63 proc.
tych kosztów. Łączna kwota
wsparcia możliwa do uzyskania
dla jednego beneficjenta wyniesie maksymalnie 2 miliony
złotych, podczas gdy limit środków przewidzianych dla wszystkich podmiotów z województwa
wielkopolskiego to 17,4 mln
euro.
Kryteria oceny wniosków

O tym, kto z wnioskodawców
otrzyma pieniądze na realizację
swoich inwestycji, zdecyduje
kolejność na liście rankingowej,
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W ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce wybudowano łącznie około 2220 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 290
oczyszczalni ścieków oraz 2785 przydomowych oczyszczalni
ścieków. Nowy program wspiera dalsze inwestycje gmin w gospodarkę wodno-ściekową.
sporządzonej na podstawie
punktacji wynikającej z dwóch
grup kryteriów. Pierwsza z grup
to tzw. kryteria wyboru operacji,
które w głównej mierze są niezależne od samego wnioskodawcy, stanowią one podstawę
obiektywnej oceny na bazie
danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego.
Wśród tych kryteriów znajdują
się m.in.: podstawowy dochód
podatkowy per capita gminy,
w której planowana jest inwestycja, średnia stopa bezrobocia w powiecie, z terenu które-

go pochodzi wnioskodawca,
a także wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania gminy,
mówiące o tym, jaki odsetek
ludności ma zapewniony dostęp
do bieżącej wody i odprowadzenia ścieków.
Naturalnie, im większy procent mieszkańców w danej gminie pozbawionych jest tychże
mediów, tym większa szansa na
uzyskanie dodatkowych punktów przez potencjalnego beneficjenta. Sporą liczbę punktów
przewidziano również w sytuacji,
gdy operacja planowana jest na

obszarze, na którym jednolita
część wód powierzchniowych
jest zagrożona nieosiągnięciem
celów środowiskowych określonych w programie wodno-środowiskowym kraju.
Drugą pulę punktów stanowią
kryteria dotyczące specyfiki regionu, różne dla każdego z województw. W województwie wielkopolskim premiowane będą
inwestycje w miejscowościach,
na obszarze których nie były
wcześniej realizowane operacje
dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013. Wnioskodawca
uzyska większą liczbę punktów, jeżeli co najmniej 25 proc.
kosztów kwalifikowanych swojej operacji przeznaczy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przyjęcie takiego kryterium wynika między
innymi z promocji działań proekologicznych, ponieważ biologiczne oczyszczanie ścieków
jest przyjazne środowisku.
Innym z priorytetów wsparcia
gospodarki wodno-ściekowej
w województwie wielkopolskim
jest przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sieciowej
wybudowanej przed rokiem
2000. Potencjalni beneficjenci
otrzymają dodatkowe punkty,
decydując się na realizację
operacji w tym zakresie.
Warto również zainwestować
w budowę, przebudowę lub wyposażenie budynków technicz-

nych związanych z gospodarką
wodno-ściekową, gdyż skutkuje to możliwością zdobycia 2 kolejnych punktów. Potencjalni
beneficjenci muszą otrzymać
minimum 12 punktów, aby złożone przez nich wnioski przeszły
do dalszej, bardziej szczegółowej weryfikacji, otwierając drogę do pozyskania funduszy na
realizowane przedsięwzięcia.
Trwają szkolenia

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przeprowadza w październiku szkolenia dla przyszłych
wnioskodawców, podczas których uczestnicy dowiadują się,
jak poprawnie wypełnić formularz wniosku o przyznanie pomocy. Prelegenci omawiają
również szczegółowo warunki
przyznania pomocy oraz wzór
umowy, na podstawie której
beneficjenci otrzymają wsparcie
finansowe.
Wszelkie informacje związane z uzyskaniem pomocy na
operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach
PROW 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej
www.prow.umww.pl. Znajdują
się tam również formularze
wniosków, które należy wypełnić, ubiegając się o dofinansowanie. Umowy z beneficjentami
zostaną podpisane w pierwszej połowie 2017 r.

Fundusze pomogą w scalaniu gruntów
Starostowie mogą ubiegać się
o środki na scalanie gruntów
w ramach PROW 2014-2020.
Nabór wniosków potrwa od
31 października do 14 listopada 2016 r.
Mimo faktu, że struktura
obszarowa gospodarstw w województwie wielkopolskim wypada stosunkowo korzystnie
na tle południowych regionów
naszego kraju, wciąż warto
wspierać dążenia do redukcji
rozdrobnienia pól uprawnych.
Często zdarza się, że obszary
rolne pozbawione są drogi do-

jazdowej, a system melioracji
jest zaniedbany i nieprzystosowany do współczesnych realiów gospodarowania. Scalanie gruntów pozwala zmienić
ten stan rzeczy przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej liczby właścicieli nieruchomości oraz posiadanych
przez nich praw własności.
Zmieniają się jedynie granice gruntów, a dzięki nowemu
zaprojektowaniu przestrzeni
poprawiają się warunki dojazdu
do działek: skraca się odległość
dzieląca siedlisko i pola upraw-

ne. Dzięki temu zmniejsza się
nakład pracy oraz zużycie paliwa, co z kolei prowadzi do redukcji kosztów produkcji
i zwiększenia rentowności gospodarstw rolnych.
1900 euro na 1 ha

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich zakłada wsparcie
operacji typu „Scalanie gruntów”, przeznaczone dla samorządów powiatowych. 28 września zarząd województwa ustalił termin składania wniosków,

który przypada na okres od 31
października do 14 listopada
2016 r. Potencjalni beneficjenci mogą uzyskać zwrot
100 proc. poniesionych kosztów do wysokości 650 euro na
1 ha gruntów objętych pracami scaleniowymi oraz 1900
euro na 1 ha gruntów, na których wykonane zostanie zagospodarowanie poscaleniowe.
Warunkiem otrzymania pomocy finansowej będzie realizacja operacji w oparciu o wystąpienie do starosty co najmniej 50 proc. właścicieli go-

spodarstw położonych na projektowanym obszarze scalenia.
Dobre praktyki

O tym, że możliwe jest pomyślne przeprowadzenie operacji scalania gruntów, przekonują doświadczenia z poprzedniej perspektywy budżetowej PROW, kiedy to dwa powiaty naszego województwa
zrealizowały swoje projekty
przy zaangażowaniu funduszy
unijnych. Pierwszy samorząd,
który przeprowadził scalanie

gruntów, to powiat pleszewski.
Otrzymał około 1,5 mln zł za
wykonane prace wraz z zagospodarowaniem we wsi Brudzewek w gminie Chocz.
Powiat kaliski przeprowadził zaś scalanie gruntów we
wsiach Chrusty i Strzałków
w gminie Lisków, uzyskując pomoc finansową w kwocie blisko 3,5 miliona złotych.
Pula środków dostępnych
dla województwa wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 wynosi nieco ponad
2 miliony złotych.
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