UCHWAŁA NR 25/328/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia kryterium regionalnego oceny projektów w ramach działania ,,Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. 1), art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 ze zm.2),
§ 6 ust. 1 oraz 13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.3),
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się kryterium regionalne oceny projektów w ramach działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, o następującej treści:
I. 2 dodatkowe punkty postanawia się przyznać operacjom, dla których wnioskodawcy
w naborach ogłoszonych w 2009 roku wnioskowali o przyznanie pomocy dla operacji, w których
wnioskowana
kwota
dofinansowania
nie
przekraczała
1 100 000,00
zł
(słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) dla obszaru jednej gminy, niezależnie od ilości złożonych
wniosków dla wszystkich zakresów działania łącznie i jednocześnie w obecnych naborach
wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta
tysięcy złotych) dla obszaru jednej gminy, dla wszystkich zakresów działania łącznie.
II. Kryterium jest również spełnione w przypadku operacji, których wnioskodawcy
w naborach ogłoszonych w 2009 roku nie otrzymali pomocy niezależnie od wysokości wnioskowanej
kwoty pomocy i w obecnych naborach wnioskowana przez nich kwota pomocy nie przekracza
1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) oraz w przypadku operacji, których
wnioskodawcy w naborach ogłoszonych w 2009 roku nie ubiegali się o pomoc, a w obecnych
naborach wnioskowana przez nich kwota pomocy nie przekracza 1 300 000 zł (słownie: jeden milion
trzysta tysięcy złotych).
2. Kryterium regionalne oceny projektów w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
obowiązuje dla naborów ogłoszonych w 2010 r.
§ 2. Informację o ustaleniu kryterium regionalnego podaje się do publicznej wiadomości na stronie
internetowej urzędu marszałkowskiego i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167,
poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146.
2
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349, Nr 237, poz.
1655 oraz z 2009r. Dz. U. Nr 20, poz. 105.
3
Zmiana tekstu wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2009r. Nr 201, poz. 1544.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

