.:: Dopłaty i Fundusze - Portal Informacyjny ::.

Odnowa i rozwój wsi
07.10.2006.

Cel działania
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój
tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich
oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Podstawa prawna
Art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz.
Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Uzasadnienie
Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i
aktywizacji ludności wiejskiej przez pomoc przyznawaną na realizację projektów związanych z
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego wsi.

Zakres pomocy
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
1) remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne,
rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych;
2) remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym
propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury;
3) kształtowania przestrzeni publicznej;
4) budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych;
5) zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie
oraz ich adaptację na cele publiczne;
6) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów architektury
sakralnej i miejsc pamięci.

Beneficjent
Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub
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związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa.

Kryteria dostępu
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
1. projekt jest realizowany:
a) w gminie wiejskiej, albo
b) w gminie miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
c) w miastach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.;
2. projekt jest objęty Planem Odnowy Miejscowości, zgodnych ze strategią rozwoju gminy lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego;
3. projekt nie ma charakteru komercyjnego;
4. w przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nienależącej do beneficjenta,
beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres 7 lat po zakończonej realizacji
projektu;
5. beneficjent będący organizacją pozarządową ma status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr
96, poz. 873) działa w obszarze zbieżnym z celami działania w szczególności na rzecz aktywizacji
ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego.
6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu
terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.
7. projekt realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na
realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu.

Poziom pomocy
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Beneficjenci &ndash;
jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury muszą mieć zapewniony wkład z krajowych
środków publicznych w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzących ze
źródeł innych niż środki PROW. Beneficjenci - organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe
otrzymują pomoc pochodzącą z publicznych środków Unii Europejskiej i krajowych.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.
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Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 &ndash; 2013 wynosi 10 tys.

Wskaźnik monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba wsi objętych projektami inwestycyjnymi - w podziale na: schemat, na rodzaj rewitalizacji
(fizyczna, społeczna, gospodarcza), województwa;
2) całkowita wartość inwestycji - w podziale na: schemat, rodzaj rewitalizacji (fizyczna, społeczna,
gospodarcza), województwa;
3) liczba działań na rzecz wiejskiego dziedzictwa kultury - w podziale na: schemat oraz na dziedzictwo
przyrodnicze i kulturowe.
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