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Limit środków dla województwa opolskiego

• 53 601 607 EUR / 223 385 103 PLN (1 EUR=4,3122)

Gospodarka wodno-ściekowa

• 27 umów

• 43 765 218 PLN

Budowa lub modernizacja dróg

• 40 umów

• 36 031 609 PLN

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

• 118 umów

• 16 083 984 PLN

DOSTĘPNY LIMIT ŚRODKÓW DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA 
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

• do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności
końcowej:

 nieprzenoszenia posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych
w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystania zgodnie
z przeznaczeniem i celem operacji,

 zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia
1303/2013,

 niezwłocznego informowania SW o wszystkich zdarzeniach związanych
z operacją

 przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji;



 prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo
korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego

 ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji
z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej
konkurencji i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań
w celu uniknięcia konfliktu interesu, rozumianego jako brak
bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań
objętych umową;

Zamówienia publiczne

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców dla zadań
powyżej 20 000,00 zł. netto
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 osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji, nie później niż do dnia złożenia
wniosku o płatność końcową;

 informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie
z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020;

 realizacji operacji zgodnie z kryteriami wyboru, w ramach których operacja otrzymała
punkty w ramach oceny przeprowadzonej przez Samorząd Województwa;

 dostarczenia do Samorządu Województwa w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia
drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej
wypełnionej „Informacji po realizacji operacji”, której wzór stanowi załącznik nr 3 do
umowy;

 dostarczenia do Samorządu Województwa w terminie 12 miesięcy od otrzymania
płatności końcowej wypełnionej „Informacji o podłączonych przyłączach”, której wzór
stanowi załącznik nr 4 do umowy.
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ROZLICZENIE WNIOSKU 
O PŁATNOŚĆ 

Dokumenty potwierdzające zrealizowanie zakresu rzeczowego

i finansowego operacji, np. protokoły odbioru robót, kosztorysy

różnicowe powinny być sporządzone w sposób umożliwiający jego

weryfikację względem pozycji wymienionych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy.



 Beneficjent zobowiązany jest do informowania

i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW.

 Obowiązek ten powstaje z dniem podpisania umowy przyznania

pomocy.

 Do wniosku o płatność należy przedłożyć fotografię

zamontowanej tablicy lub bilbordu dużego formatu oraz wydruk

ze strony internetowej.
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 Dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji Beneficjent

zobowiązany jest do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości

albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego.

 Obowiązek ten powstaje najpóźniej z dniem podpisania umowy

o przyznaniu pomocy.

 Stosowne zapisy powinny być uwzględnione w ramach przyjętej polityki

rachunkowości oraz zakładowego planu kont.
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ZAKRESY WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 
PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA NA OBSZARACH WIEJSKICH PROW 

2014-2020

 Budowa i przebudowa lub wyposażenie obiektów pełniących
funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;

 Kształtowanie przestrzeni publicznej;

 Odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów
budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego
lub zakup obiektów budowlanych charakterystycznych dla
tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na
cele publiczne;


