Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Podsumowanie

Maj 2021

Rola Samorządu
Samorząd Województwa Łódzkiego pełni funkcję Instytucji Wdrażającej następujące
działania i typy operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
•

Scalanie gruntów

•

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

•

Gospodarka wodno-ściekowa

•

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

•

Kształtowanie przestrzeni publicznej

•

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

•

LEADER:
•
Wsparcie przygotowawcze
•
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
•
Wdrażanie projektów współpracy
•
Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Stan wdrażania PROW 2014 - 2020
Dostępny limit środków
(zł)

Liczba
naborów

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
podpisanych
umów

Przyznana kwota
pomocy (zł)

Wykorzystanie limitu
środków (%)

Inwestycje w środki trwałe

22 264 396,63*

3

5

3

20 276 510,23

91,07

Scalanie gruntów

22 264 396,63

3

5

3

20 276 510,23

91,07

309 267 902,40*

9

746

268

247 992 425,00

80,19

1

338

75

50 270 650,00

3

308

146

170 407 590,00

1

43

21

8 789 253,00

1

17

9

4 315 297,00

0

0

0

0,00

22 355 805,07

3

40

17

14 209 635,00

63,56

177 364 957,44**

1

17

17

nd

nd

177 364 957,44

361

1 850

993

148 227 417,66

83,57

140 963 301,84

360

1 822

967

116 676 008,66

82,77

7 443 330,16

na bieżąco

11

9

2 593 084,00

34,84

28 958 325,44

1

17

17

28 958 325,00

100,00

508 897 256,47

374

2 618

1 281

416 496 352,89

81,84

Nazwa działania / typ operacji

Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich
Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych
Gospodarka wodno-ściekowa
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne

286 912 097,33

Kształtowanie przestrzeni publicznej
Ochrona zabytków i budownictwa
tradycyjnego
Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów

Leader: Wybór strategii rozwoju
lokalnego
kierowanego
przez
społeczność
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER
Wdrażanie
lokalnych
strategii
rozwoju
Wdrażanie projektów współpracy
Wsparcie
aktywizacji

kosztów

SUMA

bieżących

i

81,48

Stan wdrażania PROW 2014 - 2020
Liczba
Wystawione zlecenia
Wykorzystanie
wystawionych
płatności
limitu środków (%)
zleceń płatności

Dostępny limit środków
(zł)

Liczba złożonych
wniosków

Liczba wniosków
odrzuconych

Inwestycje w środki trwałe

22 264 396,63*

4

0

4

8 796 788,84

39,51

Scalanie gruntów

22 264 396,63

4

0

4

8 796 788,84

39,51

309 267 902,40*

267

5

258

157 728 256,24

51,00

50 270 650,00

81

1

80

48 463 846,54

96,41

Nazwa działania / typ operacji

Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich
Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych
Gospodarka wodno-ściekowa

223 536 897,33

126

4

119

87 925 645,21

39,33

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne

8 789 253,00

33

0

33

8 700 856,83

98,99

Kształtowanie przestrzeni publicznej

4 315 297,00

12

0

12

4 311 964,55

99,92

0,00

0

0

0

0,00

−

22 355 805,07

15

0

14

8 325 943,11

37,24

177 364 957,44**

nd

nd

nd

nd

nd

177 364 957,44

1 369

3

1 331

127 079 942,73

71,65

140 963 301,84

1 291

3

1 254

101 391 112,37

71,93

7 443 330,16

9

0

9

2 479 737,70

33,31

28 958 325,44

69

0

68

23 209 092,66

80,15

508 897 256,47

1 640

8

1 593

293 604 987,81

57,69

Ochrona zabytków i budownictwa
tradycyjnego
Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów

Leader: Wybór strategii rozwoju
lok alnego k ierowa nego przez
społeczność
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER
Wdrażanie
lokalnych
strategii
rozwoju
Wdrażanie projektów współpracy
Wsparcie
aktywizacji

kosztów

SUMA

bieżących

i

Scalanie gruntów
•
•

W ramach działania realizowane są projekty dotyczące opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjnoprawnej) oraz zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Beneficjentem może być Starosta.
Limit

22 264 396,63 zł

Liczba podpisanych umów

Kwota pomocy z umów

3

20 276 510,23 zł

Liczba zakończonych projektów

Kwota pomocy zakończonych
projektów

2

8 796 788,84 zł

W ramach zakończonych projektów powierzchnia gruntów objętych przeprowadzonymi scaleniami wyniosła
968,47 ha, a liczba gospodarstw uczestniczących w projektach to 386. Ponadto w ramach
zagospodarowania poscaleniowego wykonano 30 km dróg dojazdowych.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
•
•
•

Pomoc obejmuje budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych.
Beneficjentami mogą być gminy, związki międzygminne, powiaty lub związki powiatów.
Wysokość pomocy ze środków unijnych nie może przekroczyć 3 000 000 zł na beneficjenta w całym okresie.
Limit

Liczba podpisanych umów

Kwota pomocy z umów

286 912 097,33 zł

75

50 270 650,00 zł

Liczba zakończonych
projektów

Kwota pomocy
zakończonych projektów

75

48 463 846,54 zł

Wspólny limit dla poniższych typów
operacji:
Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych, Gospodarka wodno –
ściekowa,
Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne, Kształtowanie
przestrzeni publicznej.

W końca 2019 roku zrealizowano wszystkie projekty. Wybudowano lub przebudowano
137 km dróg, zarówno gminnych jak i powiatowych w województwie łódzkim.

Gospodarka wodno - ściekowa
•

•
•

Pomoc dot. budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania
i oczyszczania ścieków oraz zakupu i montażu urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.
Beneficjentami mogą być gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynymi udziałowcami są jst.
Wysokość pomocy ze środków unijnych nie może przekroczyć 2 000 000 zł na beneficjenta w całym okresie.
Limit

Liczba podpisanych umów

Kwota pomocy z umów

286 912 097,33 zł

146

170 407 590,00 zł

Liczba zakończonych
projektów

Kwota pomocy zakończonych
projektów

61

82 866 222,71 zł

Wspólny limit dla poniższych typów
operacji:
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych,
Gospodarka wodno – ściekowa,
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne, Kształtowanie przestrzeni
publicznej.

Obecnie zrealizowano płatność końcową dla 61 operacji. Wybudowano lub przebudowano
162 km sieci wodociągowych, 133 km sieci kanalizacyjnych, blisko 900 przydomowych
oczyszczalni ścieków, 23 stacje uzdatniania wody oraz 13 oczyszczalni ścieków.
Do końca lipca 2021 planowanych jest podpisanie kolejnych 32 umów.

Budowa, modernizacja, wyposażanie
budynków pełniących funkcje kulturalne
•
•
•

Pomoc obejmuje budowę, modernizację lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne.
Beneficjentami mogą być gminy lub instytucje kultury, dla której organizatorem jest jst.
Wysokość pomocy ze środków unijnych nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w całym okresie.
Limit

Liczba podpisanych umów

Kwota pomocy z umów

286 912 097,33 zł

21

8 789 253,00 zł

Liczba zakończonych projektów

Kwota pomocy zakończonych
projektów

21

8 700 856,83 zł

Wspólny limit dla poniższych typów operacji:
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych,
Gospodarka wodno – ściekowa,
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne,
Kształtowanie przestrzeni publicznej

Do końca kwietnia 2021 roku zrealizowano wszystkie operacje. Wybudowano, przebudowano lub
wyposażono 22 świetlice w województwie łódzkim.

Kształtowanie przestrzeni publicznej
•
•
•

Pomoc obejmuje ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego.
Beneficjentami mogą być gminy.
Wysokość pomocy ze środków unijnych nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w całym okresie.
Limit

Liczba podpisanych umów

Kwota pomocy z umów

286 912 097,33 zł

9

4 315 297,00 zł

Liczba zakończonych projektów

Kwota pomocy zakończonych
projektów

9

4 311 964,55 zł

Wspólny limit dla poniższych typów operacji:
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych,
Gospodarka wodno – ściekowa,
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne,
Kształtowanie przestrzeni publicznej

Do końca kwietnia 2021 roku zrealizowano wszystkie 9 operacji. Odnowiono centra
w 7 miejscowościach oraz zagospodarowano przestrzeń publiczną
w 4 kolejnych miejscowościach w województwie łódzkim.

Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane
•
•
•

Pomoc obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji
lokalnych produktów, w tym na zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji operacji.
Beneficjentami mogą być gminy, związki międzygminne, powiaty lub związki powiatów.
Wysokość pomocy ze środków unijnych nie może przekroczyć 1 000 000 zł na beneficjenta w całym okresie.
Limit

22 355 805,07 zł

Liczba podpisanych umów

Kwota pomocy z umów

17

14 209 635,00 zł

Liczba zakończonych projektów

Kwota pomocy zakończonych
projektów

10

7 850 787,11 zł

Obecnie zrealizowano 10 operacji. W ramach zakończonych projektów wybudowano
4 nowe targowiska oraz przebudowano 6 targowisk w województwie łódzkim.
Do końca lipca 2021 roku planowane jest podpisanie kolejnych 9 umów.

Działanie 19. LEADER - RLKS
17 LGD obszaru województwa łódzkiego
-

LGD BUD-UJ RAZEM
LGD Dolina Pilicy
LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty
LGD Ziemia Wieluńsko-Sieradzka
LGD Między Prosną a Wartą
LGD Przymierze Jeziorsko
LGD Podkowa
LGD Prym
LGD Ziemia Łęczycka
LGD CENTRUM
LGD Polcentrum
LGD Ziemia Łowicka
LGD Dolina rzeki Grabi
LGD Kraina Rawki
LGD Mroga
LGD STER
LGD Gniazdo

Poddziałanie 19.1
Wsparcie przygotowawcze
•
•
•

W okresie przejściowym pomiędzy perspektywami unijnymi lat 2007-2013 oraz 2014 2020, Samorząd
Województwa Łódzkiego udzielił wsparcia przygotowawczego lokalnym grupom działania.
Wysokość wsparcia wynosiła 110 tys. zł / 132 tys. zł / 154 tys. zł w zależności od liczby ludności.
Celem wsparcia przygotowawczego było opracowanie strategii rozwoju lokalnego (LSR).
Limit

2 068 000,00 zł

Liczba podpisanych umów

Kwota pomocy z umów

17

2 068 000,00 zł

Liczba zakończonych projektów

Kwota pomocy zakończonych
projektów

17

2 068 000,00 zł

Wszyscy Beneficjenci poddziałania 19.1 z powodzeniem zakończyli projekty a ich LSR zostały wybrane
do realizacji.

Poddziałanie 19.2
Wsparcie na wdrażanie LSR
•
•
•

Szerokie spektrum możliwości dofinansowania w tym dla JST, osób fizycznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń.
Kwota wsparcia nawet do 300 tys. zł / 500 tys. zł
Możliwość wsparcia zakresów operacji takich jak:
• podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej,
• tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
• rozwój infrastruktury w tym świetlice wiejskie i place zabaw,
• zachowanie dziedzictwa, w tym remont zabytków,
• wzmocnienie kapitału społecznego, w tym szkolenia dla społeczności,
• budowa lub przebudowa dróg lokalnych,
• promocja obszaru LGD, w tym organizacja wydarzeń kulturalnych.
Liczba zrealizowanych naborów
Limit

140 963 304,84 zł

351
Liczba podpisanych umów

Kwota pomocy z umów

967

116 676 008,66 zł

.
Liczba zakończonych
projektów

Kwota pomocy zakończonych
projektów

813

96 254 241,39 zł

Poddziałanie 19.3
Wdrażanie projektów współpracy
•
•

Przygotowanie i realizacja projektu współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego
województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowej (pomiędzy LGD z różnych krajów członkowskich)
Możliwość wsparcia zakresów operacji takich jak:
• wzmocnienie kapitału społecznego, w tym szkolenia dla społeczności,
• rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych,
• zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym remont zabytków,
• rozwój infrastruktury w tym świetlice wiejskie i place zabaw,
• promocja obszaru LGD, w tym organizacja wydarzeń kulturalnych.
Limit

7 443 330,16 zł

Liczba podpisanych umów

Kwota pomocy z umów

9

2 593 084,00 zł

Liczba zakończonych projektów

Kwota pomocy zakończonych
projektów

9

2 479 737,70 zł

Poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz koszów bieżących
i aktywizacji
•
•
•

Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne
funkcjonowanie biura LGD.
Zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków
i realizacji projektów (prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR).
LGD jest upoważniona do wypłaty środków na swoje funkcjonowanie w wysokości wprost proporcjonalnej do
wysokości zawartych umów przez Wnioskodawców biorących udział w naborach 19.2.

Limit

Wypłacono środków

28 958 325,44 zł

23 006 157,66 zł

Dodatkowe środki na inicjatywę
LEADER w 2021 r.
Dodatkowa alokacja dla działania M.19 LEADER
Podziałanie 19.2 oraz 19.4
€ 172 373 110
w skali kraju
Szacunkowa kwota dodatkowych środków
dla województwa łódzkiego
€ 10 077 760 w tym:
8 998 000,00 € - poddziałanie 19.2
1 079 760,00 € - poddziałanie 19.4

Dodatkowe środki na inicjatywę
LEADER w 2021 r.

Dodatkowa alokacja dla działania M.19 LEADER
Podziałanie 19.2 oraz 19.4
•
•

•

Do końca 30 czerwca 2021 r. - LGD składa wniosek o zwiększenie budżetu LGD
w ramach poddziałań 19.2 oraz 19.4.
Do końca 15 września 2021 r. - akceptacja projektowanych zmian w strategiach
rozwoju
Po podpisaniu aneksu, LGD może ogłosić nowe nabory, przy czym min. 35%
dodatkowych środków przeznaczy na operacje w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej

Okres przejściowy PROW – PS WPR

Programy i Fundusze krajowe
Programy i Fundusze krajowe

Plan strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej
2023 – 2027 (2030)
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego,
Rybackiego i Akwakultury na lata 2021 – 2027 (2030)
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności 2021 (2020) - 2026
Środki przejściowe WPR i
EIO 2021 – 2022 (2025)

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

2024 r.

2025 r.

2026 r.

2027 r.

Instrumenty w okresie przejściowym
Zgodnie z tzw. „rozporządzeniem przejściowym” nastąpi przedłużenie
okresu wdrażania PROW 2014-2020 o dwa lata.
W tym okresie realizowane będą następujące instrumenty:
•
•
•
•

Scalanie gruntów
Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych
Drogi lokalne
LEADER

Dodatkowo z Europejskiego Instrumentu Odbudowy realizowane
będą operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”
(dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych)

Dodatkowe środki w okresie przejściowym
Kwota dodatkowych środków na Scalanie gruntów
136 727 959 € - w skali kraju

Kwota dodatkowych środków na Zarządzanie zasobami wodnymi na
gruntach rolnych (wybór operacji odbędzie się na poziomie krajowym; proponuje się,
aby beneficjentem było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)

215 307 245 € - w skali kraju

Kwota dodatkowych środków na Drogi lokalne (pomoc 5 mln na beneficjenta)
223 700 158 € - w skali kraju
Kwota dodatkowych środków na operacje typu
„Gospodarka wodno – ściekowa” (pomoc 5 mln na obszar gminy)
376 352 519 € - w skali kraju

Dziękuję za uwagę

