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Podział środków PROW na kraje 
członkowskie w latach 2007-2013  (EURO)

Podział środków PROW na kraje członkowskie UE w latach 2007-2013

13 230 038 156

Polska Włochy Niemcy Rumunia Hiszpania
Francja Portugalia Austria Węgry Grecja
Republika Czeska Bułgaria Irlandia Finlandia Słowacja
Zjednoczone Królestwo Szwecja Litwa Łotwa Słowenia
Estonia Niderlandy Dania Belgia Cypr
Luksemburg Malta



Podział środków PROW 2007-2013

(UE + wkład własny)

Podział środków PROW 2007-2013 w Euro

dla Województwa Małopolskiego na poszczególne działania 

Gospodarowanie 

rolniczymi zasobami 

wodnymi; 

19 307 200

Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności 

wiejskiej; 

114 330 913

Odnowa i rozwój wsi; 

45 810 366Scalanie gruntów; 

8 944 000

LEADER; 83 962 426



Podział środków PROW 2007-2013
(UE + wkład własny)

Podział środków PROW 2007-2013 w EURO 

w przeliczeniu na mieszkańca Małopolski 

Scalanie gruntów 

2,73

LEADER 

25,61

Odnowa i rozwój wsi 

13,97

Gospodarowanie 

rolniczymi zasobami 

wodnymi 

5,89

Podstawowe usługi 

dla gospodarki 

i ludności wiejskiej 

34,87



Beneficjent:

 Starosta 

Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego:

 na cały okres programowania 8 944 000  Euro

 Na rok 2009 8 496 800 euro*       37 249 971 zł

*) wg. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (1 euro = 4,3840)

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 

z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 

Schemat I - Scalanie gruntów



Beneficjent

 Wojewódzki Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych

Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego:

 na cały okres programowania 19 307 200  Euro 

 Na rok 2009 18 341 840 Euro *        80 410 626 zł

*) wg. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (1 euro = 4,3840)

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 

z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 

Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi



Odnowa i rozwój wsi

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”



BENEFICJENCI:

 Samorząd Gminy

 Instytucja kultury, dla której organizatorem

jest jednostka samorządu terytorialnego

 Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania

 Organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku   publicznego 
(w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i  wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania

Odnowa i rozwój wsi



Poziom pomocy wynosić będzie maksymalnie

75% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

Wymagany krajowy wkład środków 

publicznych, w wysokości co najmniej 25%

kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi 

ze środków własnych beneficjenta.

Odnowa i rozwój wsi



KOLEJNOŚĆ DOPUSZCZANIA PROJEKTÓW DO REALIZACJI:

największa liczba punktów
↓

wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca
↓

data wpływu wniosku o przyznanie pomocy

→    w 1 naborze 1 uprawniony wnioskodawca może złożyć 1 wniosek  o przyznanie   

pomocy 

→    w 1 naborze wybierane są maksymalnie 3 projekty z każdej gminy, 

które uzyskały największą liczbę punktów

→    pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 3 punkty

Odnowa i rozwój wsi



Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego:

 na cały okres programowania

34 357 774 euro (UE)              150 624 481 zł

 na rok 2009

17 178 887 euro * (UE)              75 312 241 zł

*) wg. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (1 euro = 4,3840)

Odnowa i rozwój wsi



34 357 775

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

m
az

ow
ie

ck
ie

w
ie

lko
po

ls
ki

e
lu

be
ls

ki
e

m
ał

op
ol

sk
ie

po
dk

ar
pa

ck
ie

łó
dz

ki
e

do
ln

oś
lą

sk
ie

ku
ja

w
sk

o-
po

m
or

sk
ie

w
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie
śl

ąs
ki

e

za
ch

od
ni

op
om

or
sk

ie
po

m
or

sk
ie

po
dl

as
ki

e
św

ię
to

kr
zy

sk
ie

lu
bu

sk
ie

op
ol

sk
ie

Podział środków PROW 2007-2013 w euro dla działania "Odnowa i rozwój wsi" 

na poszczególne województwa

Podział środków PROW 2007-2013 (UE)

Odnowa i rozwój wsi



W dniach od 2 lutego do 31 marca 2009 roku 

trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy.

Zostały złożone 223 wnioski,

na łączną kwotę dofinansowania 88 138 427 zł.

Aktualnie trwa ocena wniosków.

Odnowa i rozwój wsi



Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej

CEL DZIAŁANIA

„Poprawa podstawowych usług na obszarach 

wiejskich, obejmujących  elementy infrastruktury 

technicznej, warunkujących rozwój 

społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do 

poprawy warunków życia oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej”



Beneficjenci

 Gmina, 

 Jednoosobowa spółka gminy, 

 Gminny zakład budżetowy.

Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej



W 1 naborze 1 uprawniony wnioskodawca może złożyć 

1 wniosek o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych 

zakresów:

- gospodarki wodno-ściekowej

- tworzenia systemu zbiórki, segregacji, wywozu odpadów

komunalnych

- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych

Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej



Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez beneficjenta 

w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy 

w okresie realizacji programu nie więcej niż: 

 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

 200 tys. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, 

wywozu odpadów komunalnych,

 3 mln zł – na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii 

ze źródeł odnawialnych

Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej



Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego:

 na cały okres programowania

85 748 185 euro (UE)                 375 920 043 zł

 na rok 2009

42 874 092 *euro (UE) zł            187 960 019 zł 

Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  -

II kwartał 2009 r.

*) wg. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (1 euro = 4,3840)

Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej



Kolejność dopuszczania projektów do realizacji:

→ W pierwszej kolejności do realizacji przyjmowane są operacje, które uzyskały 
największą liczbę punktów;

→ W przypadku operacji z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje niższa 
wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca;

→ W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości dochodu 

podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania 
pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej



Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy

Działanie 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

Działania Osi IV Leader



4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Wnioski o pomoc, kwalifikujące się do udzielenia pomocy 

w ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mogą 

dotyczyć:

 Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej;

 Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw;

 Odnowy i rozwoju wsi;

 tzw. „małych projektów”.



Pomoc jest przyznawana na realizację projektów współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej jeżeli:

 zakładają realizację wspólnych przedsięwzięć przez partnerów
projektu i zostały zawarte w LSR;

 nie zostały zawarte w LSR, ale są zgodne z celami LSR, opracowanej
i realizowanej przez LGD;

 przynajmniej jeden spośród partnerów biorących udział w projekcie
współpracy, musi być LGD wybraną w ramach realizacji osi 4-Leader;

4.2. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju



Cel działania:

 zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy Lokalnych Grup Działania
wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2007-2013;

 doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR;

 budowanie kapitału społecznego na wsi;

4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania



Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności
dotyczyć:

 badań nad obszarem objętym LSR;

 informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;

 szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;

 wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem
działania LGD i LSR;

 szkolenia lokalnych liderów;

 animowania społeczności lokalnych;

 koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością
LGD).

4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania



W Województwie Małopolskim od 17 listopada 2008 roku do

15 stycznia 2009 roku w ramach Osi IV Leader trwał nabór wniosków

na wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej

Strategii Rozwoju (LSR).

Wraz z wnioskiem o wybór, LGD składały pierwszy wniosek

w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”

Wnioski złożyły 42 Lokalne Grupy Działania z terenu Województwa

Małopolskiego.

Samorząd Województwa od dnia upływu terminu naboru ma

3 miesiące na ocenę złożonych przez LGD wniosków

Oś IV Leader



Kwota  przypadająca  na mieszkańca obszaru objętego 
LSR:  148 zł

w tym:

 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - 116 zł 

 Wdrażanie projektów współpracy - 3 zł 

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania  - 29 zł

Budżet Osi 4 - Leader





Informacji nt. działań udziela

Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM

Wydział Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś I i oś III   tel. (012) 63 03 396, 397, 498,
Oś IV Leader tel. (012) 63 03 172, 173, 398, 549

www.wrotamalopolski.pl

http://www.wrotamalopolski.pl/


Dziękuję za uwagę


