
    

 

 

 

 

Informacja  

  

dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych 

realizowanych w ramach  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

 

(stan na koniec IV kwartału 2020 r.)  

 

 

 

I. Rola Samorządu Województwa  

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego przy pomocy Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania delegowane w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Samorząd Województwa pełni rolę podmiotu wdrażającego lub Instytucji 

Pośredniczącej w oparciu o: 

 ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich,  

 ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności, 

 umowę, podpisaną w dniu 28 maja 2016 r. pomiędzy Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja Płatnicza),  

a Samorządem Województwa Podkarpackiego. 

 

 

II. Działania wdrażane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego 

 

Samorząd Województwa w zakresie działań delegowanych wdraża poszczególne 

poddziałania/typy operacji w ramach trzech działań, tj.: 

1. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją  

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa: 

a) scalanie gruntów 

2. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: 

a) wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii: 
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 gospodarka wodno-ściekowa, 

 budowa lub modernizacja dróg lokalnych, 

b) wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 

lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury: 

 inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, 

 kształtowanie przestrzeni publicznej, 

 inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów, 

c) wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą 

stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego  

i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych 

aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości 

środowiskowej: 

 ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, 

3. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: 

 wsparcie przygotowawcze, 

 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, 

 przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania  

 wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 

 

III. Limit środków dla województwa podkarpackiego 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 

października  2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych  

w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub 

poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.  

z 2015 r., poz. 1755 z poźn. zm.) limity środków przyznanych dla województwa 

podkarpackiego w ramach poszczególnych działań, poddziałań, typów operacji 

przedstawiają się następująco: 

1.1 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją  

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa: 

- scalanie gruntów - 76 646 940 euro 

 

1.2. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – 61 200 899 

euro, w tym:  

a)  wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  

w energię   odnawialną i w oszczędzanie energii: 

 gospodarka wodno-ściekowa – 38 916 115 euro, 
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 budowa lub modernizacja dróg lokalnych – 15 904 647 euro, 

b)  wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 

usług  lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

     infrastruktury: 

     inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne – 1 205 953 euro 

 kształtowanie przestrzeni publicznej – 1 621 184 euro, 

 inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele  

           promocji lokalnych produktów – 3 069 179 euro, 

c)  wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową  

i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu 

wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące 

powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie 

świadomości środowiskowej: 

 ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego – 483 821 euro. 

2. Zgodnie z Regulaminem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność oraz jego załącznikami (w szczególności 

załącznikiem nr 6: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków 

przeznaczonych na realizację LSR) limity środków przyznanych dla 

województwa podkarpackiego w ramach inicjatywy LEADER przedstawiają 

się następująco: 

2.1 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  

         –  236 318 521, w tym: 

 wsparcie przygotowawcze – 3 102 000,00 zł, 

 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność – 188 066 079,92 zł, 

 przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 

grupą działania – 3 700 921,60  zł,  

 wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji  –  41 581 519,96 

zł. 

 

Łączny limit środków dla województwa podkarpackiego wynosi blisko  

855 mln zł.*  
*wg kursu euro 4,4907 zł. O przeliczeniu limitu wyrażonego w euro na zł decyduje kurs euro 

Europejskiego Banku Centralnego podany w przedostatnim dniu roboczym miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym zawierana jest umowa. 

 

IV. Opis działań wdrażanych przez samorząd województwa: 

 

1. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów” 

 

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie prac scaleniowych oraz 

zagospodarowania poscaleniowego. 

Beneficjent - starosta. 
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W województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim                     

i świętokrzyskim wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych 

postępowaniem scaleniowym wynosi maksymalnie 800 euro, natomiast dla prac 

poscaleniowych 2000 euro. W pozostałych województwach wysokość pomocy 

udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym  wynosi 

maksymalnie 650 euro i 1900 euro na wykonanie prac poscaleniowych.  

Ocena operacji jest dokonywana zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 

typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje 

związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst 

jedn.Dz. U. z 2020 r., poz. 898). 

 

a) I nabór wniosków trwał od 31 marca 2016 r. do 27 maja 2016 r. 

W ramach naboru złożonych zostało 14 wniosków o przyznanie pomocy. 

O pomoc ubiegało się 7 powiatów. 

2 wnioski zostały odrzucone ze względu na niespełnienie warunków 

formalnych. 

20 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę  

Nr 216/4361/16 w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” 

w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa leśnictwa” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. 

Dofinansowaniem zostało objętych 12 operacji (wszystkie znajdujące się  

na zatwierdzonej liście rankingowej).  

Na przełomie września/października 2016 r. zostały zawarte umowy pomiędzy 

Województwem Podkarpackim, a Wnioskodawcami ubiegającymi się  

o przyznanie pomocy.  

Pomoc trafiła do 6 powiatów (przeworski, jarosławski, przemyski, leżajski, 

rzeszowski, mielecki). 

Najwięcej gruntów zostanie scalonych w powiecie przeworskim tj. 3 477,54 ha, 

jarosławskim – 3 200,91 ha oraz leżajskim -  2 689,82 ha.  

Zgodnie z informacjami zawartymi we wnioskach zaplanowano scalenia  

w 14 miejscowościach.  

Łączna powierzchnia scalanych gruntów wyniesie 13 338,73 ha.  

Całkowity koszt realizacji wszystkich 12 operacji wynosi 137 054 845, 29 zł,  

z czego wartość dofinansowania to 137 054 845, 29 zł (w tym EFRROW 87 

207 977, 00 zł).  

Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniu to 3705, a planowanych 

do budowy jest 320 km dróg, natomiast przebudowanych ma być około 300 

km dróg.   
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b) II nabór wniosków trwał od 2 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r. 

W ramach naboru złożonych zostało 5 wniosków o przyznanie pomocy. 

O pomoc ubiegało się 3 powiaty. 

23 maja 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę  

Nr 433/9308/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów”  

w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa leśnictwa” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. 

W dniu 7 czerwca 2018 r. zostało podpisanych 5 umów o dofinansowanie 

(wszystkie znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej).  

Całkowity koszt realizacji wszystkich operacji wynosi 27 104 251,91 zł z czego 

wartość dofinansowania to 27 104 251,91zł (w tym EFRROW 17 246 429,00). 

Pomoc trafiła do 3 powiatów (jarosławski, przemyski, rzeszowski). 

Łączna powierzchnia scalanych gruntów wyniesie 2 323,27 ha, a scalenia 

zostaną przeprowadzone w 5 miejscowościach.  

Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniu to 731.   

Planowanych do budowy jest 67,2 km dróg, natomiast przebudowanych 

zostanie ok. 29,5 km. 

 

c) III nabór wniosków trwał od 25 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

W ramach naboru złożonych zostało 13 wniosków o przyznanie pomocy. 

O pomoc ubiegało się 3 powiaty. 

W dniu 18.12.2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę  

Nr 9/235/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów”  

w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. 

Do dnia 30 czerwca 2019 r. zostało podpisanych 13 umów z 3 beneficjentami 

(wszystkie z zatwierdzonej listy operacji) na łączną kwotę 68 633 072, 59 zł, 

z czego wartość dofinansowania to 68 633 072, 59 zł (w tym EFRROW 

43 671 205, 00 zł). 

Pomoc trafiła do 3 powiatów (przeworski, leżajski, jasielski). 

Łączna powierzchnia scalanych gruntów wyniesie 5 699,50 ha. 

Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniu wynosi 1493. Planowanych  

do budowy jest 110,21 km dróg, natomiast przebudowanych ma być około 

114,28 km. 

 

d) IV nabór wniosków trwał od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. 

W ramach naboru złożonych zostało 7 wniosków o przyznanie pomocy.  

O pomoc ubiegało się 6 powiatów. 

W dniu 16 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 

Nr 62/1547/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów”                 

w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 



6 
 

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na liście operacji 

zakwalifikowanych do dofinansowania znalazło się 6 powiatów.  

Jeden z wniosków został odrzucony/ wycofany z przyczyn formalnych. 

Do końca czerwca 2019 r. podpisanych zostało 6 umów o dofinansowanie  

z trzema beneficjentami (wszystkie z zatwierdzonej listy operacji). 

Pomoc trafi do 3 powiatów (przeworski, jarosławski, tarnobrzeski). 

Całkowity koszt realizacji wszystkich operacji to 87 209 298, 21 zł, z czego 

poziom dofinansowania to 87 209 298, 21 zł (w tym EFRROW 55 491 268,00 

zł). 

 Łączna powierzchnia scalanych gruntów wyniesie 7 283,48 ha. 

 Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniu wynosi 2 380, a planowanych 

do budowy jest 160 km dróg, natomiast przebudowanych ma być ponad 130 

km dróg. 

 

e) V nabór wniosków trwał od 2 września 2019 r. do 15 października 2019 r. 

W ramach naboru złożonych zostało 5 wniosków o przyznanie pomocy na 

łączną kwotę 35 106 759,17  zł, z czego wartość dofinasowania to 35 106 

759,17 zł (w tym EFRROW  22 338 601,00  zł). 

O pomoc ubiegało się 4 powiaty. 

Wnioski z dwóch powiatów: mieleckiego (1wniosek) oraz brzozowskiego  

(2 wnioski) zostały pozostawione bez rozpatrzenia, z uwagi na niespełnienie 

wymogów formalnych. 

W dniu 14 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w 

ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją  

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Na liście operacji zakwalifikowanych do otrzymania pomocy znalazły się dwa 

powiaty: rzeszowski oraz jarosławski.  

W lutym 2020 r. zostały podpisane 2 umowy na łączną kwotę 15 612 406,78 

zł, z czego wartość dofinansowania to 15 612 406,78 zł (w tym EFRROW 9 

934 172 zł).  

 Łączna powierzchnia scalanych gruntów wyniesie 1 283,93  ha. 

 Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniu wynosi 402. Planowanych 

do budowy jest 17 km dróg, natomiast przebudowanych ma być ponad 46 km 

dróg. 

 

f) Łączne dane z przeprowadzonych pięciu naborów wniosków 

Po przeprowadzonych pięciu naborach łącznie zawarto 38 umów o przyznanie 

pomocy, a zakontraktowane środki łącznie wyniosą  335 613 874,80 zł. 

To stawia województwo w pozycji lidera, jeżeli chodzi o unijne dofinansowanie  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. 
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Łączny obszar scalonych gruntów wyniesie 29 928,91 ha.  

Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniu wyniesie 8 711,  

a planowanych do budowy jest 674,41 km dróg, natomiast przebudowanych 

ma być około 619,78 km dróg. 

Najwięcej gruntów zostanie scalonych w powiecie jarosławskim – około 9 293 

ha, przeworskim – 8 850 ha oraz leżajskim – około 4 000 ha. 
 

Tabela monitorująca nabory wniosków dla operacji typu „Scalanie gruntów”: 

L.p. 

Nabory wniosków dla operacji  

typu „Scalanie gruntów” 

 

Beneficjent 

Powierzchnia 

scalanych 

gruntów 

 

Szacunkowa 

wartość 

inwestycji 

 

 

I nabór wniosków  

od 31 marca do 27 maja 2016 r. 

 

Powiat 

przeworski 
3 477,54 ha 36 mln zł 

Powiat 

jarosławski 
3 200,91 ha 34 mln zł 

Powiat 

leżajski 
2 689,82 ha 27 mln zł 

Powiat 

przemyski 
1 825,14 ha 19 mln zł 

Powiat 

rzeszowski 
1 445,10 ha 15 mln zł 

Powiat 

mielecki 
700,22 ha 7 mln zł 

2 
II nabór wniosków  

od 2 kutego do 19 stycznia 2018 r. 

Powiat 

jarosławski 
1 773,14 ha 20 mln zł 

Powiat 

przemyski 
360,99 ha 4 mln zł 

Powiat 

rzeszowski 
189,14 ha 2 mln zł 
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III nabór wniosków  

od 25 lipca do 31 sierpnia 2018 r. 

Powiat 

przeworski 
3 398,28 ha 41 mln zł 

Powiat 

leżajski 
1 380,49  ha 17 mln zł 

Powiat 

jasielski 
920,73 ha 11 mln zł 
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IV nabór wniosków 

Od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. 

 

Powiat 

tarnobrzeski 
1 340,61 ha 16 mln zł 

Powiat 

przeworski 

 

1 960,23 ha 24 mln zł 

Powiat 

jarosławski 

 

3 982,64 ha 

 
47 mln zł 
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V nabór wniosków 

Od 2 września 2019 r. do 15 października 2019 r. 

 

Powiat 

rzeszowski 
970,64 ha 12 mln zł 

Powiat 

Jarosławski 
313,29 ha 4 mln zł 

 Razem ok. 29 928,91 ha 336 mln zł 
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Realizacja działania po pięciu naborach wniosków o przyznanie pomocy  

*344 198 413,46

379 709 656,04

335 613 874,78

59 527 285,20 50 294 438,65

0,00

50 000 000,00
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150 000 000,00

200 000 000,00

250 000 000,00

300 000 000,00

350 000 000,00

400 000 000,00

Limit środków Złożone wnioski Podpisane umowy Złożone wnioski o płatność Zrealizowane wnioski o 
płatność

Scalenia gruntów

 *Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia  27 listopada 2020 r. 

 

2. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa 

lub modernizacja dróg lokalnych”. 

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub 

zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych. 

Beneficjentem jest - gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów. 

Nabór wniosków trwał od 14 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. 

W ramach naboru złożonych zostało 267 wniosków o przyznanie pomocy.  

O pomoc ubiegało się 111 gmin oraz 17 powiatów. 

Łączna wartość złożonych wniosków wynosiła 259 070 000,66 zł, z czego 

wnioskowana kwota pomocy to 162 684 681,00 zł.  

Weryfikacja przedłożonych aplikacji odbywa się w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 232).  

W wyniku weryfikacji odrzucono/wycofano – 31 wniosków. 

W dniu 7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 

184/3722/16 zatwierdził listę operacji w ramach poddziałania „Wsparcie 
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inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  

i w oszczędzanie energii” na  operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020.  

W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosków na zatwierdzonej liście operacji 

znalazło się 237 beneficjentów.  

Ostatecznie dofinansowaniem objętych zostało 138 operacji, które uzyskały 

największą liczbę punktów i mieściły się w dostępnym limicie środków. Łączna 

wartość 138 zawartych umów to 107 923 172, 41 zł, z czego poziom pomocy 

ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 67 599 313,41 zł. 

Na inwestycje związane z budową, przebudową lub zmianą nawierzchni dróg 

gminnych, powiatowych lub wewnętrznych otrzymało dofinansowanie 12 

powiatów oraz 58 gmin.   

Według stanu na koniec grudnia 2020 r. zostało złożonych 154 wniosków  

o płatność o wartości całkowitej 108 580 138,34 zł, z czego dofinasowanie ze 

środków EFRROW wynosi 67 431 214,07 zł.  

W ramach procedur zrealizowano 154 płatności na kwotę 108 580 138,34 zł, 

kwota refundacji ze środków EFRROW wynosi 67 291 036,42 zł.  

Całkowicie zakończonych zostało 138 operacji o wartości 108 580 138,34 zł,  

z czego dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi 67 291 036,42  zł. 
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płatność

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych (zł)  

   
*Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 27 listopada 2020 r. 
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3. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii na operacje typu „gospodarka wodno-

ściekowa”. 

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie dotyczącym budowy, 

przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia 

w wodę lub odprowadzania ścieków.  

Beneficjent - gmina, związek międzygminny, spółka, w której jedynym 

udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego. 

Ocena operacji jest dokonywana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 

typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie 

energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 526). 

a) I Nabór wniosków trwał od 2 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.  

W ramach naboru złożonych zostało 78 wniosków o przyznanie pomocy.  

Łączna wartość złożonych wniosków wyniosła 250 752 419,08 zł, z czego 

wnioskowana kwota pomocy to 122 408 327,00 zł. 

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 

Nr 293/5873/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności 

przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”  

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

Na przedmiotową listę operacji zostało wpisanych 71 operacji na łączną kwotę 

pomocy 116 778 545,00 zł. Pozostałe wnioski podczas oceny punktowej nie 

uzyskały 12 punktów tj. wymaganej minimalnej liczby punktów. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 września 2017 r. podjął uchwałę 

Nr 340/7347/17 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji 

informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka 

wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
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objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla 

naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku. 

Na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania 

pomocy znalazło się 66 wnioskodawców.  

Według stanu na koniec grudnia 2020 r. łącznie zostało zawartych 63 umowy. 

Trzech beneficjentów rozwiązało umowę o przyznanie pomocy. 

Łączna wartość zawartych umów to 196 909 323,50 zł, z czego poziom pomocy  

ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 92 366 075,00 zł. 

Do końca okresu sprawozdawczego zostało złożonych 100 wniosków  

o płatność wartości całkowitej 267 416 391,82 zł, z czego dofinansowanie ze 

środków EFRROW wynosi 87 820 977,00 zł.  

W ramach procedur zrealizowano 98 płatności o wartości  198 237 264,04 zł, 

kwota refundacji ze środków EFRROW to 84 828 443,07 zł. Całkowicie 

zakończonych zostało 58 operacji o wartości całkowitej 192 360 101,43 zł, 

z czego dofinansowanie wynosi 81 902 271,68 zł. 

 

b) II Nabór wniosków trwał od 5 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.  

W ramach naboru złożonych zostało 70 wniosków o przyznanie pomocy.  

Łączna wartość złożonych wniosków wyniosła 163 423 765,39 zł, z czego 

wnioskowana kwota pomocy to 84 300 050,00 zł.  

W dniu 5 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę  

Nr 93/2249/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności 

przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru 

przeprowadzonego w dniach od 05 sierpnia do 30 września 2019 roku. Na 

przedmiotową listę operacji zostało wpisanych 66 operacji na łączną kwotę 

pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich wynoszącą 83 136 928, 97 zł. Pozostałe wnioski podczas oceny 

punktowej nie uzyskały 12 punktów tj. wymaganej minimalnej liczby punktów. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 maja 2020 r. podjął uchwałę Nr 

156/3416/20 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej 

o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-

ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania 

pomocy znalazło się 61 wnioskodawców.  

Zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych  

w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub 

poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.  

z 2015 r., poz. 1755 z późn. zm.) limit środków dla województwa podkarpackiego  
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w przypadku operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” wynosi 39 257 602 

euro,  co w przeliczeniu wg. kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank 

Centralny obowiązującego w miesiącu maju wynosi 173 683 482,77 zł. (100% 

limitu). 

Limit środków dla województwa podkarpackiego w przypadku operacji typu 

„Gospodarka wodno - ściekowa” przewidzianych dla województwa 

podkarpackiego pozwolił na zawarcie umów ze wszystkimi wnioskodawcami 

znajdującymi się na zatwierdzonej liście rankingowej.  

Według stanu na koniec grudnia 2020 r. zostało zawartych 61 umów  

o dofinansowanie.  

Łączna wartość zawartych umów to 126 736 531,30 zł, z czego poziom pomocy  

ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 65 630 945,00 zł. 

 

c) III Nabór wniosków trwał od 19 października 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.  

Dostępne środki finansowe otrzymane w wyniku zmiany kursu euro oraz 

oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygniętych przetargów i realizacji operacji 

pozwoliły na ogłoszenie kolejnego trzeciego naboru wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach powyższego działania.  

W dniu 29.09.2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę  

w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy 

na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  

i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 

Termin składania wniosków obejmował okres od 19 października 2020 r. do 11 

grudnia 2020 r.  

W ramach naboru złożonych zostało 34 wnioski o przyznanie pomocy. Łączna 

wartość złożonych wniosków wynosi 52 863 127,84 zł, z czego wnioskowana 

kwota pomocy to 26 054 169,00 zł.  

Obecnie trwa weryfikacja przedłożonych wniosków o przyznanie pomocy według 

obowiązujących procedur. Kolejnym etapem będzie przygotowanie  

i przedłożenie pod obrady Zarządu Województwa Podkarpackiego listy 

rankingowej na której zostaną wpisani beneficjenci, którzy otrzymają pomoc 

finansową ze środków EFRROW. 

 

d) Łączne dane z przeprowadzonych trzech naborów wniosków 

W ramach wszystkich trzech naborów złożonych zostało 182 wniosków  
o przyznanie pomocy. Łączna wartość złożonych wniosków wynosi 467 039 
312,30 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy to 232 762 546, 00 zł. 

Według stanu na koniec grudnia 2020 r. (nabór I i II) łącznie zostało zawartych 

124 umów o wartości 323 645 854,80 zł, kwota pomocy w formie refundacji 

stanowi 157 997 020,00 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym beneficjenci 

przedłożyli 114 wniosków o płatność o wartości całkowitej 284 571 212,00 zł, 
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dofinansowanie ze środków EFRROW to 95 507 123,00 zł.  

W ramach procedur zrealizowano 101 płatności o wartości 206 568 811,60 zł, 

kwota refundacji ze środków EFRROW to 88 832 982,30 zł. Całkowicie 

zakończonych zostało 60 operacji o wartości 200 326 090,51 zł, z czego 

dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi 85 714 160,77 zł.  

 

Realizacja działania po trzech naborach wniosków o przyznanie pomocy, koszty związane 

z podpisanymi umowami, wnioskami o płatność (złożone i zrealizowane) dotyczą  

naboru pierwszego i drugiego. 
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Limit środków Złożone wnioski Podpisane umowy Złożone wnioski o płatność Zrealizowane wnioski o 
płatność

Gospodarka wodno-ściekowa (zł)  

 *Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 27 listopada 2020 r. 

 

 

 

4. „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 

usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty 

budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. 

 

Pomoc na tego typu operacje obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub 

obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. 

Beneficjent - gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów 

Weryfikacja przedłożonych aplikacji odbywa się w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone 

na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 

ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 r., 

poz. 1230 z późn. zm.).  
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a) I nabór wniosków trwał 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r. 

W ramach naboru złożonych zostało 9 wniosków o przyznanie pomocy.  

Łączna wartość złożonych wniosków wynosi 14 757 205,88 zł, z czego 

wnioskowana kwota pomocy to 8 090 766,00 zł.  

Kolejnym krokiem w realizacji procedur było przygotowanie i zatwierdzenie listy 

operacji zakwalifikowanych do współfinansowania. 

W dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął 

uchwałę Nr 353/7500/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej  

o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska 

lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury  

i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

Na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się                             

9 wnioskodawców. 

Łącznie w ramach I naboru wniosków zostało zawartych 9 umów  

z wnioskodawcami. Jedna z umów o dofinasowanie została rozwiązana.  

Według stanu na koniec grudnia 2020 r. wartość 8 zwartych umów wynosi 

12 824 383, 88 zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie 

refundacji to kwota 7 090 885,00 zł. 

b) II nabór wniosków trwał od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.  

Łączna wartość złożonych wniosków wynosi 8 483 282,33 zł, z czego 

wnioskowana kwota pomocy to  4 632 735,00 zł.  

Po przeprowadzonej ocenie, wniosek jednego z wniosków został odrzucony  

z przyczyn formalnych. 

W dniu 9 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę  

Nr 60/1491/19 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności 

przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty 

budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury  

i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 31 

stycznia 2019 roku. Na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania 

pomocy znalazło się 4 wnioskodawców.  

W dniu 24 lipca 2019 r. zostały zawarte umowy pomiędzy Województwem 

Podkarpackim, a Wnioskodawcami ubiegającymi się o przyznanie pomocy. 

Jedna z umów z przyczyn formalnych nie została podpisana. 

Ostatecznie według stanu na koniec grudnia 2020 r. wartość całkowita  

3 zawartych umów wynosi 5 089 216,00 zł, z czego poziom pomocy ze środków 
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EFRROW w formie refundacji to kwota 2 632 737,00 zł. W dalszym ciągu trwa 

realizacja zdań zgodnie z obowiązującymi procedurami.  

 

 

 

c)  III nabór wniosków trwał od 16.09.2019 r. do 31.10.2019 r. 

W ramach naboru złożonych zostało 7 wniosków o przyznanie pomocy.  

Łączna wartość złożonych wniosków wynosi 10 008 111,40 zł, z czego 

wnioskowana kwota pomocy to 5 640 703,00 zł.   

Dwa wnioski z przyczyn formalnych zostały odrzucone/wycofane. 

W dniu 2 marca 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę  

Nr 128/2992/20 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności 

przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty 

budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury  

i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 16 września do 31 

października 2019 roku. Na liście operacji informującej o kolejności 

przysługiwania pomocy znalazło się 5 wnioskodawców. 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 11 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości 

limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach  

w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, udało się podpisać umowy z wszystkimi 

wnioskodawcami znajdującymi się na zatwierdzonej liście rankingowej, którzy 

oczekiwali na środki finansowe.  

Łącznie wartość realizowanych 5 inwestycji według stanu na 31 grudnia 2020 r. 

wynosi 6 438 111,41 zł z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi  3 641 713 

zł.  

d) Łączne dane z przeprowadzonych trzech naborów wniosków 

Po przeprowadzonych trzech naborach wniosków łączna kwota złożonych 21 

wniosków o przyznanie pomocy wynosi 18 364 204 zł. Wartość całkowita 

wszystkich przedłożonych aplikacji to 33 248 599,61 zł. Według stanu na koniec 

grudnia 2020 r. łącznie zostało zawartych 16 umów o wartości 24 351 711,16 

zł, kwota pomocy w formie refundacji stanowi 13 365 335,00 zł. W bieżącym 

okresie sprawozdawczym zostało złożonych 10 wniosków o płatność  

o wartości całkowitej 17 576 047,87 zł, z czego dofinansowania ze środków 

EFRROW wynosi 7 660 674,00 zł. W ramach procedur zrealizowano 9 płatności 

na kwotę 15 486 975,16 zł, kwota refundacji ze środków EFRROW to 6 814 

573,10 zł. Całkowicie zakończonych zostało 7 operacji o wartości 13 987 827,42 

zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRROW to 6 039 039,10 zł.  
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Limit środków Złożone wnioski Podpisane umowy Złożone wnioski o płatność Zrealizowane wnioski o 
płatność

Operacje typu Targowiska (zł)  

 

*Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 27  listopada 2020 r. 

5. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 

usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 

kulturalne”. 

 

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę, przebudowę lub 

wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów 

kultury. 

Beneficjent - gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka 

samorządu terytorialnego. 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy oraz weryfikacja formalna i merytoryczna 

złożonych wniosków przeprowadzana jest w oparciu o kryteria określone  

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, 

operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona 

zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi  

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1737 z późn. zm.).  

Termin składania wniosków obejmował okres od 2 maja 2018 r. do 22 czerwca  

2018 r. 

W wyniku zakończonego naboru zostało złożonych 55 wniosków o przyznanie 

pomocy. Łączna wartość przedłożonych aplikacji wynosi 31 079 368,20 zł,  

z czego wnioskowana kwota pomocy to 17 409 153,00 zł. 

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę                               

Nr 459/9623/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności 
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przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 

kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Na przedmiotową listę zostało wpisanych 26 operacji na łączną kwotę pomocy  

9 052 257,00 zł. Pozostałe 29 wnioski podczas oceny punktowej nie uzyskały 16 

punktów tj. wymaganej minimalnej ich liczby. 

Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego była 

weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej 

liście operacji od poz. 1 do poz. 17, tj. mieszczących się w 150 % limitu środków 

przyznanych województwu podkarpackiemu, czyli w kwocie 5 840 904,08 zł. 

Jeden z wnioskodawców wycofał wniosek.  

W wyniku przeprowadzonej oceny została przygotowana zaktualizowana lista 

operacji. 

W dniu 26 lutego Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 25/629/19 

r. zatwierdził zaktualizowaną listę operacji informującą o kolejności 

przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 

kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020.  

Ostatecznie do końca grudnia 2020 r. zawartych zostało 16 umów  

o dofinansowanie o łącznej wartości 8 979 747,70 zł, z czego wnioskowana 

kwota pomocy to 5 087 268,00 zł. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym wpłynęło 21 wniosków o płatność  

w wysokości 8 561 048,50 zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW 

wynosi 4 759 842,00 zł. W ramach procedur zrealizowano 13 płatności  

o wartości 5 889 480,52 zł, kwota refundacji ze środków EFRROW to  

3 259 547,00 zł. Zakończonych zostało 9 operacji o wartości całkowitej  

4 835 334,63 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2 646 931,00 zł. 
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płatność

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne (zł)

 *Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 27 listopada 2020 r. 

 

 

 

6. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 

usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. 

 

Pomoc przyznawana jest na operacje z zakresu kształtowania przestrzeni 

publicznej zgodnie z wymaganiami ładu  przestrzennego. 

Beneficjent – gmina. 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy oraz weryfikacja formalna i merytoryczna 

złożonych wniosków przeprowadzana jest w oparciu o kryteria określone na 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, 

operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona 

zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi  

i odnowa wsi  na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1737 z późn. zm.). 

Termin składania wniosków obejmował okres od 2 maja 2018 r. do  

22 czerwca 2018 r. 

W wyniku zakończonego naboru zostało złożonych 41 wniosków o przyznanie 

pomocy. Łączna wartość przedłożonych aplikacji wynosi 24 544 550,70 zł,  

z czego wnioskowana kwota pomocy to 14 550 299,53 zł. 

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 

Nr 459/9624/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności 

przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” 
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w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Na przedmiotową listę zostało wpisanych 34 operacji na łączną kwotę pomocy  

11 603 624,53 zł. Pozostałe 7 wniosków podczas oceny punktowej nie uzyskało 

16 punktów tj. wymaganej minimalnej liczby.  

Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego była 

weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej 

liście operacji od poz. 1 do poz. 16 tj. mieszczących się w 150 % limitu środków 

przyznanych województwu podkarpackiemu czyli w kwocie 8 761 365,78 zł. 

W wyniku przeprowadzonej oceny została przygotowana zaktualizowana lista 

operacji. 

W dniu 19 marca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę  

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności 

przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej”  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Dofinansowaniem zostali objęci Wnioskodawcy znajdujący się na przedmiotowej 

liście na pozycjach od 1 do 16, tj. mieszczące się w 100% limitu środków czyli  

w kwocie 5 872 213,75 zł. 

Ostatecznie uchwałą Nr 62/1546/19 z dnia 16 lipca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaktualizowanej listy operacji informującej  

o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni 

publicznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, wykaz beneficjentów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach 

przedmiotowego działania został zatwierdzony.  

Dodatkowe środki finansowe uzyskane dzięki zmianie rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych  

w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub 

poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 

oszczędnościom „poprzetargowym”, pozwoliły na objecie dofinansowaniem 

wszystkich 24 operacji  znajdujących się na zatwierdzonej liście. Jeden  

z beneficjentów odstąpił od realizacji umowy.  

Do końca grudnia 2020 r. zawartych zostało 23 umowy o dofinansowanie  

o łącznej wartości 11 620 270,93 zł z czego wnioskowana kwota pomocy to 6 

712 068,00 zł. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym wpłynęło 27 wniosków o płatność  

o wartości11 003 928,58 zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w 

formie refundacji wynosi 5 867 696,00 zł.  

W ramach procedur zrealizowano 23 operacje o łącznej wartości 9 352 881,73 

zł, z czego kwota refundacji ze środków EFRROW to 4 969 186,84 zł. 

Zakończonych zostało 16 operacji o wartości całkowitej 8 500 619,21 zł, z czego 

dofinansowanie wynosi 4 475 084,84 zł. 

Tym samym lista operacji przewidzianych do dofinansowania w ramach działania 

została wyczerpana. 
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  *Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 27 listopada 2020 r. 

 

 

 

7. Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową  

i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu 

wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące 

powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w 

zakresie świadomości środowiskowej na operacje typu „Ochrona zabytków 

i budownictwa tradycyjnego”. 

 

Pomoc jest przyznawana w zakresie badań i inwestycji związanych  

z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości 

przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-

gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej. 

Beneficjent - gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka 

samorządu  terytorialnego. 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy oraz weryfikacja formalna i merytoryczna 

złożonych wniosków przeprowadzana jest w oparciu o kryteria określone  

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, 

operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona 

zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi  

i odnowa wsi  na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1737 z późn. zm.). 

Termin składania wniosków obejmował okres od 2 maja 2018 r. do 22 czerwca  

2018 r. 
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W wyniku zakończonego naboru zostało złożonych 9 wniosków o przyznanie 

pomocy. Łączna wartość przedłożonych aplikacji wynosi 5 374 741,25 zł,  

z czego wnioskowana kwota pomocy to 3 101 153,00 zł.  

W dniu 31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę                                    

Nr 457/9578/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności 

przysługiwania pomocy na operacje typu: „Ochrona zabytków i budownictwa 

tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

Na przedmiotową listę zostało wpisanych 6 operacji na łączną kwotę pomocy  

2 587 493,00 zł. Pozostałe 2 wnioski podczas oceny punktowej nie uzyskały 16 

punktów tj. wymaganej minimalnej liczby, natomiast 1 wniosek został wycofany. 

Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego była 

weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej 

liście operacji, mieszczących się w 150 % limitu środków przyznanych 

województwu podkarpackiemu tj.  w kwocie 14 602 269,85 zł. 

W wyniku przeprowadzonej oceny została przygotowana zaktualizowana lista 

operacji. 

W dniu 12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 

nr 22/515/19 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej 

o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Ochrona zabytków 

i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020. 

Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie operacje znajdujące się na 

zaktualizowanej i zatwierdzonej liście. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. 

zawartych zostało 5 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 3 573 758,12 

zł, z czego wnioskowana kwota pomocy to 2 072 964 zł.   

W bieżącym okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 wniosków o płatność  

w wysokości 3 791 844,91 zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW  

w formie refundacji wynosi 2 068 126,00 zł.  

W ramach procedur zrealizowano 6 płatności o wartości 3 681 732,24 zł, kwota 

refundacji ze środków EFRROW to 1 998 062,00 zł. Zakończone zostały  

4 operacje o wartości całkowitej 3 520 014,91 zł, z czego dofinansowanie wynosi 

1 895 162,00 zł. 
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Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego (zł)

 * Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 27 listopada 2020 r. 

 

 

 

8. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - wsparcie 

przygotowawcze  

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” miało za zadanie posłużyć 

wypracowaniu mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności  

w celu przygotowania i opracowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).  

W dniu 29 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór 

wniosków o przyznanie pomocy.  

Nabór wniosków trwał od 15 lipca 2015 r. do 29 lipca 2015 r. 

W ramach naboru złożonych zostało 26 wniosków o przyznanie pomocy przez 

Lokalne Grupy Działania mające siedzibę na terenie województwa 

podkarpackiego. 

Łączna wartość złożonych wniosków wyniosła 3 102 000,00 zł. 

W wyniku weryfikacji wniosków z wszystkimi Lokalnymi Grupami Działania, które 

złożyły wnioski, zawarte zostały umowy o przyznaniu pomocy finansowej. 

Oceny wniosków dokonano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 851 z póz. zm). 

W ramach działania przyznawana pomoc miała formę płatności ryczałtowej. 

Łącznie do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 26 LGD 

przedłożyło 52 wnioski o płatność (o dofinasowanie ubiegano się w dwóch 

transzach). 
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Pomoc została wypłacona wszystkim LGD w łącznej kwocie 3 102 000,00 zł,  

z czego wartość dofinasowania to 3 102 000,00 zł (w tym EFRROW 1 973 802, 

60 zł). 

Wsparcie przygotowawcze jest poddziałaniem zakończonym i rozliczonym.  

 

 
 

9. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność 

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność, o którym mowa w punkcie V niniejszego 

sprawozdania zostały zawarte umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Zawarcie powyższych umów umożliwiło LGD ogłoszenie naborów wniosków 

o przyznanie pomocy realizujących zapisy zawarte w Lokalnej Strategii 

Rozwoju.  

 

Lokalne Grupy Działania ogłosiły nabór wniosków o przyznanie pomocy  

w zakresach i kwotach wskazanych w poniższej tabeli: 

 

 

Lp. Zakres 
Ilość 

naborów 

Kwota 

ogłoszonych 

naborów 

(zł) 

1. 

Podejmowanie działalności gospodarczej 

 

 

100 51 454 551,04 

2. Rozwój działalności gospodarczej 96  69 067 224,07 
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3. 
Wzmocnienie kapitału społecznego 

 
56  

5 972 297,53 

 

4. 

Budowa lub przebudowa publicznych dróg 

gminnych i powiatowych 

 

 

11  8 022 673,08 

5. 

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych 

 

16  7 734 207,14 

6. 

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej 
116 72 566 457,28 

7. 
Zachowania dziedzictwa lokalnego 

 
77  13 851 255,87 

8. 
Promowanie obszaru objętego LSR 

 
57 6 982 138,26 

9. 

Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania 

rynków zbytu 

 

5 600 000,00 

10. 

Wspieranie współpracy w zakresie świadczenia 

usług turystycznych 

 

2  450 039,00 

11. 
Rozwój rynków zbytu produktów i usług 

lokalnych 
2 100 000,00 

 RAZEM  538 236 800 843,27 

 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. lokalne grupy działania w ramach swoich 

budżetów przedłożyły do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2 516 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie 

określonym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U.  

z 2019 r., poz. 664). 

Łączna wartość złożonych wniosków wynosi 442 914 000,04 zł, z czego wartość 

dofinansowania to  291 043 276,95 zł (w tym EFRROW 185 190 829,22 zł). 

 

 

Przedłożone wnioski o przyznanie pomocy dotyczą następujących zakresów: 

 

Lp. Zakres Ilość wniosków 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej 1090 
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2. Rozwój działalności gospodarczej 622 

3. Wzmocnienie kapitału społecznego 53 

4. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych  

i powiatowych 

34 

5. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych 

9 

6. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej 

478 

7. Zachowanie dziedzictwa lokalnego 149 

8. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów 

lub usług lokalnych 

71 

9. Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków 

zbytu 

5 

10. Wspieranie współpracy w zakresie świadczenia usług 

turystycznych 

3 

11. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych 2 

  

RAZEM  

2516 

 

 

Tabela monitorująca przebieg realizacji podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji  

w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”, „Rozwój działalności 

gospodarczej” oraz pozostałych zakresów określonych w Rozporządzeniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres Liczba 

złożonych 

wniosków 

Wartość 

złożonych 

wniosków 

(zł) 

Liczba 

odrzuconych/ 

wycofanych 

wniosków 

Wartość  

odrzuconych/ 

wycofanych 

wniosków 

(zł) 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 
1090 71 061 241,00 373 25 420 000,00 

Rozwój 

działalności 

gospodarczej 
622 108 458 821,84 324 55 244 817,84 

Pozostałe  

zakresy 
804 111 523 214,11 157 19 199 697,45 
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Razem:  2516 291 043 276,95 854 99 864 515,29 

 

 

Zakres Liczba 

podpisanych 

umów 

Wartość 

podpisanych 

umów 

(zł) 

Liczba 

wniosków 

będących  

w weryfikacji 

mieszczących 

się w limicie 

środków                          

Wartość 

wniosków 

będących                       

w weryfikacji 

mieszczących się 

w limicie środków 

(zł) 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 
589 37 581 241,00 47 3 020 000,00 

Rozwój 

działalności 

gospodarczej 
226 40 509 149,00 32 5 209 540,00 

Pozostałe  599 82 625 082,78 24 3 288 784,63 

Razem: 1414 160 715 472,78 103 11 518 324,63 

 

 

Zakres Liczba 

złożonych 

wniosków           

o płatność 

Wartość 

złożonych 

wniosków            

o płatność 

(zł) 

Liczba 

zrealizowanych 

wniosków           

o płatność                         

Wartość 

zrealizowanych 

wniosków                     

o płatność  

(zł) 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 
1034 34 967 241,00 1004 34 587 241,00 

Rozwój 

działalności 

gospodarczej 
175 27 511 235,44 159 25 334 659,96 

Pozostałe  480 64 721 788,60 421 57 726 618 ,30 

Razem: 

1689 

127 200 

265,04 1584 117 648 519,26 

 

W Departamencie trwa ciągły proces związany z oceną przeprowadzonych 

naborów w ramach przedkładanych do Samorządu Województwa przez Lokalne 

Grupy Działania wniosków o przyznanie pomocy.  

W wyniku pozytywnej oceny przedłożonych wniosków do dnia 31 grudnia 2020 r. 

zostało podpisanych 1414 umów na kwotę 221 489 984,40 zł, z czego wartość 

dofinansowania to 160 715 472,80  zł (w tym EFRROW 102 263 252,97 zł). 

W tym okresie wpłynęło 1 689 wniosków o płatność na kwotę 178 546 975,70 zł,  

z czego wartość dofinansowania do przedłożonych wniosków to 127 200 265,04 

zł (w tym EFRROW 80 937 526,45 zł). W ramach procedur zrealizowano 1 584 
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płatności w wysokości 161 851 438, 70 zł, z czego wartość dofinansowania to 

117 648 519, 30 zł (w tym EFRROW 74 859 750,90 zł). Całkowicie zakończonych 

zostało 983 operacji o wartości 154 176 609,00 zł, z czego dofinansowanie to 

110 688 244,10 zł (w tym EFRROW 70 430 929,61 zł). 

 

188 066 079,92

291 043 276,95

215 811 443,00

99 864 515,29

160 715 472,78

127 200 265,04 117 648 519,26
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Limit środków Złożone wnioski wnioski w limicie Wnioski 
odrzucone/wycofane

Podpisane umowy Złożone wnioski o 
płatność

Zrealizowane wnioski 
o płatność

Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność (zł)

 

 

10.  Wdrażanie projektów współpracy 

 

Działanie obejmuje przygotowanie i realizację projektów współpracy. Projekty 

współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD  

w ramach jednego województwa lub różnych województw) lub międzynarodowej. 

O pomoc mogą ubiegać się LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji                                             

i finansowania ze środków PROW 2014-2020. 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy oraz weryfikacja formalna i merytoryczna 

złożonych wniosków przeprowadzana jest w oparciu o kryteria określone  

w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  

w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1839 z późn. zm.) 

W ramach poddziałania prowadzony jest ciągły nabór wniosków do wyczerpania 

środków. 

W ramach podziałania Lokalne Grupy Działania do końca grudnia 2020 r. 

przedłożyły 11 wniosków o przyznanie pomocy. Jeden ze złożonych wniosków 

został wycofany.  
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Łączna wartość przedłożonych aplikacji wynosi 4 324 865,47 zł, z czego wartość 

dofinansowania to 4 043 533,00 zł (w tym EFRROW 2 572 900,02 zł). 

Zawartych zostało 10 umów o dofinansowanie na kwotę 3 653 861,18 zł,  

z czego wartość dofinansowania to 3 653 854, 00 zł  (w tym EFRROW 2 324 

947,27 zł).  

W tym okresie wpłynęło 44 wniosków o płatność na kwotę 3 631 476,97,  

z czego wartość dofinansowania do przedłożonych wniosków to 3 586 220,65 zł 

(w tym EFRROW 2 282 983,97 zł).  

W ramach procedur zrealizowano 44 płatności w wysokości 3 631 476,97 zł,  

z czego wartość dofinansowania to 3 579 681,65 zł (w tym EFRROW 2 283 

358,46 zł). Całkowicie zakończonych zostało 10 operacji o wartości 3 631 

476,97 zł, w tym kwota refundacji wynosi 3 579 681,65 zł  (w tym EFRROW   

2 277 751,41 zł). 
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Wdrażanie projektów współpracy (zł)  

 

 

 

11. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji  

 

Zawarcie umowy ramowej umożliwia lokalnym grupom działania wsparcie 

bieżącego funkcjonowania Lokalnych Grup Działania i ich biur zapewniające 

sprawną i efektywną pracę oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących 

w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. 

O pomoc mogą ubiegać się LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji                                             

i finansowania ze środków PROW 2014-2020. 

W ramach poddziałania Lokalne Grupy Działania, które zawarły 26 umów 

ramowych z Samorządem Województwa Podkarpackiego, przedłożyły wnioski  

o przyznanie pomocy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym 
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funkcjonowaniem oraz wsparciem procesu aktywizacji związanej z realizacją 

LSR. 

Łączna wartość 26 wniosków o przyznanie pomocy wynosi 41 581 519,96 zł,  

z czego wartość dofinansowania to 41 581 519,96 zł (w tym EFRROW 26 458  

321,15 zł).  

Ze wszystkimi LGD zostały zawarte umowy o dofinasowanie w ramach działania. 

Pomoc dla LGD jest wypłacana, jeżeli realizuje ona zobowiązania określone  

w umowie oraz w umowie ramowej, a także zgodnie z warunkami określonymi  

w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  

w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (Dz. U.  

z  2015 r., poz. 1822). 

Lokalne Grupy działania w danym roku mogą złożyć nie więcej niż 4 wnioski  

o płatność. 

Według stanu na koniec grudnia 2020 r. zostało złożonych 92 wnioski  

o płatność o wartości całkowitej 32 243 769,14 zł, wartość dofinansowania to 32 

243 769,14 zł (EFRROW to 20 516 709,89 zł), w tym 82 wnioski o płatność 

zostały zrealizowane obejmując wartość całkowitą na poziomie 30 013 215 zł,  

z czego kwota dofinansowania to 29 990 715 zł (w tym EFRROW 19 083 091,59 

zł). 
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V. Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność. 

 

http://prow.podkarpackie.pl/images/legislacja_krajowa/2015-06-11-koszt-biez-aktyw.pdf
http://prow.podkarpackie.pl/images/legislacja_krajowa/2015-06-11-koszt-biez-aktyw.pdf
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Celem konkursu był wybór Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), które będą 

realizowane przez Lokalne Grupy Działania (LGD) w perspektywie finansowej 

2014-2020. 

W dniu 8 października 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił 

konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Nabór trwał od 9 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  

W konkursie zostało złożonych 26 LSR współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.  

Oceny złożonych LSR dokonała Komisja powołana uchwałą Zarządu 

Województwa Podkarpackiego, składająca się z 13 członków, w tym  

8 pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i 5 ekspertów. 

Komisja dokonała wyboru wszystkich złożonych w ramach konkursu LSR. 

W dniu 23 maja 2016 r. zostały zawarte umowy o warunkach i sposobie realizacji 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowy 

ramowe) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a 26 Lokalnymi 

Grupami Działania.  

Łączna wartość zawartych umów wynosi 227 529 521,50 zł  

LSR obejmują swoim zasięgiem obszar niemal całego województwa 

podkarpackiego i trzech gmin województwa małopolskiego.  

Obejmują obszar zamieszkany łącznie przez 1 524 661 mieszkańców. 

Budżet poszczególnych LGD jest zróżnicowany i zależy od wielkości obszaru 

objętego LSR. Kwota pomocy wynosi od 5 688 000 zł w przypadku LGD, której 

liczba ludności jest najmniejsza i wynosi 36 028 mieszkańców i proporcjonalnie 

wzrasta do kwoty 14 145 500 zł dla której liczba ludności zamieszkałej na 

obszarze LSR jest największa i wynosi 109 767 mieszkańców.  

Zawarcie umowy ramowej umożliwia lokalnym grupom działania ogłaszanie 

naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji  

do dofinansowania, zgodnie z przyjętymi procedurami oraz kryteriami wyboru  

i oceny w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”. 

Wybór LSR dokonany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego  

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1167). 

 

VI. Ogłoszone nabory 

L.p. Poddziałanie/Typ operacji Ogłoszony nabór/planowany termin 

naboru: 

1. Operacje typu „gospodarka wodno-

ściekowa 

Od 19 października 2020 r. do 11 

grudnia 2020 r. 
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2.  Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność 

Nabory ogłaszane zgodnie  

z harmonogramami Lokalnych Grup 

Działania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Podsumowanie (zagregowane dane dotyczące wszystkich działań 

wdrażanych przez samorząd województwa).  
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Razem; Limit środków; 
855 483 812,08

Razem; złożone wnioski; 
1 168 352 022,48

Razem; Podpisane umowy; 
797 747 541,14

Razem; Złożone wnioski o 
płatność; 408 954 215,10 Razem; Zrealizowane 

płatności; 377 780 742,22

Wdrażanie działań samorządowych PROW 2014-2020 
wg stanu na 31.12.2020
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