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PO RYBY 2014-2020 i PROW 2014-2020 
Działania wdrażane przez FE 

    Raport wg stanu na koniec lutego 2018 r.  
*1 € = 4,1670 zł, nie dotyczy            

Działania 19. gdzie 1€ = 4,00 zł 

I. ALOKACJA 
1. PO RYBY 2014-2020: alokacja środków w ramach PO RYBY 2014-2020 wdrażana przez 

Dep. FE UMWM - 3 312 500 € (13 250 000,00 zł).  

2. PROW 2014-2020: alokacja środków UE wdrażana przez Dep. FE UMWM - 155 784 593 €  

(637 120 212,03 zł)*.  

• KSOW  2014-2020: alokacja środków UE wdrażana przez Dep. FE UMWM –  

1 970 823,75 € (środki w PLN na lata 2016-2017 - 2 000 000,00 zł). 

 

II. POSTĘP FINANSOWY 
PO RYBY 2014-2020: do końca lutego 2018 r. złożono 40 wniosków o dofinansowanie na łączną 

kwotę 6,07 mln zł (6 071 316,59zł); podpisano 13 umów na kwotę:  1 892 984,03 zł; wpłynęło 8 

wniosków o płatność na kwotę 776 813,72 zł. 
 

1. PROW 2014-2020:  

a) Działanie 4.3 Scalanie gruntów: złożono 16 wniosków o dofinansowanie (1 WoPP 

wycofany, 6 odrzuconych) na kwotę 173,75 mln zł (173 745 145,71 zł: nabór 1: 

106 914 595,55 zł ; nabór 2: 66 830 550,16 zł); podpisano 3 umowy na łączną kwotę 
29,26 mln zł (29 256 264,46 zł). 

b) Działanie 7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: złożono 291 wniosków  
o dofinansowanie (w tym 22 WoPP wycofane, 184 odrzucone) na kwotę 242,45 mln zł 
(242 449 680,59 zł); podpisano 85 umów (w tym 1 rozwiązana); w realizacji są 84 
umowy na łączną kwotę 66,81 mln zł (66 807 837,00zł).  

c) Działanie 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa: złożono 128 wniosków  
o dofinansowanie ( w tym 68 WoPP odrzuconych, 1 wycofany) na kwotę 172,57 mln zł 
(172 577 589,57 zł); podpisano 47 umów o dofinansowanie (w tym 1 rozwiązana); w 
realizacji jest 46 umów na łączną kwotę 66,73 mln zł (66 730 380,00 zł).  
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d) Działanie 7.4.2 Inwestycje w targowiska/obiekty przeznaczone na promocję lokalnych 

produktów: złożono 16 wniosków o dofinansowanie na kwotę 12,56 mln zł  
(12 589 073,00zł) (1 WoPP wycofany, 5 odrzuconych); podpisano 10 umów  
o dofinansowanie na łączną kwotę 6,81 mln zł ( 6 812 700,00 zł) 

 

e) Leader:  

(środki na wdrażanie LSR): złożono 1649 wniosków o dofinansowanie  

na kwotę 184,30 mln zł (196 732 523,23zł); podpisano 358 umów (w tym 4 rozwiązane); w 
realizacji jest 354 umów na łączną kwotę 43,15 mln zł (43 154 034,44 zł); trwa ocena pozostałych 

projektów (do końca lutego: 22 WoPP wycofanych, 433 odrzuconych). 

• 19.3 (współpraca między LGD): złożono 9 wniosków w ramach „współpracy 
między LGD” na kwotę: 3,636 349,00 zł. Podpisano jedną umowę na kwotę 

194 339,00 zł. Złożono jeden wniosek o płatność na kwotę 78 402,00 zł. 

• 19.4 (środki na rzecz LGD, tj. wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji. Podpisano 

umowy z LGD-ami na łączną kwotę 51,99 mln zł (51 985 000,00 zł); środki na 

„koszty bieżące” wypłacane etapami. Złożono 2 wnioski o płatność na kwotę 

124 800,00 zł 

f) KSOW: wpłynęło łącznie 50 wniosków od partnerów KSOW na kwotę  

1 156 032,33 zł, podpisano 17 umów na łączną kwotę 714 284,35zł. 
 

 

 
 

III. KONTRAKTACJA  
Do końca lutego 2018 r. zakontraktowano ogółem umowy na kwotę 265,21 mln zł  
(265 211 729,93 zł) ; w tym umowy z beneficjentami na kwotę 213,03 mln zł (213 032 390,93 zł)  
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IV. ZREALIZOWANE PŁATNOŚCI (za 2018 r.) 

PROW 2014-2020:  

W I kwartale 2018 r. zrealizowano dotychczas 75 zleceń płatności na łączną kwotę 5,70 mln zł  

(5 700 314,73 zł).  

a) Działanie 7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: zrealizowano płatności na 

kwotę 2,60 mln zł (2 600 191,00 zł). 

b) Działanie 19.2 (Leader):  

1) Rozwijanie działalności gospodarczej/Inne – zrealizowano płatności zaliczkowe na 

kwotę 1,32 mln zł (1 318 807,23 zł) oraz 1 płatność końcową na kwotę 135 316,5 zł 

2) Podejmowanie działalności gospodarczej – zrealizowano 46 płatności  na kwotę  

1,65 mln zł (1 646 000 zł). 

 


