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Informacja przygotowana została w oparciu o:

− rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre

przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego

Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr

1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w

odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022

oraz rozporządzenie (EU) nr 1308/2013 w odniesieniu do

zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022,

− projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej,

− Uchwały Komitetu Monitorującego Program Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

− wiedzę i prezentacje pozyskane podczas spotkań on-line

z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(MRiRW)



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/22
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2020/2220 
z dnia 23 grudnia 2021 r.:
- został wprowadzony okres przejściowy – lata 2021-2022 r.,
- automatycznie wydłużony Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020 o 2 lata – realizacja
do 31 grudnia 2025 r. (wg zasady n+3).

- budżet okresu przejściowego będzie zasilany z budżetu
roku 2021 i 2022 z nowej perspektywy finansowej.

- kontraktacja środków EIO ma nastąpić do końca 2022 r.,
natomiast wydatkowanie do 2025 r. zgodnie z Wieloletnimi
Ramami Finansowymi (WFR) – co oznacza programowanie
wydatków poprzez PROW na lata 2014-2020.



30 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w obszarze:

a) działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”:
- w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa,
- w zakresie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych”
b) działania „Inwestycje w środki trwałe”:

- w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów”,
- w zakresie operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”.

c) działania LEADER – Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność.



Gospodarka wodno-ściekowa – zmiany

• zwiększenie alokacji – o 27 285 565 euro, co przy

kursie na miesiąc listopad wynoszący 4,6192 zł daje

126 037 481 zł.
• możliwość realizacji inwestycji dot. gromadzenia wód

opadowych i roztopowych:

- podziemne zbiorniki retencyjne wraz z kanalizacją

deszczową (również poza aglomeracjami),

• zwiększenie maksymalnej wysokość pomocy ze

środków EFRROW do 5 mln zł na obszar gminy
w okresie realizacji Programu,

• intensywność pomocy – do 100% kosztów

kwalifikowalnych (dot. operacji finansowanych w ramach

Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy),

• zmiana kryteriów oceny operacji;

• wydłużenie terminów na realizację operacji.



Budowa lub modernizacja dróg lokalnych – zmiany

• zwiększenie alokacji – o 13 972 912 euro, co przy

kursie na miesiąc listopad wynoszący 4,6192 zł daje

64 543 675 zł.

• zwiększenie maksymalnej wysokości pomocy ze

środków EFRROW do 5 mln zł na beneficjenta
w okresie realizacji Programu,

• intensywność pomocy – do 63,63% kosztów

kwalifikowalnych operacji,

• zmiana kryteriów oceny operacji, wydłużenie terminów

na realizację operacji.



Scalanie gruntów – zmiany

• zwiększenie alokacji – o 9 193 341 euro, co przy kursie

na miesiąc listopad wynoszący 4,6192 zł daje

42 465 880 zł.

• wydłużenie terminów na realizację operacji,

• pozostałe zasady i warunki pozostają bez zmian.
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Zwiększenie alokacji – o 16 405 520 euro, co przy kursie na

miesiąc listopad wynoszący 4,6192 zł daje 75 780 377 zł. w tym:

- Wdrażanie LSR - 14 699 000 euro, 67 897 620 zł.

- Koszty bieżące i aktywizacja – 1 706 520 euro,

7 882 757 zł.
• Wprowadzenie nowego zakresu wsparcia - koncepcja Smart

Villages:
- nowe narzędzie proponowane przez KE, zwane „oddolnymi
koncepcjami rozwoju lokalnego w skali mikro”.

- realizacja w ramach projektów grantowych,
- płatność ryczałtowa – 4 tys. na jedną koncepcję,

• co najmniej 35 % dodatkowych środków na 19.2
(5 144 650 euro, 23 764 167 zł.) musi zostać przeznaczona na
zakres dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej,

• Wsparcie przygotowawcze – ok. 12 mln euro w skali kraju
• Wybór nowych LSR przewiduje się na rok 2023.
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• zwiększenie limitów na beneficjentów:
- beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych
oraz LGD – max do 500 tys. zł (było 300 tys. zł.),

- grantobiorcy – max do 110 tys. zł. (było 100 tys. zł),
w przypadku JST wartość grantu nie może przekroczyć 20 %
danego projektu grantowego.

• zwiększenie limitów na operacje:
- do 500 tys. zł (było 300 tys. zł), z wyłączeniem operacji
z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (pozostaje do
100 tys. zł),

- do 300 tys. na projekt grantowy,
- do 500 tys. na operację własną LGD (było 50 tys. zł.).
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Wsparcie przygotowawcze:
- beneficjentem może być stowarzyszenie, z wyłączeniem

stowarzyszeń JST, działające na podstawie ustawy Prawo
o stowarzyszeniach oraz ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności,

- obszar LSR zamieszkiwany jest przez nie mniej niż 30 tys.
mieszkańców,

- obszar LSR jest spójny terytorialnie i nie stanowi przeszkody w
spójności terytorialnej obszaru LSR wybranego i realizowanego
w ramach PROW 2014-2020, jeżeli obszar ten jest objęty innym
wnioskiem o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze,

- członkowie (partnerzy) wnioskodawcy nie są oraz nie byli do
dnia 31 grudnia 2020 r. członkami (partnerami) innych
wnioskodawców wsparcia przygotowawczego PROW. Warunek
ten nie dotyczy członkostwa gmin oraz LGD realizujących LSR
w ramach PROW 2014-2020,

- kwota pomocy – 74 tys. zł.



Krajowy Plan Odbudowy (projekt) 1/2

B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-
ściekową na terenach wiejskich

- budżet krajowy – 204 mln euro,

- dla konkursów ogłaszanych w latach 2021-2022

beneficjentami będą gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie

w miejscowościach liczących pow. 5 tys. do 20 tys.

mieszkańców,

- (linia demarkacyjna z PROW i Polityką Spójności).

- w konkursach ogłaszanych w latach 2023-26 beneficjentami

będą gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z wyłączeniem

miejscowości pow. 20 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie

(w przypadku ujęcia inwestycji wodno-kanalizacyjnych w PS

dla WPR linia demarkacyjna zostanie zmieniona).
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- realizacja operacji poza aglomeracją,

- budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów zaopatrzenia

w wodę lub odprowadzania ścieków, infrastruktura

wykorzystująca rozwiązania cyfrowe jak np. montaż/wymiana

wodomierzy na urządzenia pozwalających na zdalne odczyty,

tworzenie systemów teleinformatycznych do zarządzania

gospodarką wod.-kan.



Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
(PS WPR)

I etap konsultacji trwał do 15.02.2021 r.,

II etap konsultacji trwał do 15.09.2021 r.

KPS zbudowany jest na 9 celach przyszłej WPR, które będą

osiągane poprzez wdrażanie 85 Interwencji

Większość z nich odnosi się do wsparcia rolnictwa i

działalności rolniczej.

Interwencje wdrażane przez SW będą realizowały cele:

2, 8, 7 i 3.



Projekt PS WPR 1/7

1. Interwencja „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem

poscaleniowym:

Cel. 2 „Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności,

w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię

i cyfryzację”

• preferencje m.in. dla interwencji przyczyniających się do
zwiększenia retencji wodnej na gruntach rolnych (mała
retencja wodna, w tym tworzenie lub odtworzenie śródpolnych
oczek wodnych i mokradeł czy małych zbiorników wodnych)

• budżet: 100 mln euro,
• forma i wysokość wsparcia:

 100 % kosztów kwalifikowalnych,

 3 000 zł na 1 ha gruntów - na opracowanie projektu scalania

 6 500 zł na 1 ha gruntów – na zagospodarowanie poscaleniowe
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2. Interwencja „Infrastruktura na obszarach wiejskich”

Cel. 8 „Wspieranie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego

i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, włączając w to

biogospodarkę i zrównoważoną gospodarkę”. Zakres wsparcia:

• systemy zrównoważonego gospodarowania wodami

opadowymi w tym ich retencji,

• systemy indywidualnego oczyszczania ścieków,

• ukształtowanie przestrzeni publicznej uwzględniających

przeciwdziałanie zmianom klimatu,

• odnowienie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów

budowlanych z przeznaczeniem na cele publiczne,

Wdrożenie wybranych elementów koncepcji Smart Villages

obejmujące ww. zakresy inwestycji oraz w szczególności

inwestycje w zakresie budowy instalacji odnawialnych źródeł

energii, „zielonych” ścieżek rowerowych.
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2. Interwencja „Infrastruktura na obszarach wiejskich” - cd

 Beneficjent:

- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

- spółka jednostki samorządu terytorialnego

 Forma i wysokość wsparcia:

- do 75 % kosztów kwalifikowalnych

- do 2 mln zł na obszar gminy

- do 15 mln zł na realizację wybranych elementów koncepcji 

Smart Villages

 Budżet:

471 mln euro/kraj
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3. Interwencja LEADER - Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność (RLKS) 1/4
Cel 8 „Wspieranie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego
i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, włączając w to
biogospodarkę i zrównoważoną gospodarkę”
Cel 3. „Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości”
Cel 7. „Przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju
działalności gospodarczej”
Beneficjenci:
- osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby prawne, w tym organizacje pozarządowe, jednostki
sektora finansów publicznych, miko i małe przedsiębiorstwa lub
LGD (w ramach projektów grantowych lub operacji własnych),
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
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3. Interwencja LEADER - Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność (RLKS) – cd 2/4
Forma i wysokość wsparcia:

- ryczałt w zakresie:

• podejmowania działalności gospodarczej – do 150 tys. zł,

• pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych (gospodarstwa

agroturystyczne i zagrody edukacyjne (do których nie stosuje się

przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców) – do 150 tys. zł,

• tworzenie krótkich łańcuchów żywnościowych – 325 tys. zł.,

• projektów grantowych – do 500 tys. zł.

- w pozostałych zakresach refundacja kosztów kwalifikowalnych – do 

500 tys. zł.,

W przypadku wdrażania LSR intensywność wsparcia będzie wynosiła:

• do 50% kosztów kwalifikowalnych - na operacje obejmujące 

inwestycje produkcyjne,

• do 100 % kosztów kwalifikowalnych – inne operacje,

• do 75 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotów 

publicznych,  
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3. Interwencja LEADER - Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność (RLKS) – cd (projekt) 3/4
Zakres wsparcia:

- kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu
rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej oraz dziedzictwa
kulturowego, i przyrodniczego polskiej wsi, w tym wzmacnianie
programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego,

- poprawa dostępu do infrastruktury publicznej, w szczególności
małej infrastruktury publicznej mającej na celu wzmocnienie
przewag danego obszaru oraz wyrównywanie szans
rozwojowych wszystkich mieszkańców i dywersyfikacja
zatrudnienia,
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3. Interwencja LEADER - Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność (RLKS) – cd (projekt) 4/4
Zakres wsparcia:

- stymulowanie rozwoju gospodarczego i innowacyjności
poprzez tworzenie i rozwój przedsiębiorczości oraz
współpracę, w tym ekonomii społecznej oraz rozwój sektora
usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń, w tym rozwój
pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych m.in. w ramach
gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, a
także krótkich łańcuchów żywnościowych oraz biogospodarki,

- poszukiwanie sposobów dostarczania usług dla lokalnych
społeczności, w tym rozwój usług opiekuńczych, ochrony
zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego, z wyłączeniem
inwestycji w publiczną infrastrukturę techniczną,

- rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym, w tym przez zastosowanie odnawialnych źródeł
energii.
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