


Jacek Kaszuba
Z-ca Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław 2011



• Scalanie gruntów

• Melioracje wodne

OŚ 1 
gospodarcza

OŚ 2 
środowiskowa

• Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej 

• Odnowa i rozwój wsi 

OŚ 3
społeczna

• Wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD)

• Funkcjonowanie LGD

• Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR)

• Wdrażanie Projektów Współpracy

OŚ 4
LEADER

PROW na lata 2007-2013

Działania wdrażanie przez Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego w ramach PROW na lata 2007-2013



Nr 

Działania

Nazwa Działania Kwota dostępna  

Woj. Dolnośląskie (PLN)

1.6 Poprawianie i rozwijanie 

infrastruktury związanej 

z rozwojem i dostosowaniem 

rolnictwa i leśnictwa:

Schemat : Scalanie gruntów

Schemat: Gospodarowanie 

rolniczymi zasobami wodnymi

57 840 742,4

176 434 255,36

3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki 

i ludności wiejskiej

282 206 129,02

3.3 Odnowa i rozwój wsi 113 074 981,78

Oś 4 LEADER 175 900 812 zł

RAZEM 805 456 920,56

Limit środków finansowych dla Dolnego Śląska 

Stan danych na 1 sierpnia 2011 roku



Schemat I: Scalanie gruntów

Celem realizacji Schematu I jest poprawa struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych poprzez zmniejszenie 
ilości działek ewidencyjnych, wytyczenie i urządzenie sieci dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do 
zabudowao gospodarczych, jak również wydzielenie niezbędnych 
gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej.

Beneficjent: Starosta Powiatu

Wolne środki (stan na II kw. 2011) - 34 720 700,42 zł

Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 
Realizacja Schematu II ma sprzyjad regulacji stosunków wodnych, 
a co za tym idzie poprawie jakości gleby, zwiększeniu retencji 
wodnej oraz poprawie ochrony użytków rolnych przed 
powodziami. 
Beneficjent: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych.

Wolne środki (stan na II kw. 2011) – 0,00 zł

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 

z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Schemat I - Scalanie gruntów

Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi



I nabór wniosków trwał od 20.07.2009r. do 31.08.2009r.
W ramach naboru złożono 3 wnioski z czego 2 wnioski złożone przez Starostę
Powiatu Górowskiego oraz Starostę Powiatu Złotoryjskiego, zostały zakwalifikowane
do refundacji na kwotę pomocy 9 930 514,60zł co stanowi 75% kosztów
kwalifikowalnych wykazanych we wnioskach.

II nabór wniosków trwał od 29 marca 2010r. do 30 kwietnia 2010r.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego w dn. 16.08.2010r. wydał
3 decyzje w ramach działania na kwotę 13 189 527,38zł co stanowi 75% kosztów
kwalifikowalnych wykazanych we wnioskach.

III nabór  wniosków ogłoszony został w dniach  11.04.2011r. do 31.05.2011r. Złożone 
zostały 4 wnioski na kwotę pomocy 17 596 559,78 zł co stanowi 75% kosztów 
kwalifikowalnych wykazanych we wnioskach.

Samorząd Województwa przekazał do Agencji Płatniczej 3  zlecenia płatności na kwotę
pomocy 4 050 576,98 zł.

Łącznie na  III nabory wykorzystano 54 290 568,07 zł. (100%) kosztów kwalifikowalnych
przyznanej alokacji dla województwa

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 

z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Schemat I - Scalanie gruntów



I nabór wniosków trwał od 20.07.2009r. do 31.08.2009r.
W ramach naboru wpłynęło 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę
dofinansowania równą 84 111 932,24zł co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych
wykazanych we wnioskach. W wyniku weryfikacji wydano 15 decyzji (w tym 3
zmieniające) na kwotę dofinansowania 80 375 230,25 zł.

II nabór wniosków trwał od 01.12.2010r. do 28.01.2011r.
W ramach naboru wpłynęło 9 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania
równą 65 114 565,98zł co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych wykazanych we
wnioskach. W wyniku weryfikacji wydano 4 decyzje na kwotę 43 989 384,96zł.
Planowane jest dodatkowo wydanie około 2 decyzji do wyczerpania środków.

Łącznie na nabory wykorzystano 165 819 487,06 zł. kosztów kwalifikowalnych przyznanej
alokacji dla województwa.

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 

z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi



Beneficjent:

1. Gminy, 

2. Instytucje kultury,

3. Kościoły i związki wyznaniowe,

4. Organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego. 

Zakres :

1.Prace budowlane na obiektach: użyteczności publicznej, sportowych, obiektach małej 

architektury lub targowisk, infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej, związanej z 

promocją produktów i usług lokalnych,

2. Zakup wyposażenia,

3.Rewitalizacja obiektów zabytkowych.

Kwota wsparcia: min 25 tys. i max 500 tys. na miejscowośd w okresie realizacji PROW, 

nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych (od 19.08.2010 80% w osi 4 leader).

Nabory wniosków: luty 2009, czerwiec 2010, planowany nabór  - przełom roku2012

„Odnowa i rozwój wsi”



I nabór wniosków: trwał w dniach od 02.02.2009r. do 27.02.2009r.
W ramach naboru złożono 206 wnioski. Na ostatecznej liście rankingowej
znalazło się 179 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 51 843 180,00
PLN.

II nabór wniosków: trwał w dniach od 22 czerwca do 30 lipca 2010 roku.
W ramach naboru złożono 193 wniosków, z tego 163 zostały objęte
dofinansowaniem na łączną kwotę 49 339 753,00PLN.

Samorząd Województwa przekazał do Agencji Płatniczej 176 zleceo płatności na 
kwotę dofinansowania 40 968 529,17 zł.

„Odnowa i rozwój wsi”

Wolne środki (stan na II kw. 2011) - 11 892 048,78 zł



„Odnowa i rozwój wsi”

Zakres pomocy

Liczba podpisanych umów

I nabór II nabór SUMA

Infrastruktura publiczna 135 94 229

Zaspokajanie potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

24 40 64

Zaspokajanie potrzeb społecznych 
w zakresie sportu i rekreacji

8 4 12

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego

12 25 37

RAZEM 342



Gmina Żmigród – plac zabaw (dofinansowanie ok. 230 tys PLN)

Przykładowe projekty realizowane 

w ramach odnowy wsi



Gmina Bolesławiec– budowa świetlicy (dofinansowanie ok. 363 tys PLN)



Gmina Marciszów – budowa świetlicy wiejskiej (dofinansowanie ok. 274 tys PLN)



Gmina Wąsosz – spływ kajakowy (dofinansowanie ok. 25 tys PLN)



Beneficjent: Gmina, Związek międzygminny, jednoosobowa 

spółka gminy, gminny zakład budżetowy;  dofinansowanie max 

75% KK oraz na jedną gminę, max:

 4 000 000 zł na projekty w zakresie gospodarki wodno 

ściekowej,

„Podstawowe usługi dla ludności... ”

 1 000 000 zł w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub 

wyposażenia targowiska stałego.

Limit dla województwa dolnośląskiego/wolne środki na targowiska wynosi - 12 950 181 zł 

 200 000 zł na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu 

odpadów komunalnych

 3 000 000 zł na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych



I Nabór wniosków trwał w dniach od 04.05.2009r. do 30.06.2009r. 

W ramach I naboru złożono 127 wniosków, z czego do refundacji zostało zatwierdzone listą 
rankingową 112 wniosków na łączną kwotę dofinansowania: 240 532 918,00zł, w tym:

- 91 wniosków na kwotę dofinansowania  236 106 296,00 PLN w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej,
- 3 wnioski na kwotę dofinansowania 1 740 132,00 PLN z zakresu wytwarzania lub 
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,
- 18 wnioski na kwotę dofinansowania 2 686 490PLN w zakresie tworzenia systemu 
zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych.

„Podstawowe usługi dla ludności... ”

II nabór wyznaczony został w dniach 01.08.2011-29.09.2011.  Do dnia 08.09.2011 złożonych 
zostało 6 wniosków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, na kwotę pomocy 
12 169 205, 00zł.
• Wartośd podpisanych 107 umów: 169 950 455,00 zł
• Wolne środki (stan na 08.09.2011) –

114 255 674,00 zł.

Samorząd Województwa przekazał do Agencji 
Płatniczej 60 zleceo płatności na kwotę 
dofinansowania 43 661 141,38 zł.



Program „MÓJ RYNEK”

„Podstawowe usługi dla ludności... ”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (które
weszło w życie dnia 23 lipca 2011), wprowadziło możliwośd dofinansowania operacji
dotyczących: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim możliwości współfinansowania operacji
z zakresu budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk stałych
w miejscowościach liczących do 50 tys. mieszkaoców.

Beneficjent: Gmina, Związek międzygminny

III nabór (w zakresie targowisk stałych) wyznaczony 
został w dniach 12.09.2011-31.10.2011



WARUNKI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ TARGOWISKO STAŁE:

Targowisko stałe w ramach realizacji operacji dotyczącej jego budowy, przebudowy, 
remontu lub wyposażenia powinno byd:
1) utwardzone;
2) oświetlone;
3) przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;
4) wyposażone w:

a) odpływ wody deszczowej,
b) zadaszone stoiska, które powinny zajmowad co najmniej połowę 
powierzchni handlowej targowiska,
c) miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne;

5) podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że 
produkty rolno-spożywcze powinny zajmowad co najmniej połowę powierzchni 
handlowej targowiska;
6) zorganizowane tak, aby umożliwid rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób 
określony w regulaminie targowiska;
7) oznaczone nazwą „Mój Rynek”.

Program „MÓJ RYNEK”

„Podstawowe usługi dla ludności... ”



Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków na wybór lokalnej
grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od 17 listopada 2008r. do 15
stycznia 2009r.

Obecnie na Dolnym Śląsku istnieją 22 Lokalne Grupy Działania z których
19 posiada siedzibą w naszym województwie (3 grupy posiadają siedzibę w woj.
Lubuskim).

Na 169 dolnośląskich gmin, zgodnie z wytycznymi przy realizacji Leadera mogło
wziąd udział 137 (dopuszczone są „obszary wiejskie” przy działaniu Leader
zdefiniowane przez MRiRW, czyli gminy wiejskie, miejsko-wiejskie bez miast pow.
20 tys., miejskie do 5 tys. mieszkaoców).

Do realizacji Leader nie przystąpiła 1 gmina miejsko-wiejska spełniająca kryteria
(Gm. Bogatynia). Gmina ta nie może się już przyłączyd, gdyż przekroczony zostanie
limit 150tys mieszkaoców zamieszkałych na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie.

Wybór lokalnych grup działania do realizacji 
lokalnej strategii rozwoju - LEADER



Lokalna Grupa Działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju gmin Kąty 

Wrocławskie, Kobierzyce, Święta 
Katarzyna, Żórawina - Lider A4

Stowarzyszenie "Ślężanie -
Lokalna Grupa Działania"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Gromnik

Fundacja "Kłodzka Wstęga Sudetów" - Lokalna Grupa 
Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Starorzecze Odry

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Dobra 

Widawa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
"Partnerstwo Sowiogórskie"

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania "Kraina 

Wzgórz Trzebnickich"

Partnerstwo dla Doliny 
Baryczy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania "Kraina Łęgów Odrzaoskich"

Lokalna Grupa Działania "Ujście 
Baryczy" Gmin Góra-Niechlów-

Wąsosz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania "Kwiat Lnu"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo 
Ducha Gór"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 
Kaczawskie"

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Bory 

Dolnośląskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania -
"Partnerstwo Izerskie"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania - "Szlakiem Granitu"

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania 
"Wrzosowa Kraina"

Stowarzyszenie Kraina Lasów i jezior - Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania Fundacji "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo 
Integracja Turystyka"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania "QWsi"

LUBUSKA

LUBUSKA

LUBUSKA

Lokalne Grupy 
Działania 

na Dolnym Śląsku
(PROW 2007-2013)



PROW na lata 2007-2013 - Oś.4 LEADER
Lokalne Grupy Działania w Polsce



Budżet LGD na Dolnym Śląsku

Budżet LGD
= Liczba mieszkaoców (1.188.519) zameldowanych na pobyt stały na obszarze 
objętym LSR ...

x 116 zł Działanie 4.13 – Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju =137 868 204 zł

x 29 zł Działanie 4.31 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja -

=34 467 051 zł

x 3 zł Działanie 4.21 – Wdrażanie projektów współpracy =3 565 557 zł

Suma: 175 900 812 zł

Środki dostępne na działania osi 4 LEADER:



Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja - LEADER

W ramach trzech naborów wniosków w latach 2009-2011 złożone zostały:

-57 wnioski na kwotę pomocy 37 174 627,86zł, w tym w ramach pierwszych
dwóch naborów podpisano 56 umów na kwotę 27 777 994,07 zł. (stan na II
kw.2011)
- Wnioski składane w ramach trzeciego naboru dotyczą lat 2011-2015. Wnioski są
obecnie w trackie weryfikacji

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna

Grupa Działania"

Samorząd Województwa przekazał do 
Agencji Płatniczej 56 zleceo płatności na 
kwotę pomocy 4 912 308,16 zł.



Beneficjent:
Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Jednostka samorządu terytorialnego,
Osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą, Jednostka organizacyjna
związku wyznaniowego i kościoła, Inny podmiot (przypadki rozpatrywane
indywidualnie)

W przypadku małych projektów wysokośd pomocy na projekt nie może
przekroczyd 70% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 25 000 zł

Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyd
w okresie programowania kwoty 100 000 zł (max 4 operacje po 25 000 zł)

Wartośd projektu: od 4 500 do 100 000 PLN brutto

Nabory: na bieżąco zgodnie z planem naborów realizowanych przez Lokalne
Grupy Działania

„Małe Projekty”



Gmina Wojcieszów – budowa placu zabaw (dofinansowanie 15 000 tys PLN)

Przykładowe projekty realizowane 

w ramach Małych Projektów



Gmina Prusice – Zakup strojów 

góralskich dla zespołu ludowego z 

Krościny Wielkiej o nazwie,, Górale z 

Pienin”

(dofinansowanie 7 850 tys PLN)



Roman Krzyżanowski - Rozwój turystyki 

aktywnej w regionie poprzez utworzenie 

stanicy konnej 

(dofinansowanie  24 754 tys PLN)



W ramach działania złożono 1014 wniosków na kwotę 15 239 740,27 zł. 
Do dnia dzisiejszego podpisano 262 umów na kwotę 3 418 189,70 zł.

„Małe Projekty”

Zakres pomocy
Liczba podpisanych 

umów
Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub 

sportowych 82

Remont lub wyposażenie świetlic wiejskich 61

Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji 

turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i 

wydanie publikacji 32

Budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury 

turystycznej 23

Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; 

języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i 

rzemiosła 17

Promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem 

lokalnego dziedzictwa 16

Samorząd Województwa przekazał do Agencji Płatniczej 132 zleceń płatności na 

kwotę pomocy 1 882 453,17zł.



„Małe Projekty”

Zakres pomocy

Liczba 
złożonych 
wniosków

Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym 12

Remont lub wyposażenie muzeów 5

Udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych 

mechanicznie 3

Odbudowa, odnowienie, oznakowanie zabytkowych budowli i obiektów małej architektury 3

Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług 

opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym 

dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości 

takich produktów 3

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich 1

Promocja lokalnej przedsiębiorczości 1

Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego dziedzictwa 

krajobrazowego i przyrodniczego 1

Promocja produktów lub usług lokalnych 1

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków 

prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej 1



Odnowa i rozwój wsi – LEADER oś 4

W ramach Odnowy wsi poprzez Leadera, złożono 254 wniosków na kwotę 
65 902 786,93 zł, w tym podpisano 138 umów na 35 966 681,00 zł

Zakres pomocy Liczba podpisanych umów

Infrastruktura publiczna 104

Zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie turystyki

26

Zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie sportu i 
rekreacji

3

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego

5

RAZEM 138

Samorząd Województwa przekazał do Agencji Płatniczej 31 zleceń płatności na 

kwotę dofinansowania 6 377 008,59 zł.



W ramach powyższego działania 
złożono 3 wnioski o przyznanie 
pomocy na łączną kwotę 
dofinansowania 176 000,00zł. 

Wdrażanie projektów współpracy  - LEADER

- Do dnia dzisiejszego podpisano jedną umowę (dotyczącą 
etapu przygotowania projektu) na kwotę 10 000zł. 

- Jeden wniosek został wycofany.

- Jeden wniosek dotyczący etapu realizacji projektu na kwotę 
145 000zł jest obecnie w trakcie weryfikacji.



Strony internetowe

www.prow.dolnyslask.pl

www.umwd.dolnyslask.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Informacje o PROW 2007-2013




