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Inwestycje w środki trwałe 
(PROW 2014-2020)

Poddziałanie: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”,operacje typu „Scalanie gruntów”

 Zakres wsparcia

W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone

działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora

rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej

gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych

i leśnych.

Koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);

Koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją

rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

Koszty ogólne.
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Inwestycje w środki trwałe (PROW 2014-2020) 

Poddziałanie: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”,operacje typu „Scalanie gruntów”

 Beneficjenci: Starosta

 Warunki 

Pomoc może być przyznana na operacje:

- zgodne z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów, w szczególności poparte

wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych

z projektowanego obszaru scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których

łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia,

- dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów,

- zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji,

- dla której przeprowadzono badanie oddziaływania na środowisko,

- w przypadku ich realizacji na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach

chronionych - zgodne z planami zadań ochronnych i planami ochrony.
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Inwestycje w środki trwałe (PROW 2014-2020) 

Poddziałanie: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”,operacje typu „Scalanie gruntów”

 Kryteria wyboru

preferencje dla operacji, które będą miały wpływ na poprawę stanu 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych.

 Budżet

138 994 740 euro
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Inwestycje w środki trwałe (PROW 2014-2020) 

 Stawka pomocy – 100 % kosztów kwalifikowalnych
Maksymalna wysokość pomocy na opracowanie projektu scalenia nie może przekroczyć

kwoty:

- równowartości 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym

dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego,

śląskiego, świętokrzyskiego;

- równowartości 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym

dla pozostałych województw.

Maksymalna wysokość pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie

może przekroczyć kwoty:

- równowartości 2 000 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym

dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego,

śląskiego, świętokrzyskiego;

- równowartości 1 900 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym

dla pozostałych województw
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Ważne przepisy prawa krajowego

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

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

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

(Dz. U. poz. 349 z późn. zm.)

 ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

(Dz. U. poz. 1130 z późn. zm.)

 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

(Dz. U. poz. 2180)

 rozporządzenie 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. poz. 1755)
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Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków EFRROW 

w ramach PROW 2014-2020

Art. 3 ust. 1 pkt.  4

4) inwestycje w środki trwałe:

a) wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,

b) wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub

ich rozwój,

c) wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa;

Zadania agencji płatniczej związane z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy

wykonuje samorząd województwa (art. 6 ust. 3)

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pomoc jest przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu

pomocy
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Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Art. 11

 Jst, realizujące operacje w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z

rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego PROW

2014–2020, mogą otrzymywać środki z budżetu państwa na wyprzedzające

finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji oraz

na sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do

realizacji operacji w ramach tego poddziałania.

 Środki w formie dotacji celowej są przekazywane jst na podstawie przekazanych

właściwemu dysponentowi harmonogramów płatności podstawie przekazanych

właściwemu dysponentowi harmonogramów płatności wynikających z zawartych

umów o przyznaniu pomocy lub zatwierdzonych przez właściwy podmiot wniosków

o przyznanie pomocy.

 Środki w formie dotacji celowej, o których mowa w ust. 3, mogą zostać przekazane

przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy na podstawie porozumienia

zawartego z właściwym wojewodą, na wniosek jednostki samorządu terytorialnego
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb 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, w tym:

 formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków

o płatność

 szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie

pomocy

 kryteria wyboru operacji

 szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu

pomocy
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie prac scaleniowych oraz

zagospodarowania poscaleniowego, o których mowa w ustawie z dnia 26 marca

1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 oraz z 2015 r. poz.

349), z wyjątkiem realizacji scaleń, o których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy

(wszczętych z urzędu)

Beneficjent: starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie

scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że nie 

wyższej niż równowartość:

1) 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym 

w województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim 

i świętokrzyskim, poniesionych na wykonanie prac scaleniowych;

2) 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym 

w województwach innych niż wymienione w pkt 1, poniesionych na wykonanie 

prac scaleniowych

3) 2000 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach dolnośląskim, 

lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych 

na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego

4) 1900 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach innych niż 

wymienione w pkt 3, poniesionych na wykonanie zagospodarowania 

poscaleniowego.

Przeliczenia na złote wyrażonych w euro kwot, dokonuje się według średniego kursu 

walut obcych NBP,  obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

Kryteria dostępu

Pomoc jest przyznawana na operację, która oprócz warunków określonych

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawie z dnia

20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, spełnia następujące

warunki:

 będzie realizowana w zakresie prac scaleniowych oraz zagospodarowania

poscaleniowego, o których mowa w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu

i wymianie gruntów

 której koszty kwalifikowalne nie będą współfinansowane w drodze wkładu

z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego

unijnego instrumentu finansowego
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

 została przygotowana w związku z wystąpieniem do starosty ponad 50%

właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze

scalenia lub właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę

powierzchni projektowanego obszaru scalenia

 wydano dla niej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

 będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu

rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym

poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie

wniosku o płatność końcową nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;

 realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

 dla której sporządzono w formie opisowej i graficznej założenia do projektu

scalenia zawierające analizę istniejącego stanu oraz kierunki planowanych zmian,

w szczególności:

a) przebieg istniejących i projektowanych dróg w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

b) usytuowanie gruntów:

• zajętych przez urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz

przewidzianych do wykonania na nich takich urządzeń

• przeznaczonych na cele miejscowej użyteczności publicznej

• przeznaczonych na cele związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie

retencji wodnej

• przeznaczonych na cele inne niż rolne w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

Koszty kwalifikowalne

 ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013

 związane z pracami scaleniowymi oraz zagospodarowaniem poscaleniowym

 podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz

racjonalne.
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

 poniesione:

 od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów

ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.

 zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie

mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców

poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym

operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego

w umowie, z wyłączeniem zadań wykonywanych na podstawie art. 3 ust. 4

ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów

 w formie rozliczenia bezgotówkowego

 uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji

wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają

refundacji w pełnej wysokości jeżeli zostały

 poniesione:

 od dnia 1 stycznia 2014 r.

 zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te

przepisy mają zastosowanie

 uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji

wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

Wniosek o przyznanie pomocy 

 nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

 numer identyfikacyjny nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy

 opis planowanej operacji, w tym wskazanie

 celów operacji,

 wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji

operacji,

 zakresu, w jakim będzie realizowana operacja,

 terminu i miejsca realizacji operacji;

 plan finansowy operacji

 zestawienie rzeczowofinansowe

 oświadczenia lub zobowiązania

 informacje o dołączonych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków

przyznania pomocy
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

Kryteria wyboru operacji

 procentowy udział liczby właścicieli gospodarstw rolnych położonych na

projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie

postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej liczby właścicieli

gospodarstw rolnych objętych postępowaniem scaleniowym lub procentowy

udział powierzchni gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia,

których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania

scaleniowego, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów objętych

postępowaniem scaleniowym, w którym liczba punktów odpowiada

procentowi właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym

obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania

scaleniowego lub procentowi gruntów położonych na projektowanym obszarze

scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania

scaleniowego – maksymalnie 100 punktów
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

 operacja, co wynika z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie

miała pozytywny wpływ na środowisko – 10 punktów

 operacja zakłada na obszarze scalenia poprawę walorów krajobrazowych w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) – 10 punktów

 operacja zakłada wydzielenie niezbędnych gruntów na cele:

 miejscowej użyteczności publicznej wynikających z założeń do projektu

scalenia – 10 punktów;

 związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej –

10 punktów

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 70 punktów
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

Terminy 

Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do

publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo

samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce,

ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed

dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

 właściwy organ samorządu województwa uzgadnia z ministrem właściwym do spraw

rozwoju wsi nie później niż 14 dni przed dniem planowanego ogłoszenia o naborze

wniosków o przyznanie pomocy

 nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.

W terminie 4 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków

o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa:

 wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy –

w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;

 informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania

pomocy – w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

Umowa o przyznaniu pomocy 

 zapewnienia trwałości operacji

 osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku

o płatność końcową

 niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy

strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego

instrumentu finansowego,

 zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych

zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy

do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych,

a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

przekracza 20 000 złotych netto
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Rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów”

 przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia,

w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej

 warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on

obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa

 dokonywania zmian w umowie

 zapewnienia wszczęcia, w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,

postępowania scaleniowego

 zapewnienia realizacji operacji w części wynikającej z kryteriów, w przypadku

gdy operacji przyznano punkty w ramach tych kryteriów

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych

w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową

sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu

województwa albo samorządową jednostkę.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Rozporządzenie sprawie wysokości limitów środków dostępnych 

w poszczególnych województwach lub latach

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro

dolnośląskie 10 257 813

kujawsko-pomorskie 0

lubelskie 27 368 064

lubuskie 3 433 170

łódzkie 4 503 430

małopolskie 6 838 541

mazowieckie 6 852 441

opolskie 972 963

podkarpackie 35 054 473

podlaskie 14 524 950

pomorskie 3 280 276

śląskie 17 110 252

świętokrzyskie 8 214 589

warmińsko-mazurskie 0

wielkopolskie 583 778

zachodniopomorskie 0

Razem 138 994 740



Stan wdrażania
(na dzień 31 sierpnia 2016 r.)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ogółem EFRROW ogółem EFRROW ogółem EFRROW ogółem EFRROW

31.03.2016 r. - 27.05.2016 r.

28.10.2016 r. - 30.11.2016 r.
44 760 992,81 28 480 661,98 3 29 411 783,52 18 714 715,00 65,71% 65,71% 0 3 29 411 783,52 18 714 715,00 65,71% 65,71%

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

18.04 2016 r. - 16.06.2016 r. 119 423 284,07 75 987 013,90 12 81 313 710,94 61 128 608,00 68,09% 80,45% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

31.03.2016 r. -25.05.2016 r. 14 980 980,61 9 532 144,39 2 8 282 366,86 5 270 069,00 55,29% 55,29% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

20.04.2016 r. - 17.06.2016 r. 19 651 167,15 12 503 704,94 2 10 342 567,08 6 580 973,00 52,63% 52,63% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

18.07.2016 r. - 15.09.2016 r. 29 840 657,51 18 987 105,21 1 7 822 386,82 4 977 383,00 26,21% 26,21% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

31.03.2016 r. - 25.05.2016 r. 29 901 311,55 19 025 698,32 7 41 602 285,15 26 471 527,00 139,13% 139,14% 2 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

03.01.2016 r. - 30.11.2016 r. 4 245 621,35 2 701 417,01 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

31.03.2016 r. - 27.05.2016 r. 152 963 698,38 97 328 211,70 14 150 335 127,17 95 658 237,67 98,28% 98,28% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

22.04.2016 r. - 06.05.2016 r. 63 381 071,82 40 328 303,06 8 108 929 409,33 70 331 250,00 171,86% 174,40% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

31.03.2016 r. -21.05.2016 r. 14 313 812,35 9 107 636,45 6 35 102 401,72 30 508 025,79 245,23% 334,97% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

06.06.2016 r. - 08.07.2016 r. 74 662 295,63 47 506 354,76 5 49 409 958,84 31 439 554,00 66,18% 66,18% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

07.04.2016 r. – 20.05.2016 r. 35 845 180,56 22 807 681,54 2 26 831 516,94 17 072 892,00 74,85% 74,86% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

31.10.2016 r. - 14.11.2016 r. 2 547 373,68 1 620 850,75 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

606 517 447,46 385 916 784,00 62 549 383 514,37 368 153 234,46 90,58% 95,40% 2 3 29 411 783,52 18 714 715,00 4,85% 4,85%

liczba
 kwota (zł)

liczba liczba
 kwota (zł)

Zachodniopomorskie

Razem 

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Limit środków (zł)

ogółem EFRROW

Warmińsko - mazurskie

Wielkopolskie

Mazowieckie

Kujawsko - pomorskie

Dolnośląskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Województwo Terminy naboru wniosków

Złożone wnioski Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne)

wykorzystanie 

limitu

wykorzystanie 

limitu

Wnioski 

odrzucone 

/ wycofane



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.minrol.gov.pl

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat tel.: (22) 623 18 42 

Fax: (22) 623 20 51

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


