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Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   

 

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest wdrażany przez 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zapisów ustawy z dnia  

7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) 

oraz umowy nr 4/BZD – UM02/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. zmienionej  aneksem nr 1 

z dnia 2 listopada 2009 r.,  aneksem nr 2 z dnia 1 grudnia 2011 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 

13 maja 2014 r. 

 

Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. wdraża następujące działania: 

1. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem 

rolnictwa i leśnictwa”  

2. „Odnowa i rozwój wsi” 

3. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

4. Działania w ramach Osi IV Leader tj.:  

- „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającym warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, 

- wdrażanie tzw. małych projektów, tj. projektów, które nie kwalifikują się do wsparcia 

w ramach działań osi 3-ej, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, 

- wdrażanie projektów współpracy, 

- funkcjonowanie lokalnej grupy działania. 

 

I. Działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 

      i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” schemat I - Scalanie gruntów, 

      schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 

 

Schemat I – Scalanie gruntów 

           Limit dostępnych środków dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 0,00 PLN 

z uwagi na brak zapotrzebowania ze strony beneficjentów pomocy. 

 

Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 

Pomoc udzielana w ramach schematu dotyczy realizacji projektów z zakresu 

melioracji wodnych, a także projektów związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego 

i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, pod warunkiem, że służą 
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one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie 

przeciwpowodziowej użytków rolnych. W ramach tego działania Samorząd Województwa 

dysponuje limitem środków na pomoc w wysokości  29 163 085,73 € w tym: 2 141 721,03 € 

dotyczy priorytetu gospodarka wodna (tzw. nowe wyzwania). Środki te pochodzą 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 

budżetu państwa. 

 

 

Tabela 1. Stan realizacji powyższego działania od początku wdrażania programu do dnia 

30.06.2015 r.  przedstawia poniższe zestawienie: 

 

 

Nazwa 

działania 

 

 

Przyznany limit 

środków  

 

 

Liczba 

złożon

ych 

wniosk

ów 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

 (środki 

EFRROW + 

BP)** w PLN 

Ilość 

wydanych 

decyzji 

czynnych 

(w 

realizacji) 

Kwota decyzji 

czynnych (środki 

EFRROW + 

BP)** w PLN 

Kwota 

wypłaconej 

pomocy (środki 

EFRROW + 

BP)** w PLN 

% udział 

kwoty  

wypłaconej 

pomocy 

do kwoty 

decyzji  

(kolumny 
7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Operacje  

z zakresu 

schematu II 

27 021 364,70 € 

113 249 241,60 

PLN* 

52 207 457 410,63 49 107 968 429,43 55 291 780,11 51,21% 

Priorytet 

gospodarka 

wodna 

2 141 721,03 € 

8 976 167,01 

PLN* 

3    8 990 646,42 2 1 243 326,96          0         0 

Ogółem 
29 163 085,73 € 

122 225 408,61 

PLN* 

     55 216 448 057,05 51 109 211 756,39 55 291 780,11 51,21% 

*wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 czerwca 2015 r.  - 1€ = 4,1911 zł 

** Wnioskowana kwota pomocy[PLN] =  Kwota kosztów kwalifikowalnych (EFRROW + BP) 

                 

           Od początku okresu programowania do dnia 30 czerwca 2015 r. złożono w sumie 55 

wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy (środki EFRROW + BP) 216 448 

057,10 PLN, przy całkowitej wartości projektów wynoszącej 273 129 448,28 PLN – 

wnioskowana kwota pomocy 163 684639,49 PLN. 

          Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał łącznie 51 decyzji na kwotę 

pomocy (środki EFRROW + BP) 109 211 756,39 PLN. 

           W ramach zakończonych operacji dla powyższego działania (dla których  

wystawiono zlecenia płatności do 30.06.2015 r.) osiągnięte efekty rzeczowe to m.in. 16 km 

wybudowanych wałów przeciwpowodziowych, 615 ha zdrenowanych gruntów ornych i łąk, 

29 km ukształtowanych koryt kanałów lub rzek. 

II. Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 

             Działanie „Odnowa i rozwój wsi” wpływa na poprawę jakości życia na obszarach 

wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 

promowanie obszarów wiejskich. Umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, 

zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, a także wpływa 

na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. W ramach tego 

działania Samorząd dysponuje limitem środków pochodzącym na pomoc z EFRROW 

w wysokości 26 942 651 €. 

W czterech naborach przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim 

w ramach tego działania złożono łącznie 569 wniosków o przyznanie pomocy na łączną 

kwotę pomocy w wysokości 161 840 241,66 PLN ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Od początku realizacji 

programu do dnia 30.06.2015 r. w ramach działania zawarto łącznie 517 umów 

o przyznanie pomocy na kwotę 141 454 075,00 PLN ze środków EFRROW.  
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Tabela 2. Stan realizacji powyższego działania od początku wdrażania programu do dnia 

30.06.2015 r.  przedstawia poniższe zestawienie: 

 

 

Nazwa 

działania 

 

 

Przyznany limit 

środków  

 

 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

 (środki 

EFRROW) w 

PLN 

 

Ilość zawartych 

czynnych umów 

(realizowanych) 

 

Kwota 

umów 

czynnych 

(środki 

EFRROW) 

w PLN 

 

Kwota 

wypłaconej 

pomocy 

(środki 

EFRROW) 

w PLN 

% udział 

kwoty  

wypłaconej 

pomocy 

 do kwoty 

umów  

(kolumny 
7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Odnowa i 

rozwój 
wsi 

26 942 651 € 

112 919 344,60 PLN* 

569 161 840 241,66 491 110 868 

016,51 

97 325 

323,84 

      87,79% 

*wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 czerwca 2015 r.  - 1€ = 4,1911 zł 

Źródło danych: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWK-P w Toruniu 
 

W ramach zakończonych operacji dla powyższego działania (dla których wystawiono 

zlecenia płatności do 30.06.2015 r.) osiągnięte efekty rzeczowe to m.in. 85 wybudowanych 

świetlic lub domów kultury, 306 wyremontowanych świetlic lub domów kultury, 

220 wybudowanych placów zabaw, 108 wybudowanych lub wyremontowanych obiektów 

sportowych. 

 

III. Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

            To działanie ma na celu poprawę podstawowych usług na obszarach wiejskich, 

obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-

gospodarczy, co przyczynia się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności 

gospodarczej. Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: 

a) gospodarki wodno-ściekowej,  

b) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, 

c) budowy i modernizacji targowisk, 

d) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, 

wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy, 

e) budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu, 

f) operacje dotyczące budowy mikroinstalacji  prosumenckich wykorzystujących lokalne 

odnawialne źródła energii, służących wytwarzaniu energii. 

W trakcie 9 naborów przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim 

w ramach działania  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” złożono łącznie 

521 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy w wysokości 

492 310 809,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Łącznie od początku realizacji programu do dnia 30.06.2015 r. w ramach działania 

zawarto 461 umów o przyznanie pomocy na kwotę 438 045 173,00 PLN ze środków 

EFRROW.  

              

Tabela 3. Stan realizacji powyższego działania od początku wdrażania programu do dnia 

31.05.2015 r.  przedstawia poniższe zestawienie: 

 

 

Nazwa 

działania 

 

 

Przyznany limit 

środków  

 

 

Liczba 

złożonyc

h 

wnioskó

w 

 

Wnioskowan

a kwota 

pomocy 

 (środki 

EFRROW) w 

PLN 

 

Ilość 

zawartych 

czynnych 

umów 

(realizowanych

) 

Kwota umów 

czynnych 

(środki 

EFRROW) w 

PLN 

Kwota 

wypłaconej 

pomocy 

(środki 

EFRROW) w 

PLN 

% udział 

kwoty  

wypłacone

j pomocy 

 do kwoty 

umów  

(kolumny 
7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Podstawow

e usługi dla 

gospodarki 
i ludności 

73 619 251,24 € 

308 545 643,90 PLN

* 

521 492 310 

809,00 

440 300 170 347,0

0 

250 851 701,1

8 

  83,56% 
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wiejskiej 

*wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 czerwca 2015 r. - 1€ = 4,1911 zł 

Źródło danych: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWK-P w Toruniu 
 

Główne efekty rzeczowe osiągnięte w zakresie powyższego działania (w ramach operacji, 

dla których wystawiono zlecenia płatności do 30.06.2015 r.) to m.in. 530,31 km 

wybudowanej sieci wodociągowej, 751,95 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej, 

19 wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków i 53 wybudowanych 

lub zmodernizowanych stacji uzdatniania wody. 

 

IV. Oś IV Leader 

            Celem Osi IV jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez 

aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc 

pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami 

i ich waloryzacja, wskutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system 

zarządzania danym obszarem. Na  terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcjonuje 

20 Lokalnych Grup Działania (LGD). Środki, jakimi dysponują LGD na realizację zadań to 

kwota 130 481 431,47 PLN. 

W ramach Osi IV Leader Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wdraża 

następujące działania: 

 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającym warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. „Małe 

projekty”; 

 „Wdrażanie projektów współpracy”; 

 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.  

             Do dnia 30.06.2015 r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania  pomocy w ramach działania „Odnowa 

i rozwój wsi” złożono 523 wnioski o przyznanie pomocy ze środków EFRROW na łączną 

kwotę w wysokości 94 490 529,23 PLN. Od początku okresu wdrażania programu do dnia 

30.06.2015 r. zawarto 443 umowy na łączną kwotę pomocy 80 679 579,00 PLN  

ze środków EFRROW.  

 

Stan wdrażania działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych 

projektów na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:  

 złożono 2 585 wnioski o przyznanie pomocy, które łącznie opiewają na kwotę 

dofinansowania 53 602 856,05 PLN,  

 łącznie zawarto 1 463 umów czynnych na kwotę ogółem 27 447 582,52 PLN. 

 

Stan wdrażania działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja” na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco: 

 Lokalne Grupy Działania złożyły 64 wnioski o przyznanie pomocy, 

 limit środków na lata 2007-2013 wynosi 28 769 285,87 PLN - łącznie zawarto  

59 umów, a cała pula środków została zakontraktowana.          

 

Stan wdrażania działania „Wdrażanie projektów współpracy” na dzień 30.06.2015 r. 

kształtuje się następująco: 

 w ramach działania złożono 36 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 

2 834 955,65 PLN, 

 podpisano 34 umowy o przyznanie pomocy na łączną kwotę ogółem 2 590 180,45 

PLN, 

 

 



5 

 

 

 

Nazwa działania 

 

 

Przyznany limit 

środków  

 

 

Licz

ba 

złożo

nych 

wnio

sków 

 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

 (środki 

EFRROW) w 

PLN 

 

Ilość 

zawart

ych 

czynny

ch 

umów 

 

Kwota umów 

czynnych (środki 

EFRROW) w 

PLN 

 

Kwota 

wypłaconej 

pomocy 

(środki 

EFRROW) w 

PLN 

% udział 

kwoty  

wypłacone

j pomocy 

 do kwoty 

umów  

(kolumny 
7/6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
„Wdrażanie 

lokalnych 
strategii rozwoju” 

dla operacji 

odpowiadającym 
warunkom 

przyznania 

pomocy w 
ramach działania 

„Odnowa i 

rozwój wsi” oraz 
„Małe projekty” 

23 545 645 € 

98 682 153,60 PLN* 

3108 142 346 338,48 

 

1888 92 897 871,52 86 070 164,63       93% 

„Funkcjonowanie 

lokalnej grupy 

działania, 
nabywanie 

umiejętności i 
aktywizacja” 

6 864 376 € 

28 769 285,87 PLN* 

64 21 450 289,36 34 22 650 955,61 18 241 653,77      89% 

„Wdrażanie 

projektów 

współpracy” 

722 959 € 

3 029 992,00 PLN* 

36   84 347,96 34     2 072 144,36 1 338 132,21     65% 

*wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 czerwca 2015 r. - 1€ = 4,1911 zł 

 

Źródło danych: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWK-P w Toruniu 

 

Lipiec 2015  
 

 

 

 


