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Szanowni Państwo!
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przedstawiamy Pa
ństwu drugi numer elektronicznego
miesięcznika PROWieści. W numerze
tym, w krótkiej formie przedstawia
my sprawy bieżące dotyczące reali
zacji PROW 2007-2013 oraz polityki
w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej.
W jednym miejscu znalazły się in
formacje
dotyczące
postępu
w realizacji PROW i poszczegól
nych działań programu, zmianach
w programie i działaniach oraz spraw
dotyczących kształtowania przyszłości
WPR po roku 2013.
Drugi numer PROWieści zawiera in
formacje dotyczące:
•
realizacji PROW 2007-2013,
•
spotkań i prowadzonych konsulta
cji dotyczących przyszłości PROW
po 2013 r.,
•
prowadzonych analiz i ocen reali
zacji PROW 2007-2013,
•
propozycje przykładów zrealizo
wanych projektów „Dobre prak
tyki” ( w każdym numerze są za
mieszczane dwa przykłady)
•
szczegółowe tabelaryczne dane
o realizacji PROW 2007 -2013.

Warmińsko-Mazurskie: www.wrota.warmia.mazury.pl
Wielkopolskie: www.umww.pl
Zachodniopomorskie: www.wzp.pl
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

www.fapa.com.pl

Miesięcznik PROWieści zamieszcza
ny został na stronach internetowych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl oraz Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich www.ksow.gov.pl
i rozesłany drogą elektroniczną do be
neficjentów PROW, partnerów KSOW
oraz instytucji i osób zajmujących się
rozwojem obszarów wiejskich w Polsce.

Mamy nadzieję, że wymiana infor
macji o realizacji PROW 2007-2013
i rozpowszechnianie dobrych praktyk
w zakresie realizowanych programów
pomocy UE w zakresie rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich będzie pozyty
wnie wpływać na poprawę wdrażania
instrumentów rozwoju obszarów wiej
skich oraz zapewni lepszą dystrybucję
informacji o efektach realizacji tych in
strumentów.
Jesteśmy przekonani, że dostępność
informacji o zmianach w poszczegól
nych działaniach PROW 2007-2013
i organizowanych w tym zakresie spot
kaniach, konferencjach, szkoleniach,
konkursach, seminariach będzie sprzy
jać także urzeczywistnianiu się zasady
partnerstwa oraz nowoczesnego, efe
ktywnego sposobu wymiany informacji
i pozyskiwania wiedzy.
Zapewnienie wszystkim podmiotom
współpracującym w obszarze rolnictwa
i rozwoju wsi dopływu informacji
i umożliwienie wymiany doświadczeń
związanych z rozwojem obszarów
wiejskich pozwala na podejmowanie
trafnych decyzji, zarówno przez inwe
storów jak i administrację publiczną, na
wszystkich poziomach zarządzania.
Zachęcamy do lektury i współpracy
przy redakcji „PROWieści”.
Redakcja „PROWieści”
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Informacja o realizacji PROW 2007-2013

Informacja na temat realizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(wykres 1.) Liczba złożonych wniosków oraz zawartych umów/decyzji w ramach PROW 2007-2013 (narastająco w tys.).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
jest wdrażany w Polsce od 2007 roku. Łączna kwota środków przeznaczonych na realizacje działań w ramach PROW 2007-2013
wynosi ponad 17 mld euro. W 2010 roku
całkowita alokacja dla Programu została
zwiększona o prawie 170 mln euro. Środki te
mogły być przeznaczone przez kraje człon
kowskie wyłącznie na realizację projektów
z zakresu restrukturyzacji produkcji mleka,
gospodarki wodnej, pozyskiwania energii
odnawialnej, internet szerokopasmowy,
czy też na finansowanie bioróżnorodności.
Główne zadanie realizowanego programu
to wspieranie modernizacji i wzrostu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego
oraz rozwój obszarów wiejskich. W ramach czterech osi realizowane są 22 działania oraz pomoc techniczna. Duża część
z nich adresowana jest do rolników
i producentów rolnych.
Realizacja przebiegu programu monitorowana jest na bieżąco. Do dnia 11 maja
2012 r. w ramach realizacji PROW 2007
- 2013 beneficjenci złożyli już łącznie prawie
5,14 mln wniosków. Zawarto ponad 4,34
mln umów/decyzji na kwotę stanowiącą ponad 76% całości alokacji dla Programu. Sukcesywny wzrost liczby złożonych wniosków
i wydanych decyzji obrazuje poniższy wykres.

Zrealizowane płatności przekroczyły już 34 mld zł. Stawia to Polskę wśród
krajów w wdrażających Program w naj
szybszym tempie pośród państw Unii Europejskiej.
Obecnie z Programu Rozwoju Obsza
rów Wiejskich na lata 2007-2013, którego
całkowity budżet wynosi ok. 70 miliardów złotych, już ponad 90% środków

zostało za
gospodarowanych. Oprócz
już wy
płaconych środków, część śro
d
ków zarezerwowana jest na zobowiązania wieloletnie wynikające z za
wartych
umów. Dotyczy to np. wypłacania przyznanych w ubiegłych latach "Rent strukturalnych", czy co
rocznych dopłat do
zalesień. Kolejne środki finansowe są
zaplanowane na prze
prowadzenie na-

(wykres 2.) Płatności zrealizowane w kolejnych latach (narastająco).
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(wykres 3.) Zrealizowane płatności - % wykorzystanie środków EFRROW, wg działań

borów wniosków w przyszłych latach
z takich działań jak "Program rolnośrodowiskowy", czy dopłat z tytułu ONW,
a także na płatności związane z kończeniem inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców. Te płatności
nastąpią po całkowitym zakończeniu inwestycji, zgłoszeniu wniosków o płatność
oraz dokonaniu oceny zgodności inwestycji z podpisanymi umowami. Na wykresie
poniżej przedstawione zostały narastające
zrealizowane płatności w kolejnych latach.
Kolejny wykres (wykres 3.) obrazuje
stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych działań PROW 2007
- 2013.
Istotny udział w realizowanym
programie mają działania nakiero
wane na unowocześnienie rolnictwa
i rozwój obsza
rów wiejskich w tym
w szczególności rozwój prze
d
siębiorczości na wsi. Działania te reali

zowane są przede wszystkim w ramach
osi I i III.
Unowocześnieniu rolnictwa służy
przede wszystkim działanie Modernizacja gospodarstw rolnych, które od
początku realizacji Programu cieszy
największym powodzeniem. W ciągu
trzech lat wdrażania PROW 2007-2013
na to działanie złożono blisko 80 tys.
wniosków, na kwotę stanowiąca prawie
130% całkowitej alokacji przezna
czonej na to działanie (ponad 11 mld
zł). Zawartych zostało prawie 50 tys.
umów na kwotę blisko 81% całkowitej
alokacji.
Zrealizowane
płatności
stanowią prawie 57% dostępnych
środków. Poprawie konkurencyjności
gospodarki żywnościowej służy natomiast działanie Zwiększanie wartości
dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Łącznie w ramach tego
złożono ponad 2,8 tys. wniosków,

z czego zawarto prawie 1,4 tys. umów na
kwotę blisko 2,5 mld zł.
Oś III jest osią szczególną. W ramach tej osi realizowane są następujące
działania: Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej, Tworzenie
i
rozwój
mikroprzedsiębiorstw,
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa
i rozwój wsi. Praktycznie wszystkie działania tej osi są działaniami
odpowiadającymi aktualnym potrzebom wsi. Promowanie dywersyfikacji
działalności gospodarczej, tworzenie
pozarolniczych
źródeł
dochodów,
łagodzenie skutków bezrobocia, rozwój
infrastruktury
technicznej
i zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych mieszkańców wsi pozwala na poprawę jakości życia na
obszarach wiejskich i tworzenie
miejsc pracy na wsi, co ma szczególne
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znaczenie przy wyborze dróg życiowych
przez młodych mieszkańców wsi.
Pierwsza grupa działań osi III dotyczy
różnicowania działalności gospodarczej.
W Polsce ze względu na duże zasoby
ludzkie i wysoki poziom bezrobocia
priorytetem jest zapewnienie ludności
na wsi pracy i zwiększenia dochodów
poprzez rozwój działalności pozarolni
czej. Niskie dochody wynikające z niedostatecznego wykorzystania zasobów
pracy rodzin wiejskich to podstawowy
problem społeczno-ekonomiczny. Ro
l
nictwo absorbuje coraz mniejszy zasób
siły roboczej, zaś strategiczna wizja
zakłada utrzymanie żywotności obszarów
wiejskich. W związku z tym ciężar zatru
dnienia wiejskich zasobów pracy powinny
przejmować działalności nierolnicze.
Z tego punktu widzenia szczególnie
istotne jest wszechstronne wsparcie dla
procesu tworzenia pozarolniczych miejsc
pracy na wsi oraz ułatwiania zatrudnienia
w lokalnych ośrodkach miejskich osób ze
wsi. Rolnicy i osoby zamieszkujące wraz
z nimi w gospodarstwie mogą się
starać o refundacje środków po
niesionych na projekty inwestycyjne, których celem jest uzyskiwanie
pozarolniczych dochodów w gospoda
rstwie w ramach działania Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej.
Refundacja poniesionych kosztów na
realizację przedsięwzięć w tym działaniu
może wynieść od 50 do 80% kosztów.
Podwyższony poziom dofinansowania
został wprowadzony w roku 2010 i dotyczy
gospodarstw w których wystąpiły straty
wynikające z wystąpienia różnych
zdarzeń losowych. Łącznie, w ramach
tego działania złożono już 29 tys.
wniosków, z czego zawarto umowy
z prawie 11 tys. beneficjentów, na kwotę
przekraczająca 67% dostępnych środków.

Natomiast w działaniu Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw, osoby
podejmujące lub rozwijające działalność
gospodarczą w małych miejscowościach
wiejskich złożyły w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już ponad
31 tys. wniosków, z czego zawarto umowy
z prawie 7 tys. beneficjentów, co stanowi
około 30% dostępnych środków w tym
działaniu.
Drugą grupę w ramach tej osi
stanowią instrumenty mające na celu
poprawę jakości życia. Dotyczą one
rozwoju infrastruktury technicznej
i społecznej, odnowy wsi, poprawy
stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Działania te z pewnością
przyczyniają się do polepszenia jakości
życia i stanowią dodatkowy czynnik,
kształtujący przemiany strukturalne na
wsi. Przeciwdziałają depopulacji, a także
tworzą silniejsze poczucie identyfikacji
mieszkańców z obszarów wiejskich
z ich regionem wraz z jego tradycjami
i wartościami.
W ramach działania Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności
wie
j
skiej zwiększono budżet o około
65 mln euro tym samym samorządy
gminne mają do wykorzystania większe
środki na tak niezbędne inwestycje jak
budowa lub modernizacja infrastruktury
wodnokanalizacyjnej, gospodarka odpa
dami komunalnymi czy też z zakresu
pozyskiwania energii odnawialnej na
potrzeby społeczności gmin wiej
skich.
Ponad to wprowadzono też zmianę,
która pozwoliła gminom na budowę
i modernizację infrastruktury małych
targowisk wiejskich co przyczyni się
do poprawy warunków sprzedaży
bezpośredniej produktów rolnych. Do
chwili obecnej gminy złożyły już ponad
4,15 tys. wniosków, z czego zawarto

umowy z ponad 2,56 tys. beneficjentów
na kwotę prawie 70% dostępnych w ramach tego działania środków.
W ramach działania Odnowa
i roz
wój wsi wspierane są między
innymi projekty dotyczące budowy
boisk szkolnych, świetlic, modernizacji
i remontów budynków użyteczności pu
blicznej, renowacji zabytkowych budowli
oraz porządkowanie przestrzeni publicz
nej w małych miejscowościach wiejskich.
Łącznie beneficjenci złożyli już 7,1 tys.
wniosków na kwotę ponad 4,15 mld zł.
Zawarte umowy wyczerpują budżet tego
działania w prawie 90%.
Wagę tych działań podkreślano
na
konferencji
„Odnowa
wsi
szansą rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce”, zorganizowanej w Pałacu
Prezydenckim w dniu 19 kwietnia br.
w ramach cyklu Forum Debaty Publi
cznej, w obszarze tematycznym „Potencjał
obszarów wiejskich szansą rozwoju”.
Uprzejmie informujemy, że szcze
gółowe informacje dotyczące realizacji
poszczególnych działań PROW 20072013 znajdują się w opraco
wywanej
co miesiąc informacji bieżącej z monitoringu „Bieżące informacje na temat realizacji PROW 2007 – 2013”.
Informacja ta zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa www.
minrol.gov.pl w zakładce monitoring
i sprawozdawczość PROW 2007-2013.
Informacja tabelaryczna przedsta
wiająca szczegółową informację o reali
zacji Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 według
stanu na dzień 30 kwietnia 2012 r. przedstawiona została na przedostatniej stronie PROWieści.
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Rada Ministrów przyjęła „Strategię
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa
i rybactwa”
W dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia przedłożonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Strategii
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”.
Dokument ten został opracowany
przy udziale szerokiego grona eksper
tów w oparciu o wyniki konsultacji
społecznych i międzyresortowych oraz
wyniki niezależnych ocen.
Jest to jedna z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju, które będą
stanowiły podstawowe instrumenty realizacji aktualizowanej Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2020 r.
oraz Długookresowej Strategii Rozwoju
Kraju do 2030 r.
Strategia będzie realizowana w la-

tach 2012-2020, a głównym celem działań w niej zaprojektowanych jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa
i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Cel główny oraz cele szczegół
owe zostały zaprojektowane pod kątem
wykorzystania potencjałów i znoszenia barier rozwojowych, w oparciu
o pięć kluczowych zagadnień, tj. kapitał
ludzki, jakość życia, bezpieczeństwo,
konkurencyjność i środowisko.

Strategia posłuży m.in. do ukie
runkowania wsparcia w ramach polityk
UE, w tym Wspólnej Polityki Rolnej
i Polityki Spójności na rozwój obszarów
wiejskich w nowej perspektywie finan
sowej UE 2014-2020.
Przedstawiona w strategii koncepcja
opiera się na zasadzie zrównoważonego
rozwoju oraz wielofunkcyjności obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa.
(MRiRW BP)

Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE
w Luksemburgu, polski wniosek w sprawie
podjęcia interwencji na rynku mleka
26 kwietnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki uczestniczył
w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa, która odbywała się
w Luksemburgu.
Głównym punktem obrad w pie
rwszym dniu Rady była dyskusja ministrów na temat kształtu płatności bezpośrednich po 2013 r.
Komisarz Dacian Ciolos uzasa
dniał konieczność kierowania płatności bezpośrednich tylko do aktywnych
rolników. Bronił modelu wsparcia ryczałtowego dla małych gospodarstw
zwolnionych z pewnych zobowiązań

środowiskowych oraz podkreślił potrzebę wspierania we wszystkich pań
stwach członkowskich młodych rolników poprzez podwyższone płatności
bezpośrednie. Generalnie kwestie te
nie wzbudzały wielkich kontrowersji
w dyskusji. Państwa członkowskie
apelowały o większą elastyczność we
wdrażaniu płatności bezpośrednich.
Proponowały opcjonalne, a nie obo-

wiązkowe wprowadzanie płatności dla
małych gospodarstw lub młodych rol
ników, a dopłaty do obszarów o niekorzystnych warunkach mogły realizować
w II filarze WPR. Najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia wyrównywania dopłat bezpośrednich dla rolników
zarówno wewnątrz kraju (pomiędzy
regionami), jak i pomiędzy państwami członkowskimi. Jest kilka krajów,
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które zdecydowanie odrzucają wy
równywanie dopłat bezpośrednich
pomiędzy rolnikami argumentując,
że zagrozi to utrzymaniu produkcji w
pewnych regionach oraz przyczyni się
do porzucania ziemi rolniczej. Inne
państwa, w tym Polska, prezentują stanowisko, że płatności należy wyrównać
jak najszybciej, gdyż obecny system
płatności zakłóca warunki konkurencji
na jednolitym rynku UE.
Nowe państwa członkowskie, w tym
Polska, chcą też utrzymania obecnego systemu SAPS bez wprowadzania
uprawnień do płatności.

Pod obrady Rady Ministrów
Polska zgłosiła wniosek o wprowadzenie interwencji na rynku masła i mleka
w proszku, w tym subsydiów do eksportu. Powodem jest pogarszająca się
sytuacja cenowa na tym rynku. Polski
wniosek poparły następujące państwa:
Hiszpania, Węgry, Portugalia, Litwa,
Łotwa. Komisja Europejska zapowiedziała monitorowanie i analizowanie
sytuacji na rynku mleka, jednak nie
zgodziła się na podjęcie działań na
obecnym etapie. W sprawach różnych
Węgry razem z Polską i innymi krajami (Bułgaria, Łotwa, Litwa, Rumu-

nia, Słowenia i Słowacja) zwróciły się
do Komisarza rolnego o wyjaśnienie
powodu zmniejszenia finansowania
grup producentów owoców i warzyw.
Komisarz wskazywał w odpowiedzi na
gwałtownie rosnące skutki budżetowe
tego programu i konieczność wprowadzenia limitu na finansowanie grup.
Z ogól nego budżetu na 2012 r. w kwocie
300 mln euro - 174 mln euro kierowane
jest na wsparcie grup owoców i warzyw
w Polsce.
(MRiRW BP)

W Pałacu Prezydenckim o odnowie wsi
Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk
uczestniczył w dniu 19 kwietnia w konferencji „Odnowa wsi szansą rozwoju
obszarów wiejskich w Polsce”, zorgani
zowanej w Pałacu Prezydenckim w ramach cyklu Forum Debaty Publicznej,
w obszarze tematycznym „Potencjał
obsza
rów wiejskich szansą rozwoju”.
Spotkanie odbyło się w związku z 15-leciem programu odnowy wsi w Polsce
i było okazją do wymiany doświadczeń,
skonfrontowania
dotychczasowych
osiągnięć z funkcjonowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
spojrzenia na odnowę wsi z perspektywy
ekonomicznej i socjologicznej.
Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk podkreślił ogromne znaczenie
prowadzonych przez poszczególne regiony działań, podejmowanych na poziomie
gmin i sołectw. Zaznaczył, że odnowa wsi
to przede wszystkim wspólna realizacja
planu i osiąganie założonego celu przy
współpracy wielu podmiotów. – Polskie rolnictwo ma ogromny potencjał
i możliwości produkcyjne, takie jakich
nie posiadają inne kraje unijne. Pol
scy rolnicy stale zwiększają wydajność
produkcyjną i skutecznie wykorzystują
unijne fundusze. Nie należy jednak
zapominać o tym, że Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich to nie wszystko.

Rozwój obszarów nie może być tylko
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, musi
być integralnym elementem polityki
państwa, w tym polityki spójności i rozwoju regionalnego. Polityka regionalna
i polityka spójności muszą brać coraz
większą odpowiedzialność za rozwój
obszarów wiejskich. Doświadczenie
pokazuje, że łączenie funduszy przynosi
wymierne korzyści – mówił Tadeusz
Nalewajk. Wiceminister rolnictwa
zwrócił także uwagę na znaczenie partne
ra społecznego i podkreślił, że inicjatywy
oddolne są jednymi z najistotniejszych
i najskuteczniejszych działań.

Debatę
poprowadził
Andrzej
Hałasiewicz, natomiast obrady swoim
wystąpieniem otworzył sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz
Młotkiewicz. Minister podkreślił, że
modernizacja obszarów wiejskich to
jeden z najważniejszych priorytetów
obecnej prezydentury, a prezydent
Bronisław Komorowski przywiązuje
dużą wagę do przemian na polskiej
wsi i mocno angażuje się w kwestie,
które te przemiany wspierają. – Trudno
wyobrazić sobie naprawdę nowoczesny kraj bez nowoczesnej wsi, która
stawia czoła wyzwaniom współczesnego
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świata. Wsi nowczesnej, ale potrafiącej
w twórczy sposób korzystać z bogactwa
tradycji – mówił Dariusz Młotkiewicz.
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
RP odniósł się także do projektowanych
zmian w ramach zbliżającej się reformy
Wspólnej Polityki Rolnej. Przypomniał,
że do propozycji Komisji Europejskiej
Polska podchodzi sceptycznie, zarówno
rolnicy, związki zawodowe oraz organizacje rolnicze, jak i polskie władze nie są
z tych proponowanych zmian zadowolone i oczekują głębszej reformy unijnej
polityki rolnej.
W konferencji, oprócz przedstawicieli rządu i administracji państwowej,
udział wzięli między innymi przedstawiciele administracji samorządowej
z województw: opolskiego, wielkopolskiego i podkarpackiego, świata polityki
i nauki oraz organizacji rolniczych.
Prelegenci przedstawiając poszczególne
przedsięwzięcia, zmierzające do realizacji celu jakim jest odnowa wsi, zgo
dnie podkreślali znaczenie lokalnych
społeczności, które czują się odpo
wiedzialne za miejscowości, w których
żyją. Jak podkreślił wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, działania te są
tym skuteczniejsze, im silniejsza jest
tożsamość mieszkańców danego regionu.
– Prezentowany podczas debaty do
robek jasno wskazuje na fakt, iż odnowa
wsi stała się w ostatnich latach jedną
z najważniejszych innowacji społecznych
na obszarach wiejskich, wpływającą na
lokalną i regionalną rzeczywistość oraz
oddziałującą i modyfikującą podejścia
i narzędzia rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce – powiedział opolski wojewoda.
Według definicji odnowa wsi to zaplanowany i realizowany przez wiejską
wspólnotę proces rozwoju, który
w głównej mierze opiera się na lokalnych
zasobach i wykorzystuje zewnętrzne
wsparcie. Program został zainicjowany
w 1997 roku w województwie opolskim
i jako najdłużej działający regionalny
program rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce, jest wzorcem dla kolejnych ta
kich programów w kraju.
(MRiRW BP)

AGROTRAVEL 2012
W dniach 20-22 kwietnia 2012 r., w Kielcach odbyły
się IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i
Agroturystyki AGROTRAVEL 2012, zrealizowane w
ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich.

W dniach 20-22 kwietnia 2012 r.,
w
Kielcach
odbyły
się
IV
Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
2012, zrealizowane w ramach Planu
Działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich. W targach wziął udział podse
kretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi – Andrzej Butra.
Targi AGROTRAVEL to najbardziej
roztańczona i rozśpiewana wystawa.
Największa i najlepsza oferta wypo
czynku na wsi. To platforma wymiany
doświadczeń pomiędzy wszystkimi
uczestnikami działań, mającymi na celu
rozwój regionów, krajów i Europy po
przez turystykę wiejską.
W imprezie brali udział licznie reprezen-

towane województwa, prezentując
największe atrakcje turystyki wiejskiej
i agroturystyki swojego regionu, stowa
rzyszenia i gospodarstwa agroturystyczne
oraz lokalne grupy działania i lokalne
grupy rybackie – realizujące i finansujące
lokalne strategie rozwoju. W tym roku
walorami turystycznymi swoich krajów
kuszą także wystawcy ze Słowacji – kraju
partnerskiego, Węgier oraz Litwy.
Gośćmi targów byli przedstawiciele
Światowej
Organizacji
Turystyki
(UNWTO), Komisji Europejskiej, narodowych organizacji turystyki wiejskiej
zrzeszonych w Europejskiej Federacji
Turystyki Wiejskiej – EuroGites oraz
organizacji należących do Europejskiej
Sieci Obszarów Wiejskich.
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Podczas targów omawiane były najistotniejsze zagadnienia dotyczące turystyki
wiejskiej, poruszane są problemy sektora oraz trendy, wahania rynku i czynniki ekonomiczno-społeczne, które mają
duży wpływ na rozwój turystyki wiejskiej
i agroturystyki. W tym roku szczególną
uwagę poświęcono perspektywom rozwoju turystyki wiejskiej w Europie
po roku 2013 oraz poprawie jakości
świadczonych usług w gospodarstwach
agroturystycznych.
Dla zwiedzających targi AGROTRAVEL były okazją do zapoznania się z bogatą ofertą turystyki wiej
skiej. W ciągu trzech dni targowych,
odwiedzający targi mieli niepowtarzalną
okazję do obcowania z kulturą i dzie
dzictwem krajów rękodzielnictwem
regionów, rękodzielnictwem i sztuką
ludową, zwyczajami życia codziennego
mieszkańców wsi. To także bogactwo
rodzimych potraw wykonanych według
tradycyjnych receptur, w tym produktów
posiadających europejskie certyfikaty
jakości.
Wystawcy natomiast mieli przede wszystkim doskonałą okazję do prowadzenia
rozmów z bezpośrednimi odbiorcami
oraz promocji i sprzedaży swojej oferty
turystycznej na obszarach wiejskich.
Mieli także możliwość poznać oczekiwania i preferencje klientów, jak również
sposobność nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między wystawcami
z różnych stron Europy.
W trakcie targów rozstrzygnięte zostały
liczne konkursy: na najciekawsze stoisko,
najciekawszą pamiątkę agroturystyczną,
na najmłodszego kwaterodawcę oraz
gospodarstwo, które przyjęło najwięcej
gości zagranicznych. Podczas gali bie
siadnej zostały wręczone nagrody Mi
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla
laureatów konkursu „Pamiętniki agroturystyki”.
Honorowy patronat nad targami objął
Bronisław Komorowski Prezydent Rze
czypospolitej Polskiej. W propagowanie
marki turystyki wiejskiej i agroturystyki
włączyło się liczne grono podmiotów
branżowych i medialnych.
(MRiRW BP)

Biuletyn
podsumowujący warsztaty - RD Strategic Programming and Monitoring and Evaluation.
Uprzejmie informujemy, że ukazał się
biuletyn podsumowujący warsztaty pt:
„Programowanie Strategiczne, Monitorowanie i Ocena w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na lata 2014
– 2020”, które odbyły się 14-15 marca
2012 roku w Brukseli.
Biuletyn
wraz
z
prezentacjami
i dokumentami wprowadzającymi
w tematykę jest dostępny na stronie
poświęconej monitorowaniu i ocenie
WPR po 2013 roku:
http://ec.europa.eu/agriculture/cappost-2013/monitoring-evaluation/index_en.htm

Nowy numer Biuletynu
KSOW.
Ukazał się nowy numer Biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wiosna
1/2012.
W numerze znajduje się wiele ciekawych
informacji i artykułów, m.in.:
• Stan prac nad reformą I filara WPR
po roku 2013 – polska perspektywa.
• Bioetanol – nadzieja czy kosztowny
eksperyment?
• Najciekawsze pakiety turystyki wiej
skiej.
• Projekty współpracy - przykłady
i korzyści dla obszarów wiejskich.
• Wydarzenia w regionach - relacje
i zaproszenia.

Informacja o rezultatach wdrażania działań
121 i 112.
W ramach badań własnych wykonana
została analiza „Działanie 121 – „Modernizacja gospodarstw rolnych” i 112 –
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”
– informacja o rezultatach wdrażania w
latach 2007-2011”.
Analiza dostępna jest na stronie
MRiRW www.minrol.gov.pl w katalogu PROW 2007-2013, podkatalogu Dokumenty, analizy, raporty
w zakładce Analizy i raporty.

Biuletyn dostępny jest na stronie interne
towej www.ksow.gov.pl.
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Nabór wniosków, badania ewaluacyjne

Nabór wniosków o pomoc na
zalesianie w ramach PROW 2007 - 2013
Od 1 czerwca do 31 lipca biura po
wiatowe ARiMR przyjmują wnioski
o pomoc na zalesianie w ramach
działania Zalesianie gruntów rolnych
oraz zalesianie gruntów innych niż
rolne. Rolnicy posiadający przygotowany
wcześniej w nadleśnictwie plan zalesienia
mogą składać wnioski o pomoc zarówno do
gruntów użytkowanych rolniczo, jak i tych
już częściowo porośniętych drzewami w wyniku sukcesji naturalnej.
Aktualnie prowadzone są prace nad
zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania
„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. W wyniku nowelizacji zostaną
wprowadzone korzystne regulacje dla beneficjentów działania zalesieniowego. Sposób
i warunki przeprowadzania naboru wnios
ków pozostaną niezmienione.
Najistotniejsze wydaje się być wprowadzenie otwartego katalogu siły wyższej
i wyjątkowych okoliczności, których wystąpienie nie powoduje konieczności zwrotu
otrzymanych płatności na skutek niedotrzy
mania zobowiązania zalesieniowego. Znowelizowane rozporządzenie pozwoli na
indywidualne rozpatrywanie każdego
zaistniałego przypadku przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystąpienie obiektywnych i nie
spo
dziewanych okoliczności uniemożliwiających kontynuowanie zobowiązania
zale
sieniowego, np. wyłączenia gruntu
z uwagi na modernizację linii przesyłowych,
bądź eksploatacja podziemnych zasobów
naturalnych nie będzie skutkowało koniecznością zwrotu dotychczas pobranych płatności.
Ponadto kolejną zmianą jest uregulowanie przypadku, w którym to część za
lesionego gruntu nie została przekwalifikowana na grunt leśny z uwagi na negatywną
ocenę udatności uprawy leśnej. Proponuje
się, aby w tego typu sytuacjach pomoc na
zalesienie była zwracana proporcjonalnie

w stosunku do zalesionego gruntu, który nie
zastał przekwalifikowany.
Analogiczne regulacje zaproponowano
dla przypadków, gdy własność lub współwłasność tylko części gruntów została przeniesiona na rzecz innego rolnika, a rolnik
ten nie spełnił określonych warunków obowiązującego rozporządzenia. W tym przypadku, podobnie jak w sytuacji częściowego
przekwalifikowania gruntu oraz częściowej
likwidacji uprawy leśnej, zwrot płatności
będzie dokonywany jedynie w tej części,
jaka została wypłacona do gruntów, których
własność lub współwłasność została przeniesiona na rzecz rolnika, który nie spełnił
warunków przyznania płatności zalesieniowych.
W związku ze zmianą przepisów Kodeksu cywilnego, dokonaną ustawą z dnia
18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks
cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 85, poz. 458) wprowadzającą możliwość ustanowienia przez spadkodawcę w
testamencie zapisu windykacyjnego wystąpiła konieczność dostosowania przepisów
obowiązującego rozporządzenia do nowych
regulacji. Zgodnie z art. 981 §1 Kodeksu cywilnego w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może
postanowić, że oznaczona osoba nabywa
przedmiot zapisu z chwilą otwarcia
spa
dku
(zapis
windykacyjny).
W związ
ku z powyższym, w rozporządzeniu dodane zostały odpowiednie przepisy, dzięki którym, jeżeli przedmiotem
zapisu windykacyjnego są grunty objęte
zobowiązaniem zalesieniowym lub wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie
to zapisobierca, jako jego następca prawny
w odniesieniu do zapisanych gruntów, będzie uprawniony do otrzymywania płatności zalesieniowych, o ile oczywiście spełnia
warunki przyznania takiej płatności. Zmiany o podobnym charakterze, dotyczące zapisobiercy, zostały wprowadzone również
w przepisach odnoszących się do ONW,
programu rolnośrodowiskowego oraz płatności bezpośrednich.
(DPB)

Badania ewaluacyjne realizacji
PROW 2007-2013.
W ramach oceny bieżącej PROW 20072013 rozpoczęto realizację badania
ewaluacyjnego „Ocena funkcjonowania
Lokalnych Grup Działania realizujących
Lokalną Strategię Rozwoju w ramach
PROW 2007-2013”.
Celem badania jest ocena jakości
i efektywności funkcjonowania LGD
oraz ocena wpływu (skuteczności) projektów realizowanych w ramach osi Leader na realizację celów LSR.
Badanie udzieli m. in. odpowiedzi na
pytanie w jakim stopniu LGD realizują
główne założenia podejścia Leader oaz
jakie są bariery we wdrażaniu podejścia
Leader w Polsce.
Badanie obejmie swoim zasięgiem wszy
stkie Lokalne Grupy Działania w Polsce,
przeprowadzone zostaną również wywiady z beneficjentami działań wdrażanych
w ramach podejścia Leader.
Na podstawie wyników badania Wykonawca sformułuje propozycje mające
na celu usprawnienie działalności LGD
w obecnym okresie programowania
oraz wskaże rekomendacje dla podejścia
Leader po 2013 roku, uwzględniające
propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej na lata 2014-2020.
Wykonawcą badania jest firma PSDB sp.
z o.o.
Badanie będzie realizowane do II połowy
sierpnia br.
Raport z przeprowadzonego badania
udostępniony zostanie na internetowych
stronach MRiRW oraz KSOW.
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Program rolnośrodowiskowy

Beneficjent: Marian Rak Samotwór, gmina Kąty Wrocławskie. Realizuje Program
rolnośrodowiskowy od 2008 r.
Pakiety
i
warianty
programu
rolnośrodowiskowego:
• Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000:
• Wariant 5.3. Szuwary wielkotu
rzycowe,
• Wariant 5.4. Łąki trzęślicowe
i selernicowe,
• Pakiet 8. Ochrona gleb i wód:
• Wariant
8.3.
Międzyplon
ścierniskowy
• Pakiet 9. Strefy buforowe:
• Wariant 9.1 Utrzymanie 2-metro
wych stref buforowych,
• Wariant 9.2 Utrzymanie 5-metro
wych stref buforowych,
• Wariant 9.3 Utrzymanie 2-metro
wych stref śródpolnych,
• wariant 9.4 Utrzymanie 5-metro
wych stref śródpolnych.

ha, szkółka krzewów owocowych 1,30
ha oraz trwałe użytki zielone - 3,25 ha.
Głównym kierunkiem działalności rolniczej jest produkcja roślinna. W gospodarstwie uprawiane są głównie zboża,
w tym pszenica, kukurydza oraz mieszanki motylkowatych z trawami.
W gospodarstwie dużą wagę przywiązuje
się do ochrony przyrody i zachowania
elementów krajobrazu nieużytkowanych
rolniczo. Założone strefy buforowe
i
śródpolne,
nasadzenia
drzew
wzdłuż
dróg
i
cieków
wodnych,
pozostawione
za
krzaczenia
i zadrzewienia oraz oczka wodne

i stawy stanowią miejsce schronienia
i życia wielu gatunków płazów, ptaków
i ssaków. Na terenie gospodarstwa
znajdują się również budki dla nieto
perzy, wloty dla sów czy murki dla
pszczół.
Trudne w uprawie okrajki pól
w kształcie klinów, pasy terenów przy
rowach, czy długo utrzymujące się
wymokliska zostały przekształcone
w strefy buforowe i strefy śródpolne.
Dzięki
temu
powstało
ponad
1 500 metrów stref buforowych
o szerokości 2 i 5 metrów oraz ponad
1 900 metrów - 2 i 5 metrowych miedz
śródpolnych.
Wysiewane
z
końcem
sierpnia
i początkiem września poplony są
doskonałą bazą pokarmową dla ptaków
i owadów. Dzięki odpowiednio wczesnemu terminowi wysiewu poplony takie są
wstanie nie tylko zakwitnąć z pożytkiem
dla owadów, ale też wytworzyć sporą
ilość masy organicznej, wzbogacając
tym samym glebę w niezbędne składniki
pokarmowe. Niewielkie powierzchniowo trwałe użytki zielone, zlokalizowane
głównie wzdłuż rzek: Bystrzycy i Strzegomki, stanowią ważny element krajobrazowy i są miejscem życia i gniazdow-

Opis gospodarstwa:
Całkowita powierzchnia gospodarstwa
wynosi 67,15 ha i stanowią ją: grunty
orne o powierzchni 58,66 ha, sady 1,54
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ania wielu gatunków ptaków, płazów
i ssaków.
Dzięki
świadomym
działaniom
na rzecz przyrody, gospodarstwo
p. Mariana Raka jest dowodem na to, iż
można pogodzić intensywną produkcję
rolną z jej ochroną. Wieloletnie praktyki środowiskowe przyczyniły się do
pojawienia się na terenie gospodarstwa
wielu rzadkich i cennych gatunków
płazów w tym: ropuchy szarej, żaby
zielonej, traszki zwyczajnej i grzebieniastej, gadów: zaskrońca zwyczajnego,
jaszczurki zwinki i żyworodnej, ptaków:
zimorodka,
pójdźki,
płomykówki,
kokoszki wodnej, kuropatwy, czajki,
a nawet derkacza czy ssaków: lisa, borsuka, sarny oraz nietoperzy (karlik,
borowiec, nocek rudy).
(DPB)

Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
•
•

Województwo/Gmina: Kujawskopomorskie/GMINA BRODNICA
Wartość
całkowita
projektu
241 255,00

•
•

Wysokość wypłaconego dofinansowania 98 875,00
Wysokość dofinansowania w ramach EFROW 74 156,25

Cel projektu:
Wzrost dochodu z działalności
poza
rolniczej
(odzysk
surowców
z materiałów segregowanych) po
przez uruchomienie nowego punktu
usługowego.

Zakres projektu:
Zakup wózka widłowego oraz urządzenia
do zgniotu karoserii.

Opis:
Beneficjentem działania jest rolnik
prowadzący pozarolniczą działalność
gospodarczą
w
zakresie
Odzysk
surowców
z materiałów segregowanych. W celu
zwiększenia dochodu
z prowadzonej działalności zdecydował
się na uruchomienie nowego punktu
usługowego.

Na realizację projektu uzyskał dotację
w ramach działania „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolnicz
ej” (PROW 2007-2013). W ramach
przedsięwzięcia beneficjent zakupił
urządzenie do zgniotu karoserii oraz
wózek widłowy.
Zrealizowana inwestycja wpłynęła pozy
tywnie na wzrost poziomu sprzedaży
sprasowanych karoserii oraz złomu
ciężkiego odpowiednio posegregowanego na aluminium, żeliwo, miedź
i inne metale, pozyskanych ze sprawniejszego demontażu samochodów. Doda
tkowo uruchomienie nowej działalności
przyczyniło się do stworzenia nowych
miejsc pracy.
Beneficjent w ramach prowadzonej
akcji informacyjnej oraz promocyjnej
zamieszcza informacje o wykonywanej
usłudze w lokalnej prasie, na stronach
internetowych oraz na tablicach informacyjnych.
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Nazwa działania

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

125

4867169

1 588

1 018

329

30 643

31 990

7 067

4 155

31 252

28 999

71 473

392

14 199

516 993

4 027 694

764
4 559
278

49

21 303

4 350

526

2 844

77 911

29 240
28 537
36 926

390

202840

liczba

60019122667,66

553 926 718,65

534 559 852,31

18 193 929,20

4 136 377 646,40
2 859 684
310,22
2 306 930 528,71

11 877 162 642,10

6 103 917 181,58

2 633 322 429,85

24750779899,93

744 828 904,40

296 255 100,65

5 402 440 903,18

158 199 080,78
6 443 524
908,23

978 205 904,49

121 664 600,00

332 891 362,16

2 363 756 346,55

7 849 287 482,21

11 054 520 622,26

2 001 625 000,00
30 675 736,30
170 828 850,00

349 551 845,88

25411206830,63

Ogółem

43160888205,97

415 445 038,99

427 647 881,74

14 555 143,15

2 433 279 733,42
2 014 099
205,67
1 571 896 180,78

7 230 397 779,15

4 577 937 886,02

1 974 991 822,26

16216607220,85

595 863 123,52

237 004 080,52

4 321 952 722,54

118 649 310,58
5 154 819
926,58

733 654 428,37

91 248 450,00

249 668 521,62

1 799 617 282,08

5 886 965 611,66

8 565 602 135,43

1 501 218 750,00
23 006 802,23
128 121 637,50

262 163 884,42

19359916813,88

EFRROW

Kwota umów / decyzji (zł)

Złożone wnioski

4337834

1 305

998

210

12 671

13 879

5 598

2 565

6 849

10 902

25 914

190

9 003

467 230

3 674 543

4150966

737

12

17 374

2 844

401

1 390

49 682

24 549
19 941
28 765

75

145770

37511564442,11

400 179 734,68

514 211 733,23

8 445 691,75

1 097 051 465,54

1 619 708 890,52

2 537 150 669,30

5 444 966 748,73

1 201 739 377,36

10 135 514
405,92
951 657 610,53

296 607 712,00

190 850 527,31

4 906 730 239,50

6 761 859 906,71

152 246 543,07
12 156 048
385,52

2 791 360,40

100 513 300,00

212 853 300,40

1 346 650 714,53

2 530 518 457,61

6 929 434 584,08

1 699 725 000,00
26 358 953,03
129 849 500,00

69 171 312,35

13200113025,47

Ogółem

27987175312,92

300 134 801,01

411 192 830,79

6 756 553,26

1 612 557 119,12
1 165 730
058,84
747 780 674,78

3 504 466 936,40

901 304 532,89

713 743 207,87

6732071796,28

237 286 169,60

152 680 421,85

3 925 384 191,60

5 409 487 925,37

9724838708,42

114 184 907,30

2 093 520,30

75 384 975,00

159 639 975,30

1 008 671 754,93

1 897 888 843,21

5 362 707 398,30

1 274 793 750,00
19 769 214,77
97 387 125,00

51 878 484,26

10064399948,38

EFRROW

Kwota umów / decyzji (zł)

Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne)
liczba
umów /
decyzji

1. Zaczernione pola nie są wypełniane ze względu na specyfikę działań
2. Prezentowane kwoty przedstawiają prognozowane wysokości miesięcznych płatności (dotyczy kwot przy złożonych wnioskach oraz wydanych decyzjach)

266 600 000,00

152 000 000,00
17420139662,00

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

431

15 000 000,00

620 500 000,00

RAZEM

Wdrażanie projektów współpracy

421

787 500 000,00

589 580 000,00

1 609 786 431,00

1 023 583 600,00

345 580 000,00

Pomoc Techniczna

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

413

313/322/323

oś 4 LEADER

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej
Odnowa i rozwój wsi

312

321

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

3 568 530 031,00

100 000 000,00

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej
zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie
instrumentów zapobiegawczych

oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich

473 501 520,00

2 314 861 111,00

Program rolnośrodowiskowy (płatności
rolnośrodowiskowe)

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych niż rolne

2 448 750 000,00

5 337 112 631,00

140 000 000,00

560 000 000,00

10 000 000,00

30 000 000,00

100 000 000,00

2 073 265 889,00

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania

311

226

221/223

214

211/212

141

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych zobowiązania z lat 2004-2006
142
Grupy producentów rolnych
oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów
wiejskich

133

132

126

637 531 111,00

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej

123

Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk
żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich
działań zapobiegawczych
Uczestnictwo rolników w systemach jakości
żywności
Działania informacyjne i promocyjne

932 000 000,00

Modernizacja gospodarstw rolnych

121

420 000 000,00
2 449 600 000,00
78 000 000,00

Ułatwianie startu młodym rolnikom
Renty strukturalne²
Korzystanie z usług doradczych

112
113
114

30 000 000,00

Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w
rolnictwie i leśnictwie

7 460 397 000,00

Limit środków dla
działania
na lata 2007-2013
Ogółem (EUR)

111

oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Kod
działania

8665289

992

3 020

165

7 033

10 218

3 707

1 876

3 979

8 158

17 720

97

53 792

754 645

3 802 659

4611193

1 605

432 848

8

14 834

1 756

336

1 230

47 154

20 943
3 488 516
15 830

106

4025166

liczba
płatności
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1052440

22

337

117

4 199

4 536

2 718

1 431

3 431

7 447

13 885

74

13 194

134 291

843 272

892 380

667

152 924

2

9 928

1 675

45

766

33 719

20 943
73 190
14 466

31

292959

liczba
różnych
beneficjentów

34129599368,41

237 675 361,91

184 604 751,98

2 578 007,63

399 013 156,50

586 195 916,11

1 311 368 872,20

2 411 436 239,77

500 961 437,51

4 859 885
562,74
636 119 013,26

104 791 293,00

516 139 743,94

4 868 146 467,45

6 741 289 174,48

12230366678,87

266 812 029,08

2 129 889 974,91

344 734,48

10 388 237,15

108 589 680,06

283 214 176,83

1 267 563 684,00

4 863 934 059,66

1 429 025 000,00
5 786 269 944,90
41 883 227,31

27 561 100,40

16215475848,78

Ogółem

25938447002,39

178 256 518,81

142 262 656,73

2 042 180,18

286 162 083,92

430 466 920,83

876 512 166,51

1 612 819 597,90

375 721 073,71

477 089 254,37

3342142092,49

83 833 034,40

412 912 094,73

3 894 517 017,43

5 393 017 033,90

9784279180,46

197 226 721,49

1 597 416 717,62

258 550,85

7 791 123,86

81 442 257,64

212 385 405,79

950 672 762,15

3 695 017 339,52

1 071 768 750,00
4 339 686 469,74
31 412 419,03

18 223 772,11

12203302289,80

EFRROW

wypłacona kwota (zł)

Zrealizowane płatności
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47,73%

21,59%

28,65%

4,04%

13,77%

16,46%

48,56%

31,96%

11,84%

44,70%

30,17%

25,22%

27,71%

51,52%

68,67%

56,78%

46,02%

95,51%

0,85%

8,34%

25,83%

10,65%

33,16%

56,98%

84,34%
59,25%
12,90%

19,40%

wykorzystanie
limitu
środków
EFRROW
53,68%
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