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Scalanie gruntów
Alokacja: 5 896 065 euro (26 932 045 zł)
Liczba umów czynnych: 6
Kwota umów czynnych: 24 791 960 zł
Kwota zrealizowanych płatności: 0,00 zł
Pozostałe środki w ramach limitu dla województwa
pomorskiego:
2 140 085 zł

dodatkowa alokacja w ramach okresu przejściowego:
4 367 160 euro (19 948 313 zł)
Kurs euro wg EBC na dzień 30.08.2021 r. = 4,5678

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Alokacja pierwotna: 2 523 330 euro
Obecna alokacja: 1 842 164 euro (8 414 636 zł)
Liczba umów czynnych: 12
Kwota umów czynnych: 8 149 613 zł

Kwota zrealizowanych płatności: 7 807 665 zł
Liczba projektów zakończonych: 12
Kwota płatności dla projektów zakończonych: 7 807 665 zł

zakres zakończony

Pozostałe działania

Alokacja pierwotna: 32 068 668 euro
Alokacja po połączeniu środków ze „zwiększeniami”
47 079 047 euro (215 047 670 zł)

Kurs euro wg EBC na dzień 30.08.2021 r. = 4,5678

Ochrona zabytków i budownictwa
tradycyjnego

Alokacja przed „połączeniem” środków: 451 264 euro
(2 024 595 zł)
Liczba umów czynnych: 5
Kwota umów czynnych: 1 872 879 zł

Kwota zrealizowanych płatności: 1 747 380 zł
Liczba projektów zakończonych: 4

Kwota płatności dla projektów zakończonych: 1 526 455 zł
zakres „prawie” zakończony

Kształtowanie przestrzeni publicznej
Alokacja przed „połączeniem” środków: 464 478 euro
(2 083 880 zł)
Liczba umów czynnych: 3

Kwota umów czynnych: 1 993 166 zł
Kwota zrealizowanych płatności: 1 993 166 zł

Liczba projektów zakończonych: 3
Kwota płatności dla projektów zakończonych: 1 993 166 zł
zakres zakończony

Budowa i modernizacja dróg lokalnych

Alokacja pierwotna: 21 000 000 euro (94 mln zł)
Liczba umów czynnych: 144
Kwota umów czynnych: 140 369 758 zł
Kwota zrealizowanych płatności: 84 493 652 zł
Liczba projektów zakończonych: 103
Kwota płatności dla projektów zakończonych: 84 493 652 zł

zakres otwarty

Gospodarka wodno-ściekowa

Alokacja pierwotna: 7 861 802 euro (35 mln zł)

Liczba umów czynnych: 43
Kwota umów czynnych: 55 001 180 zł

Kwota zrealizowanych płatności: 30 467 328 zł
Liczba projektów zakończonych: 24

Kwota płatności dla projektów zakończonych: 30 403 668 zł

zakres otwarty

Pozostałe działania… wykorzystanie

Alokacja po połączeniu środków ze „zwiększeniami”
47 079 047 euro (215 047 670 zł)
Kwota umów czynnych: 199 236 983 zł

Pozostały limit do wykorzystania: 10 064 028 zł
Kurs euro wg EBC na dzień 30.08.2021 r. = 4,5678

Okres przejściowy_PROW 2014-2020/22

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2020/2220 z dnia
23 grudnia 2021 r.:
• został wprowadzony okres przejściowy – lata 2021 - 2022 r.;
• automatycznie wydłużony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014- 2020 o 2 lata – realizacja do 31 grudnia 2025 r.;
• łączna alokacja w okresie przejściowym wynosi 2 932 mln euro;
• budżet okresu przejściowego będzie zasilał budżet roku 2021 i 2022;
• kontraktacja środków ma nastąpić do końca 2022 r., natomiast
rozliczenie przez beneficjentów do czerwca 2025 (???)

Okres przejściowy_dodatkowe środki

Gospodarka wodno – ściekowa: ok. 86,6 mln zł (18 968 172 euro)

„Drogi lokalne” – ok. 46 mln zł (10 113 061 euro)
+ pozostały limit do wykorzystania: 10 064 028 zł
= ok. 56 mln zł

Kurs euro wg EBC na dzień 30.08.2021 r. = 4,5678

Okres przejściowy_zmiana założeń realizacji
projektów
• rozszerzenie zakresu operacji oraz kosztów kwalifikowalnych w ramach
„gospodarki wodno – ściekowej”
„Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:
- Budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych
służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz gromadzenie wód
opadowych i roztopowych
Koszty kwalifikowalne obejmują:
- koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów
budowlanych, w szczególności: oczyszczania ścieków, stacji uzdatniania wody,
sieci wodociągowych, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych
systemów oczyszczania ścieków oraz podziemnych zbiorników retencyjnych
wraz z kanalizacją deszczową (…)”

•

zakresu (nowego i wyłącznie tego zakresu) dotyczącego gromadzenia wód
opadowych i roztopowych nie dotyczy warunek realizacji operacji na obszarze
znajdującym się poza aglomeracjami KPOŚK

Okres przejściowy_zmiana założeń realizacji
projektów
• dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych – dotyczy
wyłącznie gospodarki wodno – ściekowej finansowanej w ramach EIO
(wyłącznie);
• podwyższenie limitu środków dla projektów z zakresu „dróg
lokalnych” – 5 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji PROW
(obecnie 3 mln zł.);
• zmiana limitu środków dla projektów z zakresu gospodarki wodnościekowej – 5 mln zł na gminę w okresie realizacji PROW (obecnie 2
mln na beneficjenta);
limity są zmieniane = nie są to „dodatkowe limity” = nie sumują się
• kryteria wyboru operacji

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Alokacja pierwotna: 29 548 310 euro
Obecna alokacja: 34 235 810 euro (156 382 332 zł)
Liczba umów czynnych: 1 127
Kwota umów czynnych: 129 742 204 zł

Kwota zrealizowanych płatności: 98 310 536 zł
Liczba projektów zakończonych: 737

Kwota płatności dla projektów zakończonych: 86 270 951 zł

Okres przejściowy_19.2_LEADER_dodatkowe środki

Szacunkowa wartość dodatkowych środków dla LGD województwa
pomorskiego: 9 mln euro (40 mln zł)
Zwiększeniu ulegną budżety wszystkich LGD
Kwota zwiększeń budżetu uzależniona jest od wysokości budżetu
pierwotnego oraz poziomu kontraktacji wg stanu na dzień 28 lutego 2021 r.
Kwota zwiększeń budżetu poszczególnych LGD wynosi od 325 tys. euro - 1
179 tys. euro

Co najmniej 35 % dodatkowych środków LGD musi przeznaczyć na
zakres dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej

4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych
PO RYBY 2014-2020

Alokacja: 18 374 566 euro (88 931 342 zł)
Liczba umów czynnych: 424
Kwota umów czynnych: 67 324 535 zł
Kwota zrealizowanych płatności: 55 146 409 zł

Liczba projektów zakończonych: 262
Kwota płatności dla projektów zakończonych: 40 597 465 zł

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY_GOSPODARKA
WODNO_ŚCIEKOWA
B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach
wiejskich… prawdopodobnie….
•

budżet krajowy – 204 mln euro;

•

wdrażanie z wykorzystaniem zasad (???) i systemu instytucjonalnego PROW;
podmiotem wdrażającym będzie SW (???);

-

dla konkursów ogłaszanych w latach 2021-2022 beneficjentami będą gminy
miejskie i gminy miejsko-wiejskie w miejscowościach liczących pow. 5 tys. do 20
tys. mieszkańców,

-

realizacja operacji poza aglomeracjami KPOŚK;

-

w konkursach ogłaszanych w latach 2023-2026 beneficjentami będą gminy
miejskie i gminy miejsko-wiejskie z wyłączeniem miejscowości pow. 20 tys.
mieszkańców oraz gminy wiejskie (w przypadku ujęcia inwestycji wodnokanalizacyjnych w PS dla WPR linia demarkacyjna zostanie zmieniona);

-

intensywność pomocy – 100 % kosztów kwalifikowalnych

PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ
POLITYKI ROLNEJ (projekt wersja II)
DODANIE interwencji/ działania: Infrastruktura na obszarach wiejskich
ALE z zakresem ograniczonym do:
- systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w tym ich
retencji;
- systemów
indywidualnego
oczyszczania
ścieków
(wyłącznie
poza
aglomeracjami KPOŚK);
- ukształtowanie przestrzeni publicznej uwzględniających przeciwdziałanie
zmianom klimatu;
- odnowienie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych z
przeznaczeniem na cele publiczne…
- realizacja wybranych elementów koncepcji Smart Village obejmująca ww
elementy, oraz w szczególności budowę instalacji OZE, „zielonych ścieżek
rowerowych”
i z BUDŻETEM 259,05 mln euro EFRROW (471 mln euro środków publ.)
ZWIĘKSZENIE alokacji na Leader’a do 8% (375,10 mln euro EFRROW; 682 mln
euro środków publ)

PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ
POLITYKI ROLNEJ (projekt wersja II)

„Zły stan dróg samorządowych jest czynnikiem obniżającym aktywność
gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków
gospodarczych. Tam gdzie poprawia się stan infrastruktury drogowej i
rozpowszechnianie indywidualnych środków transportu
A lepsza
dostępność komunikacyjna, w tym systemy transportowe, sprzyja
mobilności ludności, towarów i usług, co jest korzystne z punktu
widzenia przede wszystkim zwiększenia aktywności zawodowej i
ograniczenia wykluczenia społecznego”. Stąd wyodrębniono potrzebę:
Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej typu” drogi”.

PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ
POLITYKI ROLNEJ (projekt wersja II)

„Niewystarczający jest rozwój infrastruktury typu wodociągi i kanalizacja.
Zaopatrzenie wiejskich jednostek osadniczych m.in. w infrastrukturę
wodno – kanalizacyjną stanowi o możliwości ich dalszego rozwoju
społeczno-ekonomicznego.(…) Duża część istniejących urządzeń do
zaopatrzenia mieszkańców wsi w wodę wymaga przeprowadzenia
modernizacji. Z tego względu zdefiniowana została potrzeba: Poprawa
dostępu do infrastruktury publicznej typu wod-kan.

PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ
POLITYKI ROLNEJ (II projekt) – UWAGI

1.

Zbyt niska, nie odpowiadająca potrzebom, alokacja na działanie: Infrastruktura na
obszarach wiejskich.

2. Rozszerzenie zakresu wsparcia, w szczególności o drogi oraz szerszą interwencję
w ramach „gospodarki wodno – ściekowej” - zakres wsparcia nie odpowiadający
kluczowym potrzebom obszarów wiejskich, potwierdzonym w analizie SWOT oraz
diagnozie potrzeb.

3. Przekierowywanie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich do innych
polityk/programów, w tym Polityki Spójności nie uwzględniający ograniczeń i
warunków interwencji.
4.

Zbyt niska alokacja na podejście LEADER/RLKS.

SMART VILLAGE
1. koncepcja rozwoju w skali mikro (Smart Village – inteligentna wioska), na obszarach
zamieszkanych przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (lub kilku miejscowości,
których łączna liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców), mających na
celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych
problemów dzięki innowacyjnemu podejściu;
2. uwzględniająca
użycie
technologii
lub lepsze wykorzystanie wiedzy;

cyfrowych

i

telekomunikacyjnych

3. wykazująca korzyści dla lokalnej społeczności, m.in. w zakresie poprawy jakości
życia, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania
środowiska i klimatu, problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się
społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy, przepaści cyfrowej;
4. Koncepcja musi zawierać m.in. plan włączenia społeczności w późniejszą ewentualną
realizację koncepcji, z uwzględnieniem roli sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie;
5. Koncepcja winna zawierać listę projektów, które składać się będą na realizację koncepcji
SV, zawierających komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny.

SMART VILLAGE

1. Konkursy LGD na opracowanie koncepcji Smart Village (ryczałt 4 tys. zł).

2. Realizacja wybranych elementów koncepcji SV (II projekt PS WPR) – dofinansowanie do
15 mln zł.
3. Beneficjent (II projekt PS WPR) – jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
spółka jednostki samorządu terytorialnego (???).

Dziękuję za uwagę.

