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Wstęp
Do dnia 31 sierpnia 2020 r.:
✓
✓
✓

łącznie złożono 5 606 558 wniosków o przyznanie pomocy,
zatwierdzono do realizacji 4 393 062 operacje na kwotę 42,7 mld zł (72,08% limitu
środków),
zrealizowano płatności w wysokości 28,9 mld zł, w tym 18,4 mld zł ze środków EFRROW
(49,27% limitu środków EFRROW), dla 1 118 601 beneficjentów, z czego 4,15 mld zł
stanowiły zobowiązania z PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013.

Wykres 1. Kwota pomocy wypłaconej w ramach PROW 2014-2020 w poszczególnych latach
realizacji Programu – narastająco (mld zł)
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1 TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Do dnia 31 sierpnia 2020 r. przeprowadzono jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach typu operacji Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności (nabór odbył
się na przełomie 2017 i 2018 roku). Złożono 96 wniosków na kwotę 26,3 mln zł.
Zawarto 24 umowy o przyznanie pomocy na kwotę 8,9 mln zł, w tym najwięcej
w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i podkarpackim (po 3 umowy).
Realizowane operacje zostały zakwalifikowane jako wpisujące się w cel 2A unijnej polityki rolnej,
dotyczący restrukturyzacji gospodarstw i ich zorientowania na rynek (14 umów), a także
priorytet 4 – środowiskowy (10 umów).
W ramach operacji zatwierdzonych do realizacji planuje się przeszkolenie 27 592 osób.
Do końca sierpnia 2020 r. zakończono realizację 23 operacji, w tym 14 wpisujących się w cel 2A
dotyczący restrukturyzacji gospodarstw i ich zorientowania na rynek i 9 wpisujące się w priorytet
4 – środowiskowy.
W ramach zrealizowanych operacji przeszkolono 26 123 osoby, z czego 20% stanowiły kobiety.
W ramach tego działania wydano blisko 7,2 mln zł.

2 USŁUGI DORADCZE, USŁUGI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA
GOSPODARSTWEM ROLNYM I USŁUGI Z ZAKRESU ZASTĘPSTW
Do końca sierpnia 2020 r. w ramach działania odbyło się siedem zamówień dotyczących
wyłonienia beneficjentów działania – trzy w ramach operacji typu Wsparcie korzystania z usług
doradczych oraz cztery w ramach Wsparcia dla szkolenia doradców.
W ramach zamówień wpłynęło 110 ofert na łączną kwotę 345,4 mln zł, w tym 79 ofert w ramach
Wsparcia korzystania z usług doradczych.
Podpisano 69 umów o przyznanie pomocy na kwotę 167,1 mln zł, z czego 56 ramach Wsparcia
korzystania z usług doradczych. Umowy te dotyczyły wsparcia rolników.
Wśród planowanych efektów operacji beneficjenci wskazali realizację 78 282 usług doradczych
dla rolników, w ramach których planowane jest przeszkolenie 26 094 osób.
Do końca sierpnia 2020 r. zakończono realizację 3 operacji w ramach Wsparcia dla szkolenia
doradców. W ramach przeprowadzonych 10 szkoleń przeszkolono 251 doradców rolnych. Wśród
przeszkolonych osób ponad 52% stanowiły kobiety.
W ramach tego działania wydano prawie 67,7 mln zł.
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3.1 WSPARCIE DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW SYSTEMÓW JAKOŚCI
Do 31 sierpnia 2020 roku przeprowadzono pięć nabory wniosków (ostatni od września do
listopada 2019 r.), w ramach których złożono łącznie 3 838 wniosków o przyznanie pomocy
(1 186 w I naborze, 1 494 w II naborze, 708 w III naborze, 170 w IV naborze i 280 w V naborze).
Wydano 2 897 decyzji o przyznaniu pomocy. Szacowana kwota, która zostanie wypłacona
z tytułu realizacji operacji zatwierdzonych w ramach PROW 2014-2020, wynosi 16,4 mln zł.
Ponadto w ramach poddziałania realizowane są zobowiązania z PROW 2007-2013, których
przewidywana łączna kwota wyniesie około 22,6
mln zł.
Wykres 2. Struktura wydanych decyzji przyznających pomoc w ramach wspieranych systemów
jakości w ujęciu ilościowym
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Wśród beneficjentów dominują uczestnicy następujących systemów jakości:
- Integrowana produkcja roślin (IP) – 1 754 decyzje,
- Rolnictwo ekologiczne – 483 decyzje,
- Quality Meat Program – 217 decyzji.
W ramach poddziałania 3.1 zrealizowano 5 023 płatności na 2 035 beneficjentów na łączną kwotę
5,6 mln zł (opisane płatności dotyczą zobowiązań z PROW 2014 – 2020).
Ponad 72% środków w ramach płatności PROW 2014 – 2020 zostało wypłaconych z tytułu
uczestnictwa w systemie jakości Integrowana produkcja roślin.
Beneficjentami poddziałania 3.1 są niemal wyłącznie osoby fizyczne (ponad 99% decyzji), w tym
znacznie częściej mężczyźni niż kobiety (2 339 do 473).
W ramach poddziałania 3.1 zrealizowano 17 343 płatności dotyczących zobowiązań z PROW
2007-2013. Płatności tych dokonano na rzecz 8 305 beneficjentów, a ich łączna kwota wyniosła
22,5 mln zł.
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3.2 WSPARCIE NA PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH
I PROMOCYJNYCH
Do 31 sierpnia 2020 roku przeprowadzono dwa nabory wniosków w ramach których złożono 145
wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 190,3 mln zł. W ramach pierwszego naboru
z 2016 r. złożono 84 wnioski na kwotę 109 mln zł. Pod koniec listopada 2019 r. rozpoczął się drugi
nabór wniosków, który potrwał do 27 stycznia 2020 r. W ramach drugiego naboru złożono 61
wniosków na kwotę 81,3 mln zł.
W ramach tego instrumentu wsparcia zawarto 23 umowy na realizację operacji o wartości blisko
30,2 mln zł.
Wśród beneficjentów działania można wyróżnić:
- 11 spółdzielni (zawarte umowy o łącznej wartości 12,8 mln zł),
- 10 konsorcjów (15,7 mln zł),
- 2 grupy producentów (1,7 mln zł).
Najwięcej spośród realizowanych operacji dotyczy promocji następujących systemów jakości:
- Jakość Tradycja - 13 operacji,
- Rolnictwo ekologiczne -7,
- Integrowana produkcja roślin - 4.
W sześciu województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, śląskim
i warmińsko-mazurskim w ramach poddziałania nie zawarto żadnej umowy.

4.1 TYP OPERACJI MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

W ramach Modernizacji gospodarstw rolnych odbyło się 9 naborów wniosków. Złożono 75 108
wniosków o przyznanie pomocy, z czego:
- 66 487 w ramach tzw. obszaru D, tj. na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji,
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą
jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu;
- 4 231 w ramach tzw. obszaru B, tj. na operacje z zakresu rozwoju produkcji mleka krowiego,
- 2 073 w ramach tzw. obszaru C - na operacje dotyczące rozwoju produkcji bydła mięsnego,
- 826 w ramach tzw. obszaru A, tj. na operacje z zakresu rozwoju produkcji prosiąt,
- 1 491 w ramach tzw. Obszaru E, tj. na operacje z zakresu nawadniania.
Do 31 sierpnia 2020 r. zawarto 29 699 umów na kwotę ponad 5,8 mld zł, w tym w ramach obszaru
D –26 959 umów na kwotę 4,8 mld zł, co stanowi odpowiednio 91% liczby i 83% kwoty
wszystkich umów w ramach tego instrumentu wsparcia.
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Spośród pozostałych wspieranych obszarów najwięcej operacji realizowanych jest w zakresie
rozwoju produkcji mleka krowiego –1 910 umów.
Wykres 3. Liczba podpisanych umów w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych w przekroju
wojewódzkim
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Do końca sierpnia 2020 r. w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych ARiMR zrealizowała
płatności na łączną kwotę 3,4 mld zł dla 19 422 beneficjentów.
Wartość dofinansowania operacji, które zostały zakończone do 31 sierpnia 2020 r., wyniosła 3,2
mld zł. Najwięcej operacji zostało zrealizowanych w województwach: lubelskim, podlaskim,
mazowieckim i łódzkim.
Wykres 4. Wspierane gospodarstwa według typu rolniczego prowadzonej produkcji
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Największa część wspieranych gospodarstw ukierunkowana jest na następujące typy produkcji:
- uprawy polowe –12 335 gospodarstw,
- krowy mleczne – 5 846 gospodarstw,
- uprawy trwałe – 2 717 gospodarstw,
- zwierzęta trawożerne –1 634 gospodarstwa,
- mieszane – 4 930 gospodarstw.
Analiza wspieranych gospodarstw pod kątem ich wielkości wskazuje, że najczęściej wspierane są
gospodarstwa o powierzchni:
- pomiędzy 20 a 50 ha –13 215 gospodarstw (45% wspieranych gospodarstw),
- pomiędzy 10 a 20 ha – 5 944 gospodarstwa (20%),
- pomiędzy 50 a 100 ha –5 896 gospodarstw (20%).
Najrzadziej wspierane są gospodarstwa poniżej 5 ha (265 wspieranych gospodarstw) oraz
powyżej 200 ha (448 wspieranych gospodarstw).
Wykres 5. Struktura obszarowa wspieranych gospodarstw
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Gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 25 do 50 tys. euro stanowią ponad 31% wszystkich
wspieranych gospodarstw.
Wykres 6. Struktura wspieranych gospodarstw wg wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO)
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami o wsparcie nie mogli ubiegać się rolnicy, których wartość
ekonomiczna gospodarstwa wynosi poniżej 10 tys. euro. Dzięki możliwości wspólnego
wnioskowania o pomoc w ramach typu operacji Modernizacja …, beneficjentami stali się również
właściciele 99 najsłabszych ekonomicznie gospodarstw, o wielkości poniżej 10 tys. euro.
Prawie 9% umów dotyczy projektów realizowanych w gospodarstwach ekologicznych (2 634
projekty).
Operacje realizowane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wpisują się w istotnym stopniu
w realizację celów przekrojowych PROW 2014-2020. Spośród 16 870 operacji zakończonych, cel
środowiskowy był realizowany w ramach 15 447 operacji (92%), cel klimatyczny przez 14 012
operacji (83%), natomiast 10 533 operacje (62%) zostały uznane za innowacyjne.
Operacje, w ramach których wnioskodawcy skorzystali z możliwości wspólnego wnioskowania,
stanowią 4,3% wszystkich operacji zrealizowanych w ramach Modernizacji.
Blisko 26% operacji zostało zrealizowanych przez młodych rolników.
W ramach projektów zakończonych do 31 sierpnia 2020 r. rolnicy zakupili łącznie 64,4 tys. sztuk
sprzętu ruchomego, w tym m.in.:
- narzędzia i maszyny do uprawy gleby – 13 290 szt.,
- maszyny do nawożenia – 9 530,
- ciągniki rolnicze – 5 375,
- maszyny i urządzenia do siewu i sadzenia – 5 286.
Beneficjenci wybudowali 3 074 budynki produkcyjne, a kolejne 1 954 takie budynki zostały
przebudowane lub wyremontowane. Inwestycje te dotyczyły głównie obór i magazynów
paszowych.
Wykres 7. Zrealizowane inwestycje związane z budową lub modernizacją budynków
produkcyjnych
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Ponadto rolnicy w ramach swoich inwestycji wybudowali zbiorniki na gnojówkę
i gnojowicę o łącznej objętości 94,4 tys. m³ oraz płyty obornikowe o powierzchni 35,6 tys. m².
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4.1 TYP OPERACJI INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH POŁOŻONYCH
NA OBSZARACH NATURA 2000
Dotychczas przeprowadzono dwa nabory wniosków (w 2017 r. i w 2019 r.), w ramach których
złożono 3 748 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 643,9 mln zł. Zawarto 2 174 umowy na
kwotę ponad 323,3 mln zł.
Do końca sierpnia 2020 r. ARiMR zrealizowała płatności dla 1 329 beneficjentów na łączną kwotę
181,4 mln zł. Zakończono realizację 1 201 operacji.
Ponad 98% beneficjentów stanowią osoby fizyczne.
Najczęściej z tego instrumentu wsparcia korzystają gospodarstwa specjalizujące się
w następujących kierunkach:
- krowy mleczne (1 189 umów),
- zwierzęta trawożerne (439),
- uprawy polowe (282).
Beneficjenci w ramach zrealizowanych operacji wybudowali 29 budynków produkcyjnych oraz
wyremontowali lub przebudowali 43 takie budynki, a także zakupili blisko 4,4 tys. sztuk sprzętów
ruchomych, w tym 1 767 maszyn i urządzeń do koszenia trawy lub przetrząsania lub zgrabiania
skoszonej biomasy.

4.1 TYP OPERACJI INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH POŁOŻONYCH
NA OBSZARACH OSN

Dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków (w 2016 r., od grudnia 2018 r. do
lutego 2019 r. i od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.). W ramach pierwszego naboru złożono
280 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 11,3 mln zł, w ramach drugiego naboru wpłynęło
2 878 wniosków na kwotę 206,5 mln zł, zaś w ramach ostatniego naboru 2 212 wniosków na
kwotę 166,2 mln zł. Ogółem zawarto 2 663 umowy na kwotę 188,6 mln zł.
Do końca sierpnia 2020 r. ARiMR zrealizowała płatności na łączną kwotę 28,4 mln zł z tytułu
realizacji 463 operacji ( 462 operacje zostały już zakończone).
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Wykres 8. Liczba podpisanych umów w przekroju wojewódzkim
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Beneficjentami są niemal wyłącznie osoby fizyczne (2 646 spośród 2 663 zawartych umów),
w tym zdecydowaną większość stanowią mężczyźni (2 382 operacje).
Najczęściej z tego instrumentu wsparcia korzystały gospodarstwa specjalizujące się
w następujących kierunkach:
- krowy mleczne – 283 operacje zakończone,
- zwierzęta ziarnożerne - trzoda chlewna –95 operacji,
- mieszane – 51 operacji.
Ww. typy stanowią 93% wszystkich wspartych gospodarstw.
W zakresie struktury powierzchniowej wspieranych gospodarstw zarysowuje się dominacja
gospodarstw z przedziału od 20 do 50 ha (244 operacje zakończone) oraz z przedziału 50-100 ha
(120 operacji).
Natomiast znikomy jest udział gospodarstw powyżej 100 ha (32 operacje) i poniżej 10 ha (6
operacji).
Charakterystyka gospodarstw według wielkości ekonomicznej (SO) przedstawia się następująco
(wyszczególniono dominujące wartości):
- większa niż 175 tys. euro – 94 gospodarstwa (20%),
- 75-100 tys. euro – 83 (18%),
- 50-75 tys. euro – 80 (17%),
- 25-50 tys. euro – 71 (15%),
- 100-125 tys. euro – 52 (11%).
W ramach zakończonych operacji wybudowano płyty obornikowe o łącznej powierzchni
8,6 tys. m2 oraz zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o objętości 13,2 tys. m3. Zakupiono też 393
maszyny do nawożenia.

Efekty realizacji PROW 2014-2020 oraz charakterystyka operacji (stan na 31.08.2020 r.)
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4.2 PRZETWÓRSTWO I MARKETING PRODUKTÓW ROLNYCH
W ramach poddziałania 4.2 przeprowadzono 8 naborów wniosków:
I - w 2015 r. – nabór dla zakładów przetwórczych - złożono 834 wnioski,
II - w 2016 r. – nabór dla rolników - złożono 293 wnioski,
III - w 2017 r. – nabór dla zakładów przetwórczych, w którym zostało złożonych 808 wniosków,
IV - w 2017 r. - nabór dla rolników - złożono 168 wniosków,
V - w 2018 r. – nabór dla zakładów przetwórczych, w którym złożono 1 014 wniosków,
VI – w I kwartale 2019 r. - nabór dla rolników - złożono 747 wniosków, z czego 347 w ramach
rolniczego handlu detalicznego,
VII – w IV kwartale 2019 r. – nabór dla rolników – złożono 217 wniosków w ramach rolniczego
handlu detalicznego,
VIII – w I kwartale 2020 r. - nabór dla zakładów przetwórczych, w którym zostało złożonych 512
wniosków.
Zawarto 1 226 umów, w tym 1 076 z zakładami przetwórczymi, 63 z rolnikami i 87 w ramach
rolniczego handlu detalicznego. Łączna kwota zawartych umów wynosi 2,8 mld zł.
Do 31 sierpnia 2020 r. ARiMR dokonała płatności na rzecz 539 beneficjentów o wartości 890,7
mln zł. Zakończono 517 operacji, a płatności dokonane z tytułu ich realizacji wyniosły 724,7 mln
zł.
Wykres 9. Liczba podpisanych umów w ramach Przetwórstwa… w przekroju wojewódzkim
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Beneficjentami zakończonych operacji są najczęściej średnie przedsiębiorstwa (249 operacji)
oraz małe przedsiębiorstwa (170 operacji). Jedynie 76 operacji zostało zrealizowane przez
mikroprzedsiębiorstwa.
Zrealizowane dotychczas operacje dotyczą wsparcia przedsiębiorstw działających głównie
w sektorach: przetwarzania i konserwowania owoców i warzyw (111 operacji), produkcji
wyrobów z mięsa (88), sprzedaży hurtowej zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla
zwierząt (79) oraz przetwórstwa mleka i wyrobu serów (53).
Wykres 10. Struktura sektorowa przedsiębiorstw, które zrealizowały operacje w ramach
Przetwórstwa… (wyszczególniono dominujące wartości)
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Jako cel operacji, w ogromnej większości przypadków (91% operacji), wskazano utrzymanie
poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/
przyjęcie do usługowego przetwarzania i/lub przechowywania w ilości powyżej 50%.
Projekty realizują cele przekrojowe programu, w tym przede wszystkim cel dotyczący
innowacyjności: 351 projektów wprowadziło rozwiązania w zakresie innowacyjności procesu,
173 projekty - w zakresie produktu, a 146 w zakresie technologii. Realizowany będzie także cel
klimatyczny – 162 operacje przyczyniły się do poprawy efektywności wykorzystania energii,
a 142 operacje dotyczyły OZE.
Beneficjenci w ramach zakończonych operacji zrealizowali zróżnicowane inwestycje, m.in.:
- 492 dotyczyło zakupu lub leasingu maszyn lub urządzeń, z czego 321 - służących przetwarzaniu
produktów rolnych,
- w ramach 164 operacji wybudowano nowe budynki i budowle stanowiące infrastrukturę
zakładu przedsiębiorstwa,
- 142 operacje dotyczyły rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub wyremontowania istniejących
budynków i budowli stanowiących infrastrukturę przedsiębiorstwa.

Efekty realizacji PROW 2014-2020 oraz charakterystyka operacji (stan na 31.08.2020 r.)
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4.3 SCALANIE GRUNTÓW
Do końca kwietnia 2020 r. samorządy województw przeprowadziły 40 naborów wniosków,
w tym najwięcej w województwach: dolnośląskim, lubelskim i podkarpackim - po 5 naborów.
Poddziałanie jest realizowane w 13 województwach. Nie uczestniczą w nim województwa:
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie.
Łącznie w ramach wszystkich naborów złożono 171 wnioski o przyznanie pomocy.
Zawarto 140 umów przyznające pomoc na łączną kwotę 1,2 mld zł.
Do końca sierpnia 2020 r. w ramach poddziałania zrealizowano płatności na kwotę 125,5 mln zł.
Zakończono realizację 4 operacji.
Łącznie zakłada się objęcie postępowaniami scaleniowymi obszar o powierzchni 108,7 tys. ha
gruntów rolnych i 21,1 tys. ha gruntów leśnych.
Projekty scaleniowe obejmują łącznie 29 856 gospodarstw, ich średnia powierzchnia wynosi 4,60
ha. W ramach realizowanych operacji przed procesami scaleniowymi zaewidencjonowano ponad
249,3 tys. działek.

5.1 TYP OPERACJI INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU
POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ
W ramach poddziałania do końca sierpnia 2020 r. przeprowadzono pięć naborów wniosków,
w ramach których złożono 5 992 wnioski, w tym 5 703 na realizację operacji zapobiegających
rozprzestrzenianiu się ASF.
Do 31 sierpnia 2020 r. zawarto 3 268 umów na kwotę 211,2 mln zł, w tym 3 124 umowy na kwotę
158,7 mln zł na realizację operacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF.
Do końca sierpnia 2020 r. w ramach poddziałania zrealizowano płatności na kwotę 61 mln zł, w
tym 37,8 mln zł w ramach operacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF. Zakończono
realizację 814 operacji, w tym 742 w ramach operacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF.
Łączne pogłowie świń w gospodarstwach objętych wsparciem wynosi ponad 2,1 mln szt.
W ramach 2 686 operacji zatwierdzonych do realizacji beneficjenci planują wybudowanie
ogrodzenia chlewni, w ramach 101 operacji zostaną utworzone lub zmodernizowane niecki
dezynfekcyjne, zaś w ramach 1 475 operacji planowany jest zakup urządzeń do dezynfekcji (np.
brama, kurtyna lub tunel).
Beneficjenci operacji związanych z urządzeniami melioracji wodnych planują zakup łącznie
535 sprzętów, w tym m.in. 116 koparek, 66 ciągników i 80 kosiarek.
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5.2 TYP OPERACJI INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE POTENCJAŁ
PRODUKCJI ROLNEJ
Dotychczas przeprowadzono osiem naborów wniosków. Łącznie złożono 1 308 wniosków o
przyznanie pomocy, z czego 18 w ramach operacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się
afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Niemal połowę wszystkich wniosków (605) złożono w województwie mazowieckim.
Do końca sierpnia 2020 r. zawarto 465 umów na kwotę 20,6 mln zł.
Do 31 sierpnia 2020 r. zrealizowano płatności dla 347 beneficjentów na łączną kwotę 14,1 mln zł.
Zakończono realizację 342 operacji.
Beneficjentami są niemal wyłącznie osoby fizyczne (462 spośród 465 umów).
Wśród najczęstszych przyczyn powstałych w gospodarstwach zniszczeń beneficjenci wskazywali
suszę (199 umów), ujemne skutki przezimowania (116) oraz grad (58).
Wykres 11. Struktura zawartych umów w podziale według typu klęski żywiołowej,
niekorzystnego zjawiska klimatycznego lub katastrofy (%)
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W ramach zrealizowanych operacji m.in. wybudowano, przebudowano lub wyremontowano 697
obiektów służących produkcji lub sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach, a także
odtworzenie 323 ha sadów i 42 ha plantacji krzewów owocowych.
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6.1 PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
W ramach poddziałania przeprowadzono 6 naborów – po jednym od 2015 do 2020 roku. Łącznie
złożonych zostało 29 398 wniosków o przyznanie pomocy, w tym 5 086 w ramach naboru z 2020
roku. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim (5 494), wielkopolskim
(3 832) i lubelskim (3 584).
Wydano 18 846 decyzji przyznających pomoc na kwotę blisko 2,2 mld zł, a płatności w wysokości
1,4 mld zł trafiły dotychczas do 15 406 młodych rolników.
Wykres 12. Liczba wydanych decyzji w podziale wg województw
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Beneficjentami poddziałania są w przeważającej większości mężczyźni (16 122, przy 2 724
kobietach).
Analiza wyjściowego rodzaju aktywności młodych rolników wspartych w ramach tego
poddziałania wykazuje, że największą część z nich stanowią domownicy w gospodarstwach
(4 765 osób) oraz uczniowie / studenci (2 454 osoby). W 1 217 przypadkach beneficjenci jako
główny rodzaj aktywności wskazywali opcję „pracownik”, a w 759 – „bezrobotny”.
Podział wspieranych gospodarstw według typu rolniczego kształtuje się następująco:
- uprawy polowe – 7 381 operacji,
- krowy mleczne – 3 095 operacji,
- zwierzęta trawożerne – 2 026 operacji,
- uprawy trwałe – 1 261 operacji,
- mieszane – 4 125 operacji.
Łącznie ww. typy gospodarstw stanowią 95% wszystkich wspartych w ramach tego poddziałania.
Spośród wspieranych gospodarstw 682 (4%) stanowiły gospodarstwa ekologiczne.
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Realizowane operacje dotyczą najczęściej gospodarstw o powierzchni:
- 10-20 ha – 9 958 umów,
- 20-50 ha – 5 899 umów,
- 5-10 ha – 2 307 umów.
Najmniejszy udział stanowią gospodarstwa powyżej 100 ha (61 decyzji).
Wykres 13. Podział wspieranych gospodarstw według powierzchni docelowej (w %)
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Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem najczęściej
przekraczała 25 lat (70% operacji).
W ponad 35% przypadków (6 577 operacji) pomoc przyznawana jest dla gospodarstw przejętych
w całości lub utworzonych z gospodarstw przejętych w całości.
Do końca sierpnia 2020 r. zakończono realizację 4 013 operacji.
Realizacja celów przekrojowych w ramach Premii dla młodych rolników badana jest na poziomie
operacji zakończonych. Wszystkie 4 013 operacji zostało zakwalifikowanych jako wpisujące się
w realizację celów przekrojowych dotyczących środowiska i klimatu, natomiast 3 130 operacji
(78%) jako promujące rozwiązania innowacyjne.
Wykres 14. Struktura wspartych gospodarstw wg wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO)
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W przedziale 15-25 tys. euro było 40% wspartych gospodarstw, a w przedziale 25-50 tys. euro
ok. 39% wspartych gospodarstw.
W ramach operacji zakończonych do 31 sierpnia 2020 r. zakupiono m.in. 9 060 sztuk sprzętu
ruchomego, w tym najwięcej – 2 142 narzędzia i maszyny do uprawy gleby. Tylko niewielka część
operacji dotyczyła budowy (100 operacji) lub przebudowy (207) budynków produkcyjnych.
Zdecydowana większość wspartych gospodarstw zwiększyła skalę produkcji (3 009
przypadków). W 2 188 przypadkach operacje doprowadziły do poprawy warunków higieny
i bezpieczeństwa pracy.

6.2 PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ
Do 31 sierpnia 2020 r. w poddziałaniu odbyło się sześć naborów wniosków – dwa w 2017 r., jeden
w 2018 r., dwa w 2019 r. i jeden w 2020 r. Ogółem złożono 11 925 wniosków o przyznanie pomocy
na łączną wartość 1,9 mld zł, w tym 35 wniosków na 7,9 mln zł na operacje zapobiegające
rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Do końca sierpnia 2020 r. wydano 6 944 decyzje o przyznaniu pomocy na łączną kwotę 1,1 mld
zł, a płatności w wysokości 227,6 mln zł trafiły dotychczas do 2 376 beneficjentów.
65% beneficjentów stanowili mężczyźni. Prawie 58% otrzymujących wsparcie jest rolnikami,
18% domownikami, a 22% stanowią małżonkowie rolników. Tylko 1,1% stanowią beneficjenci
bądź ich małżonkowie typu operacji 6.5 „Płatności dla rolników przekazujących małe
gospodarstwa”.
Do końca sierpnia 2020 r. zakończono realizację 471 operacji, z tytułu których wypłacono łącznie
47,1 mln zł.
Beneficjenci przed uzyskaniem pomocy najczęściej prowadzili działalność rolniczą w zakresie
upraw polowych (319 spośród 471 operacji).
W ramach zrealizowanych operacji utworzono 541 miejsc pracy, w tym 471 będących efektem
samozatrudnienia.

6.3 RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW
W ramach poddziałania odbyło się 8 naborów wniosków o przyznanie pomocy – dwa z nich
w 2017 r., jeden nabór w 2018 r., 3 nabory w 2019 r. i dwa nabory wniosków w 2020 r.
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Łącznie złożono 54 874 wnioski, z czego 129 wniosków związanych było z kwestią ASF (operacje
zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń).
Do końca sierpnia 2020 r. wydano 29 912 decyzji przyznających pomoc na kwotę 1,8 mld zł, w
tym 85 na kwotę 5,1 mln zł związanych z ASF.
Zrealizowano płatności dla 29 006 beneficjentów na kwotę 1,4 mld zł, w tym dla 82 beneficjentów
na kwotę 4,1 mln zł w ramach operacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się afrykańskiego
pomoru świń (ASF). Zakończono realizację 1 570 operacji.
Podział beneficjentów ze względu na płeć wskazuje, że mężczyźni stanowią 60%, a kobiety 40%
korzystających ze wsparcia.
Spośród wspieranych gospodarstw 1 585 (5%) stanowiły gospodarstwa ekologiczne.
Zdecydowanie największy odsetek beneficjentów prowadzi działalność w zakresie upraw
polowych (44%), znaczny jest także udział gospodarstw ukierunkowanych na uprawy trwałe
(13,5%) i hodowlę zwierząt trawożernych (8%). Blisko jedną trzecią beneficjentów stanowią
gospodarstwa o produkcji mieszanej.
Wykres 15. Podział wspieranych gospodarstw według typu rolniczego prowadzonej produkcji
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W zakresie struktury powierzchniowej wspieranych gospodarstw dominują gospodarstwa
o powierzchni użytków rolnych pomiędzy 5 a 10 ha (12 701 szt., czyli 42% wszystkich). Niemal
98,5% decyzji dotyczy gospodarstw o powierzchni użytków poniżej 20 ha.
Analiza struktury wspieranych gospodarstw pod kątem wielkości ekonomicznej (SO) wskazuje na
przewagę gospodarstw z zakresu pomiędzy 5 a 13 tysięcy euro, które stanowią 80%
beneficjentów.
W ramach operacji zakończonych do 31 sierpnia 2020 r. zakupiono m.in. 3 735 sztuk sprzętu
ruchomego, w tym najwięcej (932) narzędzi i maszyn do uprawy gleby. Tylko niewielka część
operacji dotyczyła budowy (43 operacje) lub przebudowy (179) budynków produkcyjnych.
Dodatkowo beneficjenci zakupili 219 szt. bydła hodowlanego, 50 szt. loszek hodowlanych oraz
założyli ponad 287 ha sadów lub plantacji krzewów owocowych.
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6.4 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH
W ramach tego poddziałanie przeprowadzono dwa nabory wniosków. Podczas
przeprowadzonego w 2016 r. naboru złożonych zostało 1 896 wniosków na kwotę 789,6 mln zł,
zaś w ramach naboru z 2019 r. złożono 1 139 wniosków na kwotę 481,1 mln zł.
Do końca sierpnia 2020 r. zawarto 1 465 umów przyznających pomoc o wartości 622,7 mln zł.
Zrealizowano płatności dla 1 172 beneficjentów na łączną kwotę 455,9 mln zł.
Zdecydowaną większość beneficjentów poddziałania stanowią osoby fizyczne (1 265 spośród
1 465 wydanych decyzji).
Pomoc została przyznana głównie mikroprzedsiębiorstwom – 1 245 decyzji, czyli 85%
wszystkich, natomiast małe przedsiębiorstwa są beneficjentem 220 operacji.
Do końca sierpnia 2020 r. zakończono realizację 1 040 operacji. Z ich tytułu wypłacono
430,6 mln zł.
W wyniku zrealizowanych operacji zakupiono 3 850 sztuk sprzętu ruchomego, w tym m.in. 600
maszyny, narzędzia i urządzenia do uprawy gleby, 514 sztuki sprzętu do zbioru (wyłączając
kombajny zbożowe), 468 kombajnów zbożowych, a także 377 ciągników.
998 operacji uznano za mające charakter innowacyjny. 915 operacji zostało zakwalifikowane jako
realizujące cele środowiskowo-klimatyczny.

6.5 PŁATNOŚCI
GOSPODARSTWA

DLA

ROLNIKÓW

PRZEKAZUJĄCYCH

MAŁE

W wyniku czterech przeprowadzonych naborów (z 2016 r., 2017 r., 2018 r. i 2019 r.) złożonych
zostało 841 wniosków o przyznanie pomocy dla których wydano 564 decyzje opiewające na
kwotę 10,1 mln zł. W ramach wydanych decyzji zrealizowano płatności dla 562 beneficjentów na
łączną wartość 9,9 mln zł.
Wykres 16. Liczba wydanych decyzji w ujęciu wojewódzkim
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W ramach zrealizowanych 562 operacji łączna powierzchnia przekazanych gruntów wyniosła
2 473 ha. Średnia powierzchnia przekazanych gruntów wyniosła 4,4 ha.
Beneficjentami poddziałania są osoby fizyczne – rolnicy, którzy zdecydowali się na przekazanie
swojego gospodarstwa, w większości mężczyźni (359 - przy 205 kobietach).
Wykres 17. Łączna powierzchnia przekazywanych gruntów w ujęciu wojewódzkim (ha)
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W 467 przypadkach osoby, które przejęły grunty były ubezpieczone jako rolnicy, a powierzchnia
ich gospodarstw po powiększeniu mieściła się najczęściej w przedziale pomiędzy 10 a 20 ha (253
gospodarstwa) lub między 20 a 50 ha (235 gospodarstw).

7.2 TYP OPERACJI BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH
Do końca sierpnia 2020 r. w 16 województwach przeprowadzono łącznie 26 naborów wniosków.
W województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, śląskim, warmińsko-mazurskim,
wielkopolskim i zachodniopomorskim przeprowadzono po dwa nabory wniosków, zaś
w województwie lubelskim i pomorskim – po trzy nabory wniosków. W pozostałych
województwach odbyło się po jednym naborze.
Łącznie złożono 5 358 wniosków o przyznanie pomocy.
Zawarto 2 212 umów na kwotę 2,2 mld zł. Najwięcej operacji realizowanych jest
w województwach: mazowieckim (293), warmińsko-mazurskim (217) i kujawsko-pomorskim
(200).
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Wykres 18. Liczba zawartych umów w ujęciu wojewódzkim
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Do 31 sierpnia 2020 r. dokonano płatności na rzecz 1 128 beneficjentów z tytułu realizacji
2 019 operacji na łączną kwotę 1,84 mld zł. Zakończono realizację 2 010 operacji.
Przeważająca większość projektów - 87% - realizowana jest przez gminy, a pozostałe 13% - przez
powiaty. Nie wystąpiły dotychczas projekty realizowane przez związki gmin lub powiatów.
Zawarte umowy dotyczą realizacji projektów głównie na obszarach gmin wiejskich (1 624
projekty). Jednocześnie 596 projektów zostanie zrealizowanych na obszarach gmin miejskowiejskich (z wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców). W dalszym ciągu znikoma liczba
umów (7) dotyczy operacji realizowanych na obszarach gmin miejskich.
Zrealizowane dotychczas operacje pozwoliły na przebudowę 3 080 km oraz budowę 210 km
nowych dróg.

7.2 TYP OPERACJI GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W ramach tego typu operacji przeprowadzono 33 nabory wniosków. W województwie lubuskim
zostały przeprowadzone trzy nabory wniosków, zaś w pozostałych samorządach województw
przeprowadzono po dwa nabory wniosków.
Do 31 sierpnia 2020 r. złożonych zostało 2 867 wniosków o przyznanie pomocy, zaś podpisano
1 379 umów o łącznej wartości 2,59 mld zł. Najwięcej operacji realizowanych jest
w województwach: kujawsko-pomorskim (144 operacje) i podkarpackim (122).
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Wykres 19. Liczba zawartych umów w podziale wojewódzkim
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Do końca sierpnia 2020 r. zrealizowano płatności na rzecz 676 beneficjentów na kwotę 1,26
mld zł.
Beneficjentami operacji z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej są głównie gminy - 87%. W ponad
12% przypadków operacje realizują spółki prowadzone przez jednostki samorządu
terytorialnego, zaś 5 operacji realizowanych jest przez związek międzygminny.
W ramach podpisanych umów beneficjenci planują realizację inwestycji z zakresów budowy lub
przebudowy m.in.:
- 16,5 tys. przydomowych oczyszczalni ścieków,
- systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o łącznej długości 3,4 tys. km,
- zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę o łącznej długości 2,3 tys. km,
- 363 stacji uzdatniania wody,
- 226 oczyszczalni ścieków.
Do 31 sierpnia 2020 r. zakończono realizację 638 operacji, z których tytułu wypłacono 1,2 mld zł.
W ramach zakończonych operacji beneficjenci zrealizowali inwestycje z zakresów budowy lub
przebudowy m.in.:
- ponad 10,8 tys. przydomowych oczyszczalni ścieków,
- systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o łącznej długości 1,9 tys. km,
- zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę o łącznej długości 1,4 tys. km,
- 149 stacji uzdatniania wody,
- 101 oczyszczalni ścieków.
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7.4 TYP OPERACJI INWESTYCJE W TARGOWISKA LUB OBIEKTY
BUDOWLANE PRZEZNACZONE NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH
PRODUKTÓW
Nabory wniosków zostały przeprowadzone we wszystkich 16 województwach, przy czym
w województwie kujawsko-pomorskim odbyły się 4 nabory wniosków, w województwach:
mazowieckim, podkarpackim i śląskim odbyły się po 3 nabory a w lubelskim, łódzkim, podlaskim,
pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim odbyły się po dwa
nabory wniosków.
Łącznie złożonych zostało 310 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 394 mln zł.
Do końca sierpnia 2020 r. zawarto 193 umowy na łączną kwotę 238,1 mln zł. Najwięcej operacji
realizowanych jest w województwach mazowieckim (35).
Wykres 20. Liczba zawartych umów w podziale wojewódzkim
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Do 31 sierpnia 2020 r. zrealizowano płatności w ramach 134 operacji na kwotę 148,5 mln zł.
Beneficjentami realizowanych operacji są wyłącznie gminy.
W ramach przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji planowane jest wybudowanie
80 targowisk, a przebudowanie kolejnych 102.
Do końca sierpnia 2020 r. zakończono realizację 121 projektów w ramach których wybudowano
56 targowisk oraz przebudowano 66.
Spośród zakończonych operacji 70 (58%) uwzględniało wyposażenie targowiska w instalacje
odnawialnego źródła energii, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej 30%
zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną.
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7.4 TYP OPERACJI INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE
KULTURALNE / KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W 2018 r. przeprowadzone zostały pierwsze nabory wniosków w ramach ww. instrumentu
wsparcia. Nabory odbyły się w 14 województwach (wszystkich poza podlaskim i śląskim,
dla których nie zostały przeznaczone środki na realizację ww. typu operacji), przy czym w 11
z nich dotyczyły obu zakresów przedmiotowych, tj. Inwestycji w obiekty pełniące funkcje
kulturalne i Kształtowania przestrzeni publicznej, a w 3 województwach (dolnośląskim,
pomorskim i świętokrzyskim) - tylko jednego z tych zakresów. W 2019 r. przeprowadzono drugi
nabór wniosków w województwie opolskim.
W ramach naborów złożono 1 187 wniosków o przyznanie pomocy, w tym 830 dotyczących
inwestycji w obiekty kulturalne, a 357 - kształtowania przestrzeni publicznej.
Do końca sierpnia 2020 r. zawarto 582 umowy na łączną kwotę 379,1 mln zł. Najwięcej operacji
realizowanych jest w województwach małopolskim (73), wielkopolskim (69) i kujawskopomorskim (61).
Wykres 21. Liczba zawartych umów w podziale wojewódzkim
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W ramach zawartych umów planowane jest między innymi wybudowanie 174 oraz
przebudowanie 212 świetlic i domów kultury, wybudowanie 2 oraz przebudowa 9 bibliotek.
Do 31 sierpnia 2020 r. zrealizowano płatności w ramach 345 operacji na kwotę 155,3 mln zł,
w tym zakończono realizację 247 operacji.
W ramach zakończonych operacji wybudowano 56 oraz przebudowano 77 świetlic i domów
kultury oraz wybudowano 1 i przebudowano 4 biblioteki. Odnowiono też 77 centr miejscowości.
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7.6 OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO
W 2018 r. przeprowadzone zostały pierwsze nabory wniosków. Nabory odbyły się w 12
województwach - wszystkich poza lubelskim, łódzkim, śląskim i świętokrzyskim, dla których nie
zostały przeznaczone środki na realizację ww. typu operacji. W ramach naborów złożono 103
wnioski o przyznanie pomocy.
Do 31 sierpnia 2020 r. zawarto 77 umów na łączną kwotę blisko 44,9 mln zł, z czego najwięcej
województwie dolnośląskim (16) i wielkopolskim (15).
Wykres 22. Liczba zawartych umów w podziale wojewódzkim
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W ramach zawartych umów planowana jest odnowa lub poprawa stanu zabytkowych obiektów
budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego (83 obiekty) i zakup obiektów
budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie (4 obiekty).
Do 31 sierpnia 2020 r. zrealizowano płatności w ramach 55 operacji na kwotę 28,2 mln zł.
W ramach 45 operacji zakończono realizację operacji.
W ramach zakończonych operacji odnowiono lub poprawiono stan zabytkowych obiektów
budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego (46 obiektów) i zakupiono 3
obiekty budowlane charakterystyczne dla tradycji budownictwa w danym regionie.
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9 TWORZENIE
PRODUCENTÓW

GRUP

PRODUCENTÓW

I

ORGANIZACJI

Do 31 sierpnia 2020 roku przeprowadzono siedem naborów wniosków (po jednym naborze
w 2016 r., w 2017 r. i w 2020 r. oraz po dwa nabory w 2018 r. i 2019 r.). Złożono łącznie 456
wniosków o przyznanie pomocy i wydano 372 decyzje przyznające pomoc. W ramach tego
działania szanowane kwoty wypłat w ramach zaciągniętych zobowiązań z PROW 2014-2020
i PROW 2007-2013 wynoszą 781,1 mln zł.
W województwie świętokrzyskim - jako jedynym - nikt nie aplikował o pomoc w zakresie tego
instrumentu wsparcia.
Do końca sierpnia 2020 r. zrealizowano płatności na rzecz 331 nowych grup na łączną kwotę
177,1 mln zł.
Ponadto w ramach tego działania realizowane są zobowiązania z PROW 2007-2013, w ramach
których wypłacono łącznie 270,7 mln zł dla 756 beneficjentów.
Wykres 23. Liczba wydanych decyzji przyznających pomoc w ujęciu wojewódzkim
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Nowopowstałe 372 grupy producentów rolnych łącznie liczą 2 987 członków, co oznacza,
że średnio jedna grupa liczy 8 osób. Natomiast grupy producentów wspartych w ramach
zobowiązań PROW 2007-2013 łącznie liczą 8 981 członków, a średnia liczba członków grupy
wynosi 12 osób.
Wśród wspartych grup dominują te zorganizowane w formie spółdzielni (229 spośród wszystkich
261 grup, które otrzymały roczną płatność).

Efekty realizacji PROW 2014-2020 oraz charakterystyka operacji (stan na 31.08.2020 r.)

28

Cele przekrojowe dotyczące środowiska i klimatu były realizowane przez 91 spośród 261
wspartych grup, natomiast 81 grup zadeklarowało realizację celu dotyczącego innowacyjności.
Natomiast grupy wspierane w ramach zobowiązań PROW 2007-2013 działają przede wszystkim
w sektorach: wieprzowym (186 spośród wszystkich 756 grup), drobiowym (179 grup) oraz
ziaren zbóż i nasion roślin oleistych (158 grup).

16 WSPÓŁPRACA

W ramach działania Współpraca odbyły się trzy nabory wniosków: w 2017, 2019 i 2020 r..
Złożonych zostało 334 wnioski na łączną kwotę 1,05 mld zł.
Do 31 sierpnia 2020 r. zawarto 35 umów na łączną kwotę 86,3 mln zł oraz zrealizowano płatności
dla 9 beneficjentów na kwotę 14,2 mln zł.
Spośród zawartych umów 27 operacji wpisuje się w cel szczegółowy 2A, zaś 8 w cel szczegółowy
3A.
Do końca sierpnia 2020 r. zakończono realizację 2 operacji w ramach których wypłacono 9,2 mln
zł.
Szczegółowy opis stanu realizacji działania dokonany zostanie w kolejnych materiałach
informacyjnych.

19 LEADER

Do końca sierpnia 2020 r. zawarto umowy ramowe dotyczące realizacji strategii rozwoju
lokalnego z wykorzystaniem środków PROW 2014-2020.
Najwięcej zatwierdzonych strategii (271 z 291) będzie realizowanych przez grupy, które
kontynuują działalność prowadzoną w poprzedniej perspektywie finansowej. Spośród 291 LGD,
41 to grupy wielofunduszowe.
Strategie rozwoju lokalnego finansowane ze środków PROW 2014-2020 są realizowane
na obszarze 2 234 gmin, zamieszkanym przez 20 mln 126 tys. ludzi.
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Wykres 24. Liczba LGD, z którymi zawarto umowy ramowe dotyczące realizacji strategii rozwoju
lokalnego w ujęciu wojewódzkim
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Największa część lokalnych strategii wdrażana jest na obszarach obejmujących od 50 do 100 tys.
mieszkańców.
Wykres 25. Struktura LGD realizujących umowę wg obejmowanej populacji mieszkańców
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Kwota środków PROW 2014-2020 przyznanych na realizację strategii wynosi łącznie ponad 768,1
mln euro, z czego 488,7 mln euro stanowią środki EFRROW.
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19.1 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE
Wdrażanie poddziałania Wsparcie przygotowawcze zostało zakończone. Zakończono realizację
299 operacji, z tytułu których wypłacono lokalnym grupom 37,2 mln zł.
Spośród wspartych LGD pomoc otrzymały 284 stowarzyszenia, 8 fundacji i 7 związków
stowarzyszeń. Ze wszystkich 299 przygotowanych lokalnych strategii rozwoju, 255 zakładało
finansowanie tylko z funduszu EFRROW, a 44 - także z innych funduszy (EFMR, EFS lub EFRR).

19.2 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU
Nabory wniosków są przeprowadzane oddzielnie przez każdą LGD. Do końca grudnia 2019 r.
w ramach poddziałania złożono łącznie 27 741 wniosków.
Podpisano 13 347 umów na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł.
Zdecydowaną większość stanowią operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (12 477,
czyli 93% wszystkich operacji). Ponadto zatwierdzono 673 projekty grantowe oraz 197 operacji
własnych LGD.
Do 31 grudnia 2019 r. zrealizowano płatności na rzecz 9 826 beneficjentów na łączną kwotę 1,15
mld zł.
Wśród beneficjentów innych niż LGD największą grupę beneficjentów stanowią osoby fizyczne,
realizujące 7 320 operacji. Ponad 2,7 tys. operacji przeprowadzanych jest przez jednostki
samorządowe (w tym 2 423 przez gminy), natomiast w 1 503 przypadkach beneficjentami
są stowarzyszenia lub ich związki. Kościoły i inne związki wyznaniowe realizują 356 operacji.
Wykres 26. Struktura operacji realizowanych przez beneficjentów innych niż LGD
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Wśród zakresów przedmiotowych wdrażanych operacji dominują:
- podejmowanie działalności gospodarczej – 5 151 umów,
- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej lub kulturalnej – 3 396 umów,
- rozwijanie działalności gospodarczej – 2 511 umów,
- zachowanie dziedzictwa lokalnego – 1 021 umów.
Wykres 27. Rozkład zakresów planowanych operacji w ujęciu procentowym
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Część operacji zidentyfikowano jako realizujące, oprócz celu 6B unijnej polityki rozwoju wsi,
dotyczącym wspierania lokalnego rozwoju, który jest głównym celem działania LEADER,
także inne cele.
Zdecydowanie najwięcej operacji - ponad 7 tys. – wpisuje się w realizację celu 6A, dotyczącego
różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy. Cel 6C, dotyczący zwiększenia dostępności
technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowany jest przez 294 operacje, a cel 3A,
odnoszący się do poprawy konkurencyjności producentów - przez 112 operacji.
Do końca grudnia 2019 r. najwięcej umów zostało zawartych w ramach strategii realizowanych
przez LGD:
- LGD Warmiński zakątek – 125,
- Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” – 111,
- Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” – 110,
- Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu Garwolińskiego -107,
- LGD Ziemia bielska -106,
- LGD „Kraina Wokół Lublina” -101.
Do końca grudnia 2019 r. zakończono realizację 8 134 operacji, z tytułu których wypłacono 972,8
mln zł.
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W wyniku zakończonych projektów utworzono 6 499 etatów, a także utrzymano 5 413 kolejnych.
W ramach zrealizowanych operacji:
- utworzono 2 795 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a kolejne 1 141
takich obiektów zmodernizowano,
- wybudowano 399 km ścieżek rowerowych i 417 km szlaków turystycznych,
- poddano pracom konserwatorskim lub restauratorskim 391 zabytków.
Jako innowacyjne zostały zakwalifikowane 3 655 zrealizowanych operacji.
W ramach poddziałania zrealizowano także płatności wynikające z zobowiązań z PROW 20072013 dla 62 beneficjentów w łącznej kwocie ponad 5 mln zł.

19.3 WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, począwszy od 18 października 2016 r. i trwać
będzie do 2021 r.
Do końca grudnia 2019 r. złożonych zostało 155 wniosków. Podpisano 114 umów na kwotę 35
mln zł, z czego 93 umowy dotyczyły realizacji projektu współpracy, 8 - jego przygotowania, a 13
umów zawarto na operacje kompleksowe, łączące przygotowanie i realizację projektu.
Zrealizowano płatności w ramach 109 operacji dla 214 LGD na kwotę 19,2 mln zł.
Spośród 106 wdrażanych projektów współpracy, 58 stanowią projekty międzyregionalne, a 48 projekty międzynarodowe.
Do 31 grudnia 2019 r. zakończono realizację 33 operacji, w tym 10 dotyczących przygotowania
projektów.
W ramach poddziałania realizowane były także płatności w ramach zobowiązań z PROW 20072013. Na rzecz 7 beneficjentów przekazano łącznie 970 tys. zł.

19.4 WSPARCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI
W ramach poddziałania 19.4 złożono 274 wnioski o przyznanie pomocy i zawarto 273 umowy
o przyznanie pomocy na łączną kwotę 541,5 mln zł.
Do końca grudnia 2019 r. wszystkie LGD będące beneficjentami poddziałania otrzymały wsparcie
w postaci zaliczki lub wyprzedzającego finansowania, natomiast kolejne płatności otrzymało
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dotychczas 255 grup, z czego najwięcej 29 - z województwa mazowieckiego i 27 z województwa
małopolskiego.
Wypłacono 361 mln zł (wliczając kwoty wyprzedzającego finansowania), w tym 180,3 mln zł
ze środków EFRROW.
W ramach zrealizowanych operacji grupy udzieliły doradztwa na rzecz 71 tys. podmiotów,
z których 21 tys. złożyło następnie wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020.
LGD zorganizowały także 7 266 spotkań adresowanych do mieszkańców.
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