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3.4. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

 

W ramach RPO WŁ w województwie łódzkim realizowane są projekty należące do siedmiu osi 

priorytetowych. Są to: 

I – infrastruktura transportowa; 

II – ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; 

III – gospodarka, innowacyjnośd, przedsiębiorczośd; 

IV – społeczeostwo informacyjne; 

V – infrastruktura społeczna; 

VI – odnowa obszarów miejskich; 

VII – pomoc techniczna; 

Według stanu na koniec grudnia 2012 roku dla wszystkich priorytetów łącznie w RPO 2007-2013 dla 

województwa łódzkiego zostało zakontraktowane w ramach umów 93% wartości alokacji dla 

województwa, a uznane do refundacji wydatki beneficjentów stanowiły 56% wnioskowanej alokacji, 

zaś równo 60 % wnioskowanej kontraktacji EFRR. Realizacja w poszczególnych osiach priorytetowych 

przedstawiała się niejednorodnie. Najwyższe dofinansowanie wydatków beneficjentów uznanych do 

refundacji ze środków UE, na poziomie 68,6% było dla działao z osi II, na 2. miejscu była oś I - 67,8%, 

dla osi III dofinansowanie wynosiło 64,4%. Najwięcej środków przetransponowano (zrealizowano 

płatności dla beneficjentów) w ramach osi  II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom 

i energetyka, kolejno w osi III - Gospodarka, innowacyjnośd, przedsiębiorczośd i w osi I - 

Infrastruktura transportowa. Charakteryzując stan na grudzieo 2012 roku dla poszczególnych osi 

należy stwierdzid: 

Oś I Infrastruktura transportowa – zakontraktowano na podstawie wartości umów 100,4% środków 

alokacji EFRR, zrealizowane płatności dla beneficjentów to kwota 62,3% zakontraktowanych 

pieniędzy, 

Oś II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - wartośd umów z EFRR to 

100,2% zakontraktowanej alokacji, płatności dla beneficjentów były na poziomie 65,4% 

zakontraktowanych środków UE w ramach dofinansowania, 

Oś III - Gospodarka, innowacyjnośd, przedsiębiorczośd - wartośd umów to 79,6% zakontraktowanej 

alokacji, na rzecz beneficjentów zrealizowano z EFRR płatności w wysokości 64,3% 

zakontraktowanych pieniędzy, 

Oś IV Społeczeostwo informacyjne – wartośd umów to 91,9% zakontraktowanej alokacji, wypłaty dla 

beneficjentów stanowiły 39,4% zakontraktowanych w ramach dofinansowania z EFRR środków, 
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Oś V - Infrastruktura społeczna – wartośd umów to 102,1% zakontraktowanej alokacji, wartośd 

dofinansowania z EFRR dla płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów stanowiła 58,9% 

zakontraktowanych pieniędzy, 

Oś VI – Odnowa obszarów wiejskich - wartośd umów to 94,9% zakontraktowanej alokacji, do 

beneficjentów trafiło 21,1% zakontraktowanej sumy. 

Łączna ilośd projektów realizowanych w ramach RPO WŁ w województwie łódzkim wynosi 2119. 

Wykres 22. Ilośd projektów realizowanych wg osi priorytetowych w ramach RPO WŁ 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Pod względem realizowanych działao najwięcej projektów (811) realizowanych jest w ramach 

priorytetu III i związane jest z rozwojem mikro- i małych przedsiębiorstw (działanie III.6.). 

Ze względu na zasięg realizacji projektów 8 dotyczyło całego województwa, 1 projekt przeważającą 

częśd województwa (13 powiatów), a pozostałe 2104 jego różne fragmenty tzn.: poszczególne 

powiaty lub gminy.  

Najwięcej projektów realizowanych jest w Łodzi (843), a następnie w gminach: Zgierz (58), Pabianice 

(55), w Piotrkowie Trybunalskim (49), w Zgierzu (48) i w Konstantynowie Łódzkim (46). 

Rozmieszczenie przestrzenne ilości projektów RPO WŁ realizowanych w województwie łódzkim 

przedstawiono na mapie nr 17. 

Koszty realizacji projektów RPO WŁ wyniosą łącznie na terenie województwa łódzkiego 

7 204 154 925,88 zł. Będą one dofinansowywane z budżetu UE w ponad 55% - wielkośd dotacji z Unii 

wyniesie 3 983 587 523,74 zł. 
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Wykres 23 Wartośd i wielkośd dofinansowania z UE projektów realizowanych wg osi priorytetowych 

w ramach RPO WŁ 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Największą wartośd całkowitą mają projekty dotyczące gospodarki, innowacyjności, 

przedsiębiorczości (priorytet III) – ponad 2,3 mld zł. 

Największe dofinansowanie (ponad 1 mld zł) otrzymają jednak projekty związane z infrastrukturą 

drogową, realizowane w ramach priorytetu I.  

Przestrzennie – największą całkowitą wartośd posiadają projekty realizowane w miastach: Łódź, 

Łowicz, Konstantynów Łódzki i w gminach Uniejów i Zgierz. Spośród wymienionych jednostek 

zdecydowanie wybija się Łódź – projekty tu realizowane mają wartośd ponad 2,6 mld zł, podczas gdy 

łączna wartośd projektów realizowanych w miastach: Konstantynów Łódzki, Łowicz nie przekracza 

200 mln zł w każdym z wymienionych miast. 

Rozmieszczenie przestrzenne wartości realizowanych projektów RPO WŁ w województwie łódzkim 

przedstawiono na mapie nr 18. 

Największą wartością całkowitą odznaczają się pojedyncze projekty realizowane w ramach priorytetu 

III, VI i I. Są one realizowane przede wszystkim w Łodzi, jak również obejmują teren całego 

województwa. Należą do nich: 

 projekt związany z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną o wartości 284,8 mln zł „Program 

wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum 

Rekreacyjno – Sportowo - Konferencyjnego – etap I „Hala Widowiskowa””; 

 projekt związany z rewitalizacją obszarów problemowych o wartości 274,0 mln zł  „Rewitalizacja 

EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”; 

-
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 projekt realizowany na obszarze całego województwa – związany z rozwojem otoczenia biznesu 

o wartości 188,6 mln zł – „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii 

finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim”.; 

 projekt związany z infrastrukturą drogową miasta Łodzi o wartości 188,0 mln zł – „Budowa trasy 

Górna na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej; Etap I – odc. Rzgowska – Paradna” ; 

 projekt związany z rewitalizacją obszarów problemowych o wartości 183,3 mln zł  „Rewitalizacja 

obiektów pofabrycznych na Centrum biznesowo – handlowo - rozrywkowe SUKCESJA - Etap I”; 

 projekt związany z infrastrukturą lotniczą o wartości 156,2 mln zł „Rozbudowa Portu Lotniczego 

Łódź im. Władysława Reymonta”; 

 projekt związany z infrastrukturą drogową miasta Łodzi o wartości 141,5 mln zł – „Budowa ulicy 

Śląskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicioskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na 

autostradzie A1). 

Rozmieszczenie przestrzenne najdroższych projektów RPO przedstawiono na mapie nr 19. 

Projekty RPO WŁ realizowane są w 42 miastach województwa łódzkiego. W prawie wszystkich 

miastach projekty dotyczą kilku osi priorytetowych. Jedynie w Wieruszowie realizowane są projekty 

z jednej osi priorytetowej – „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”.  

Największą wartością odznaczają się projekty realizowane w Łodzi (ponad 2,6 mld zł). 

Strukturę wartości projektów RPO WŁ w miastach wg osi priorytetowych przedstawiono na mapie 

nr 20. 

Dofinansowanie projektów RPO WŁ, z wyłączeniem projektów realizowanych w całym województwie 

lub niemożliwych do przedstawienia w podziale gminnym, dotyczy 171 jednostek administracyjnych. 

Dotychczas na terenie gmin: Czastary, Siemkowice, Łęki Szlacheckie, Ręczno, Regnów i Sadkowice nie 

były realizowane inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych.  

Największe dotacje dostanie Łódź (ponad 1 mld zł) oraz gmina Uniejów (ponad 117 mln zł). 

Rozmieszczenie przestrzenne dofinansowania z UE do projektów RPO WŁ realizowanych 

w województwie łódzkim przedstawiono na mapie nr 21. 

Do kooca 2012 r. w ramach RPO WŁ zakooczono okres realizacji dla 1765 projektów o łącznej 

wartości prawie 4,5 mld zł. Najwięcej projektów (1242) zrealizowano w ramach III osi priorytetowej: 

Gospodarka, innowacyjnośd, przedsiębiorczośd, przy czym większośd z nich w ramach działania III.6. 

Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw (720). Najmniej projektów zrealizowano w zakresie VII osi 

Pomoc Techniczna (5) i VI osi Odnowa obszarów miejskich (10). Spośród jednostek administracyjnych 

najwięcej projektów zrealizowano w Łodzi (695). Miasto to dostało również największe 

dofinansowanie z UE – ponad 555 mln zł. 
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Projekty zakooczone i rozliczone rzeczowo i finansowo w 2012 roku dotyczyły 744 przedsięwzięd-

inwestycji. Najwięcej projektów zakooczono w ramach osi III Gospodarka, innowacyjnośd, 

przedsiębiorczośd, przy czym większośd z poddziałania III.2. Podnoszenie konkurencyjności 

przedsiębiorstw (269). W pozostałych osiach sfinalizowano mniejsze liczby  projektów i tak: - I – 36, 

II – 77,  IV – 85,  V – 38,  VII – 3. W osi priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich nie zakooczono 

żadnego projektu.  

Załączniki tabelaryczne nr 1 i nr 2 – tabela 4 bilansują projekty RPO WŁ według osi i działao, wskazują 

projekty o największej wartości. 

 

  













Załącznik nr 1 – Tabela 4 
Liczba projektów i ich wartości według priorytetów i działao RPO WŁ 2007 - 2013 

 

Priorytet Działanie Ilość Wartość w PLN Dofinansowanie w PLN 
% udział dofinansowania   

w wartości projektu 
I. Infrastruktura transportowa   I.1 Drogi 70 1 289 776 996,49 828 777 416,14 64,3 

I. Infrastruktura transportowa  I.2 Kolej 5 196 435 110,82 129 313 963,43 65,8 

I. Infrastruktura transportowa  I.3 Porty lotnicze 1 156 153 370,44 77 042 961,94 49,3 

I. Infrastruktura transportowa  I.4 Miejski transport publiczny 5 26 576 286,77 18 352 358,58 69,1 

I. Infrastruktura transportowa  I.5 Inteligentne systemy transportu 3 13 781 845,04 10 960 174,24 79,5 

II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka  II.1 Gospodarka wodno-ściekowa 34 431 656 263,13 304 838 051,48 70,6 

II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka  II.2 Gospodarka odpadami 14 50 907 993,52 38 001 182,76 74,6 

II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka  II.3 Ochrona przyrody 8 2 927 485,65 2 062 688,37 70,5 

II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka  II.4 Gospodarka wodna 4 33 793 749,61 24 131 582,57 71,4 

II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka  II.5 Zagrożenia środowiska 42 56 199 723,86 45 681 558,98 81,3 

II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka  II.6 Ochrona powietrza 64 149 933 518,59 111 886 649,08 74,6 

II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka  II.7 Elektroenergetyka 24 69 925 790,90 40 318 561,40 57,7 

II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka  II.8 Gazownictwo 4 11 654 499,33 6 705 988,85 57,5 

II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka  II.9 Odnawialne źródła energii 23 193 326 382,60 113 890 947,92 58,9 

II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka  II.10 Sieci ciepłownicze 7 30 405 141,52 15 601 672,59 51,3 

III. Gospodarka, Innowacyjnośd, Przedsiębiorczośd  III.1 Wsparcie jednostek B+R 2 2 617 460,00 1 212 500,00 46,3 

III. Gospodarka, Innowacyjnośd, Przedsiębiorczośd  III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw  550 1 023 218 479,25 443 287 633,87 43,3 

III. Gospodarka, Innowacyjnośd, Przedsiębiorczośd  III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach 55 44 147 875,56 14 633 585,98 33,1 

III. Gospodarka, Innowacyjnośd, Przedsiębiorczośd  III.4 Rozwój otoczenia biznesu 23 328 129 087,19 185 600 084,25 56,6 

III. Gospodarka, Innowacyjnośd, Przedsiębiorczośd  III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna 26 666 190 479,25 216 960 114,34 32,6 

III. Gospodarka, Innowacyjnośd, Przedsiębiorczośd  III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw 811 239 919 883,88 74 691 224,43 31,1 

IV. Społeczeostwo informacyjne  IV.1 Infrastruktura społeczeostwa informacyjnego 7 159 598 362,00 107 409 290,10 67,3 

IV. Społeczeostwo informacyjne  IV.2 E-usługi 46 180 831 757,45 129 319 112,88 71,5 

IV. Społeczeostwo informacyjne  IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw 159 97 987 422,44 58 039 686,47 59,2 

V. Infrastruktura społeczna  V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 11 220 584 096,30 168 859 406,33 76,6 

V. Infrastruktura społeczna  V.2 Infrastruktura pomocy społeczne 8 30 531 820,85 22 295 131,48 73,0 

V. Infrastruktura społeczna  V.3 Infrastruktura edukacyjna 47 170 332 493,30 129 901 190,08 76,3 

V. Infrastruktura społeczna  V.4 Infrastruktura kultury 28 312 109 623,21 182 140 458,78 58,4 

VI. Odnowa obszarów miejskich VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych 31 896 775 672,08 386 433 343,06 43,1 

VI. Odnowa obszarów miejskich VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej 1 10 058 812,64 3 721 678,60 37,0 

VII. Pomoc techniczna VII.1 Pomoc techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ 6 107 667 442,21 91 517 324,76 85,0 

  
 

2119 7 204 154 925,88 3 983 587 523,74 55,3 
 

 

 

 - najmniejsza liczba projektów lub projekty o najmniejszej wartości  

 - największa liczba projektów lub projekty o największej wartości  

Źródło: opracowanie własne 

 

Źródło: opracowanie własne 

 



Załącznik nr 2 – Tabela 4 
 
Projekty o największej wartości realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 
 

Lp Tytuł projektu Nazwa beneficjenta 
Wartośd 

projektu (PLN) 

Wartośd 
dofinansowani

a z UE (PLN) 

% udział 
dofinansow

ania w 
wartości 
projektu 

Lokalizacja Priorytet Działanie 

1 

Program wykorzystania obszarów 
rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia 
Regionalnego Centrum Rekreacyjno-
Sportowo-Konferencyjnego - etap I Hala 
widowiskowa 

Miasto Łódź 284 794 249,00 85 401 049,38 30,0% m. Łódź 
III. Gospodarka, 
Innowacyjnośd, 
Przedsiębiorczośd 

III.5 Infrastruktura 
turystyczno-rekreacyjna 

2 
Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele 
kulturalno-artystyczne. 

Miasto Łódź 274 000 000,00 82 758 127,51 30,2% m. Łódź 
VI. Odnowa obszarów 
miejskich 

VI.1 Rewitalizacja 
obszarów problemowych 

3 

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez 
rozwój instrumentów inżynierii 
finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE 
w województwie łódzkim. 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

188 630 768,60 122 609 999,59 65,0% całe województwo 
III. Gospodarka, 
Innowacyjnośd, 
Przedsiębiorczośd 

III.4 Rozwój otoczenia 
biznesu 

4 
Budowa trasy Górna na odc. od Al. 
Włókniarzy do ul. Rzgowskiej; Etap I – 
odc. Rzgowska - Paradna 

Miasto Łódź 188 000 000,00 35 709 534,83 19,0% m. Łódź I. Infrastruktura transportowa  I.1 Drogi 

5 
Rewitalizacja obiektów pofabrycznych na 
Centrum biznesowo-handlowo-
rozrywkowe SUKCESJA - Etap I 

Fabryka Biznesu Sp. z 
o.o. 

183 288 290,09 8 000 000,00 4,4% m. Łódź 
VI. Odnowa obszarów 
miejskich 

VI.1 Rewitalizacja 
obszarów problemowych 

6 
Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. 
Władysława Reymonta 

Port Lotniczy Łódź im. 
Władysława Reymonta 
Sp. z o.o. 

156 153 370,44 77 042 961,94 49,3% m. Łódź I. Infrastruktura transportowa I.3 Porty lotnicze 

7 

Budowa ulicy Śląskiej na odcinku od ul. 
Tomaszowskiej do ul. Rokicioskiej 
(podłączenie do węzła Andrespol na 
autostradzie A1) 

Miasto Łódź 141 500 000,03 88 983 590,72 62,9% m. Łódź I. Infrastruktura transportowa  I.1 Drogi 

8 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 
na odcinku Ozorków-Warszyce-Stryków-
Niesułków wraz z realizacją obwodnicy 
miasta Stryków 

Województwo Łódzkie 122 718 816,88 99 345 143,50 81,0% Stryków, Zgierz, m. Ozorków, Ozorków  I. Infrastruktura transportowa  I.1 Drogi 

9 
Łódzka Regionalna Sied 
Teleinformatyczna 

Województwo Łódzkie 73 378 908,85 50 034 042,55 68,2% 

m. Zgierz, Bełchatów, Stryków, Parzęczew, Ozorków, m. Głowno, m. 
Zduoska Wola, Zapolice, Rokiciny, Będków, Słupia, Maków, Godzianów, 
Głuchów, Skierniewice, Wróblew, Warta, m. Sieradz, Brzeźnio, Błaszki, 
Rawa Mazowiecka, Rozprza, Moszczenica, Gorzkowice, m. Pabianice, 
Pabianice, Lutomiersk, Dłutów, m. Łódź, Tuszyn, Koluszki, Brójce, 
Piątek, m. Łęczyca, Łęczyca, Sędziejowice, Łask, Rogów, Jeżów, Dmosin, 
m. Brzeziny, m. Bełchatów, Zelów, Zgierz 

IV. Społeczeostwo 
informacyjne 

IV.1 Infrastruktura 
społeczeostwa 
informacyjnego 

10 

Poprawa dostępności komunikacyjnej 
województwa łódzkiego poprzez 
przebudowę infrastruktury 
transportowej Północ – Południe w 
powiecie zduoskowolskim i łaskim 

Powiat Zduoskowolski 71 789 110,10 46 476 188,67 64,7% 
Zduoska Wola, Zapolice, Szadek, Szadek, m. 
Zduoska Wola, Widawa 

I. Infrastruktura transportowa  I.1 Drogi 

Źródło: - dane wygenerowane z bazy KSI SIMIK 07-13 
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3.5. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii 

Europejskiej i jest największym programem pomocowym inwestującym w obszary wiejskie, 

finansowanym w ramach II filara wspólnej polityki rolnej. Wśród krajów UE Polska dysponuje 

największą alokacją z EFRROW (13,4 mld euro) na realizację działao objętych PROW 2007-2013. 

środki te uzupełnione są o wkład budżetu krajowego, który wynosi 4 mld euro. W ramach wydatków  

EFRROW finansowane są także zobowiązania z lat 2004 – 2006 w wysokości 3 mld, podjęte w ramach 

Planu  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 – 2006. 

Działania PROW 2007-2013 realizowane są w ramach 4 strategicznych osi priorytetowych: 

 Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; 

 Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; 

 Oś 3. Jakośd życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; 

 Oś 4. Leader; 

 Pomoc techniczna 

Instytucją zarządzającą PROW 2007-2013 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Częśd swoich zadao 

w zakresie obsługi Programu Instytucja Zarządzająca delegowała do innych podmiotów, tj.,: 

 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie 15 (z 23) działao PROW 2007-

2013 

 Działanie 112 - Ułatwianie startu młodym rolnikom 

 Działanie 113 – Renty strukturalne 

 Działanie 114 – Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 

 Działanie 121*- Modernizacja gospodarstw rolnych  

 Działanie 123* – Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 

 Działanie 126* – Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 

wystąpienia klęsk żywiołowych oraz prowadzenie odpowiednich działao 

zapobiegawczych  

 Działanie 132 – Uczestnictwo  rolników w systemach jakości żywności 

 Działanie 142 – Grupy producentów rolnych 

 Działanie 211, 212 – Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych 

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 

                                                             

*
Działanie nieuwzględnione w analizie wg powiatów z powodu braku danych 
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 Działanie 214 – program rolno-środowiskowy (Płatności rolno środowiskowe) 

 Działanie 221, 223 – Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 

 Działanie 226* - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy 

oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych 

 Działanie 311* - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Działanie 312* – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w zakresie 1 działania 

 Działanie 111* - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 

brak informacji, danych odnośnie tego działania 

 Agencji Rynku Rolnego (ARR) w zakresie 1 działania; 

 Działanie 133* - Działania informacyjne i promocyjne, brak informacji, danych odnośnie 

tego działania  

 Samorządów Województw w zakresie 6 działao 

 Działanie 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 

dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 

Schemat  I – Scalanie gruntów 

Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 

 Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

 Działanie 313,322, 323 – Odnowa i rozwój wsi 

 Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Leader) 

- małe projekty 

- Odnowa i rozwój wsi 

- Różnicowanie w kierunku działalności  nierolniczej 

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Działanie 421 - Wdrażanie projektów współpracy (Leader) 

 Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 

i aktywizacja (Leader) 

ARiMR jako akredytowana agencja płatnicza realizuje także płatności dla wszystkich działao PROW 

2007-2013. 

W 2012 r. w ramach PROW 2007-2013 uruchomione zostały nabory wniosków o przyznanie pomocy 

dla działao:  

1. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów – 02.01.2012 - 31.12.2012 

czwarty nabór 

                                                             

*Działanie nieuwzględnione w analizie wg powiatów z powodu braku danych 
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2. Modernizacja gospodarstw rolnych - 02.10.2012 - 29.10.2012, czwarty nabór  

3. Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 

żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działao zapobiegawczych – 23.01.2012-

17.02.2012, trzeci nabór 

4. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 

żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działao zapobiegawczych – 15.10.2012 – 

26.11.2012, piąty nabór 

5. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności – 15.04.2012, nabór ciągły 

6. Grupy  producentów rolnych - 16.07.2012, piąty nabór 

7. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania – 15.03.2012 - 11.O6.2012, piąty nabór 

8. Program rolno-środowiskowy – 15.03.2012 - 11.06.2012, piąty nabór 

9. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne – 01.06.2012-

31.07.2012, szósty nabór 

10. Pomoc techniczna 

Ponadto w 2012 r. obsługiwane były wnioski z działao PROW 2007-2013 złożone w naborach 

prowadzonych przez ARiMR w latach 2007-2012. 

Zobowiązania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich z lat 2004 – 2006, regulowane w ramach wydatków 

EFRROW.  

Płatności na koniec 2012r. z tytułu zobowiązao z lat 2004-2006 w województwie łódzkim dotyczyły 

(Dane: ARiMR Warszawa): 

 Rent strukturalnych – 616 440 686,77 zł 

 Wspierania gospodarstw niskotowarowych – 262 007 730,94 

 Wspierania przedsięwzięd rolno środowiskowych 85 730 433,78 zł 

 Zalesiania gruntów rolnych - 11 585 998,80 zł 

Łącznie w województwie łódzkim wg stanu na dzieo 31.12 2012 r. w ramach zobowiązania 

z poprzedniego okresu programowania wypłacono kwotę 975 764 859,29 zł . 

REALIZACJA PROW 2007-2013 - POLSKA I WOJEWÓDZTWA 

Biorąc pod uwagę wartości bezwzględne, spośród wszystkich krajów UE, Polska wykorzystała do 

31.12.2012 r. najwięcej środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (płatności pośrednie i zaliczki) tj. 8 mld euro. Kolejne miejsca za Polską 

zajmowały kraje (w mln euro): Niemcy (6 137,9), Francja (5 108,2), Włochy (4 557,3), Hiszpania 

(4272,0), Rumunia (3 884,8), Austria (3 052,5), Wielka Brytania ( 2 881,1). 

Od początku realizacji Programu najwięcej środków z PROW 2007 - 2013 otrzymały województwa: 

mazowieckie (5 961,8 mln zł), wielkopolskie (4 949,8 mln zł) i lubelskie((4 027,0 mln zł), a najmniej: 
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opolskie (929,3 mln zł), śląskie (1 140,5 mln zł) oraz lubuskie (1 144,6 mln zł). Województwo łódzkie 

pod względem wykorzystywania środków unijnych (zrealizowane płatności dla beneficjentów) 

w ramach PROW 2007-2013 zajmuje 5. miejsce w kraju. 

Wykres 24. Regionalne zróżnicowanie zrealizowanych płatności w ramach PROW 2007-2013, 

narastająco do 31.12.2012 r., w mln zł  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, Warszawa 2013 r.)  

REALIZACJA DZIAŁAŃ PROW 2007-2013 WDRAŻANYCH PRZEZ ARIMR 

Działanie 112 - Ułatwianie startu młodym rolnikom 

Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez ułatwienie 

przejmowania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Pomoc udzielana jest w formie jednorazowej premii przeznaczonej wyłącznie dla osób, które po raz 

pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. 

Działanie uruchomione zostało 03.03.2008 r. Do kooca 2012 roku przeprowadzono cztery nabory 

wniosków (2008, 2009, 2010, ostatni 26.04-24.06.2011 r.). Od początku uruchomienia Programu, wg, 

danych na 31 grudnia 2012 r. w ramach wszystkich naborów, łącznie w województwie łódzkim 

wydano 2 118 decyzji do tego działania. Beneficjentom wypłacono z tego  tytułu kwotę 126,97 mln zł, 

przy czym najwyższe kwoty wypłat były w powiatach: łowickim, sieradzkim, łęczyckim, kutnowskim, 

piotrkowskim. Najmniej pieniędzy dla młodych rolników trafiło do powiatów: łódzkiego grodzkiego, 

bełchatowskiego, łódzkiego wschodniego. 
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Wykres 25. Wydane decyzje w Działaniu  112 - Ułatwienie startu młodym rolnikom, wg adresu 

beneficjenta podanego na wniosku, stan na 31.12. 2012 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, Warszawa 2013 r.)  

Działanie 113 – Renty strukturalne 

Działanie ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz przyspieszenie procesu wymiany 

pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności 

i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze dobrze 

przygotowane do zawodu rolnika. Pomoc jest udzielana producentom rolnym, którzy zdecydują się 

na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej i przekazanie gospodarstw rolnych innym 

producentom rolnym lub następcom.  

Działanie uruchomione zostało 25.06.2007 r. 

Do kooca 2012 roku przeprowadzono trzy nabory wniosków do działania Renty strukturalne (2007, 

2008, 2010).  

Od początku uruchomienia Programu, wg danych na 31 grudnia 2012 r., w ramach trzech kampanii 

(2007, 2008 i 2010) w województwie łódzkim wydano odpowiednio decyzji: 587, 602, 573, co łącznie 

sumuje się na wartośd 1 762. W 2012 r. wypłacono beneficjentom w województwie łódzkim 

w ramach rent strukturalnych Z tytułu zobowiązao 2007-2013 kwotę 92,36 mln zł. Największe 

kwotowo wypłaty rent były w powiatach: łowickim, kutnowskim, łęczyckim, zaś najniższe w: łódzkim 

wschodnim, pabianickim i bełchatowskim. Renty dostają regularnie rolnicy, którzy po ukooczeniu 55 

lat zdecydowali się na przekazanie gospodarstw następcom.  
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Wykres 26. Kwota zrealizowanych płatności (w złotych) w Działaniu 113 – Renty strukturalne, 

narastająco w ramach zobowiązao lat 2007-2013, wg stanu na 31.12.2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, Warszawa 2013 r. 

Działanie 114 – Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy  lasów 

Celem działania jest umożliwienie rolnikom i posiadaczom lasów otrzymanie wsparcia poprzez 

korzystanie z doradztwa w celu dostosowania do cross compliance-zasady wzajemnej zgodności, 

zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych, wspierania restrukturyzacji, 

rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych, ochrony środowiska naturalnego, poprawy 

bezpieczeostwa pracy. 

Działanie uruchomione zostało w 2009 roku. Do kooca 2012 r. przeprowadzono cztery nabory 

wniosków (2009, 2010, 2011, 2012). W przeprowadzonych kampaniach na terenie województwa 

łódzkiego wydano łącznie beneficjentom 1512 decyzji na dofinansowanie i zrealizowano płatności na 

kwotę 2,61 mln zł. W tym działaniu największe kwotowo zrealizowane płatności dotyczyły powiatów: 

sieradzkiego, rawskiego i opoczyoskiego. Najmniej środków w tym działaniu dotarło do 

beneficjentów w powiecie pajęczaoskim.  
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Wykres 27. Kwota zrealizowanych płatności (w złotych) w Działaniu 114 – Korzystanie z usług 

doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, narastająco w ramach zobowiązao lat 2007-2013, wg 

stanu na 31.12. 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, Warszawa 2013 r. 

Działanie 132 – Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 

Działanie ma na celu: poprawę jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia 

przez ludzi, zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości, wsparcie rolników wytwarzających 

żywnośd wysokiej jakości. Producenci rolni uczestniczący w systemach jakości żywności otrzymują 

wsparcie na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.  

Działanie uruchomione zostało 15.09.2009 r. 

W sumie od początku uruchomienia Programu na terenie województwa łódzkiego wydanych zostało 

608 decyzji o dofinansowanie do tego działania. Wypłaty zrealizowanych płatności sięgnęły kwoty 

323,61 tys. zł. Najwięcej otrzymali beneficjenci powiatów: rawskiego, zgierskiego, poddębickiego. 

Najmniej pieniędzy z tego działania trafiło do powiatów: wieruszowskiego i pabianickiego. 
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Wykres 28. Kwota zrealizowanych płatności (w zł) w Działaniu 132 Uczestnictwo rolników 

w systemach jakości żywności, narastająco w ramach zobowiązao lat 2007 - 2013, wg stanu na 31.12. 

2012 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, Warszawa 2013 r. 

Działanie 142 – Grupy producentów rolnych 

Celem działania jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup 

producentów rolnych do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym 

przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych. 

Zryczałtowana pomoc udzielana jest grupom producentów rolnych w pierwszych 5 latach 

funkcjonowania.  

Działanie uruchomione zostało  16.07.2007 r. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do 

wyczerpania środków przeznaczonych w Programie na to działanie. Od początku uruchomienia 

Programu do 31 grudnia 2012 r. w Łódzkiem wydano  21 decyzji do tego działania. Najwięcej wydano 

ich w powiecie piotrkowskim (7). W 11 oddziałach regionalnych (powiatowych) Łódzkiej ARiMR nie 

wydano żadnej decyzji w tym działaniu.  

W 2012 r. zrealizowano płatności w województwie łódzkim, w sumie na kwotę 6 878,9 tys. zł, przy 

czym najwięcej otrzymały powiaty: piotrkowski i tomaszowski.  
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Wykres 29. Kwota zrealizowanych płatności (w złotych) w Działaniu 142 – Grupy producentów 

rolnych, narastająco w ramach zobowiązao lat 2007-2013, wg stanu na 31.12. 2012 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, Warszawa 2013 r. 

Działanie 211, 212 – Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 

Działanie to jest instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych, położonych na terenach, 

na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty 

wyrównawcze dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania kompensują istniejące utrudnienia w stosunku do gospodarstw położonych poza 

strefami ONW. 

Działanie uruchomione zostało 15.03.2007 r. Do kooca 2012 roku przeprowadzono sześd naborów 

wniosków (2007, 2008, 2009,  2010, 2011, 2012).  

Od początku uruchomienia Programu, wg danych na 31 grudnia 2012 r., w ramach sześciu naborów 

wydano łącznie 445 117 decyzji, a odpowiednio w poszczególnych kampaniach: 2007- 76 030 decyzji,  

2008 – 76 729, 2009 - 76 620, 2010 - 75 409, 2011- 74 708, w trakcie obsługi kampania 2012 – 65 621 

decyzji.  

ARiMR od początku uruchomienia Programu wypłaciła beneficjentom z terenu województwa kwotę 

592 901,9 tys. zł. 
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Wykres 30. Kwota zrealizowanych płatności (w złotych) w Działaniu 211, 212  – ONW, narastająco 

w ramach zobowiązao lat 2007-2013, wg stanu na 31.12. 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, Warszawa 2013 r. 

Działanie 214 – program rolno-środowiskowy (Płatności rolno środowiskowe) 

Celem działania jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich. Działanie obejmuje 9 

pakietów rolno środowiskowych. W ramach  każdego pakietu znajdują się warianty rolno 

środowiskowe, które zawierają zestawy zadao, wykraczających poza obowiązujące podstawowe 

wymagania i które nie pokrywają się z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 

Płatnośd jest wypłacana w formie zryczałtowanej i stanowi rekompensatę utraconego dochodu, 

dodatkowych poniesionych kosztów oraz ponoszonych kosztów transakcyjnych. 

Działanie uruchomiono w 2008 roku. Do kooca 2012 r. przeprowadzono pięd naborów wniosków 

w ramach programu rolno środowiskowego (Kampanie: 2008, 2009, 2010,  2011, 2012). Od początku 

uruchomienia Programu, wg danych na 31 grudnia 2012., w ramach pięciu  naborów, podczas 

których składane były wnioski o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej (tzw. wnioski 

nowe) i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych (tzw. wnioski kontynuacyjne) wydano łącznie na 

terenie województwa łódzkiego 11 796 decyzji  przyznających  płatnośd rolno środowiskową, 

odpowiadające liczbowo kolejnym Kampaniom: 836, 1368, 2498, 3535, 3 559.  

Według stanu na 31.12.2012 r. w województwie łódzkim trafiło do beneficjentów, którzy ubiegali się 

o pomoc z tego Działania 56 364,9 tys. zł.  
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Wykres 31. Kwota zrealizowanych płatności (w złotych) i liczba decyzji w Działaniu 214 - Program 

rolno- środowiskowy, narastająco w ramach zobowiązao lat 2007-2013 wg stanu na 31.12. 2012 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, Warszawa 2013 r. 

Działanie 221, 223 –  Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 

Działanie ma na celu: powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie, utrzymanie i wzmocnienie 

ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych 

i tworzenie korytarzy ekologicznych, zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz 

ograniczeniu zmian klimatu.  

Działanie uruchomione zostało 01.08.2007r. i wdrażane jest w dwóch schematach: 

Schemat I (221)– Zalesianie gruntów rolnych 

Schemat II (223)– Zalesianie gruntów innych  niż rolne 

Do kooca 2012 roku przeprowadzono razem sześd naborów - Kampanii (2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012). 

Od początku uruchomienia Programu, wg danych na 31 grudnia 2012 r., w ramach sześciu naborów 

składane były wnioski o przyznanie pomocy na zalesienie ( tzw. wnioski nowe), a od drugiego naboru 

wnioski o wypłatę pomocy na zalesienie (tzw. wnioski kontynuacyjne).  

Od początku uruchomienia Programu, wg danych na 31.12. 2012 r. w ramach wszystkich naborów 

w Łódzkiem wydano razem 918 decyzji na zalesianie gruntów rolnych (w latach: 2007-180, 2008-111, 

2009-167, 2010-225, 2011-232, 2012-3) i 42 decyzje na zalesianie gruntów innych  niż rolne w latach: 

2008-7, 2009-11, 2010-8, 2011-15, 2012-1). ARiMR wypłaciła beneficjentom wg stanu na 

31.12.2012r. z działania 221 kwotę 16 893,97 tys zł, zaś z działania 223 kwotę 238,29 tys. zł.  
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Wykres 32. Kwota zrealizowanych płatności (w złotych) w Działaniu 221 - Zalesianie gruntów rolnych, 

narastająco w ramach zobowiązao lat 2007-2013 wg stanu na 31.12. 2012 r.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, Warszawa 2013 r. 

Realizacja działao, delegowanych do Samorządu Województwa, ARR i FAPA   

Agencja płatnicza (ARiMR) deleguje częśd swoich zadao do następujących podmiotów zewnętrznych: 

 Samorządów Województw (SW), odpowiednio realizacją zadao z ramienia SW zajmuje się 

Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich   

 Agencji Rynku Rolnego (ARR) 

 Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) 

Działanie 111* - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie (FAPA) 

Działanie 133* - Działania informacyjne i promocyjne (ARR)  

DZIAŁANIA OBSŁUGIWANE PRZEZ DEPARTAMENT FUNDUSZU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

Działanie 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem dostosowaniem 

rolnictwa i leśnictwa (Delegowane do SW) 

Schemat  I – Scalanie gruntów 

Celem działania jest poprawa infrastruktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonywanie 

prac scaleniowych, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

i leśnych oraz dojazdów do zabudowao gospodarczych, wydzielenie bez procedury 

wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach 

postępowania scaleniowego. Beneficjentem w tym działaniu jest Starosta. 

                                                             

*
Działanie nieuwzględnione w analizie wg powiatów z powodu braku danych 
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W działaniu  tym wg danych na 31.12. 2012 r. na terenie województwa łódzkiego realizowane 

są 4 projekty scaleniowe: w pow. sieradzkim (gm. Klonowa) – 1, w pow. pajęczaoskim (gm. 

Działoszyn, gm. Nowa Brzeźnica) – 2, w pow. wieluoskim (gm. Wieluo) – 1 . Całkowita wartośd 

wszystkich tych projektów to  13 077,4 tys. zł, a dofinansowanie z UE (z umów czynnych, aktualnych 

na 31.12.2012 r.) wynosi 8 375,1  tys. zł. Najdroższy jest projekt z powiatu pajęczaoskiego, on też 

uzyskał największą dotację unijną (odpowiednio: całkowita wart. 7 797,59 tys. zł;  dof. 5 017,32 

tys.zł). Na koniec grudnia 2012 roku zrealizowana płatnośd dla tych projektów zamykała się kwotą 

2 143,1 tys. zł. Ostateczna płatnośd dla projektów w powiecie pajęczaoskim i wieluoskim nastąpi 

w 2013 roku, zaś dla projektu scaleniowego w powiecie sieradzkim ustalona została na 31.12.2014 r.  

Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 

Celem działania jest: poprawa jakości gleb poprzez regulacje stosunków wodnych, zwiększenie 

retencji wodnej, poprawa ochrony użytków rolnych  przed powodziami. 

Beneficjentem dla tego  działania w województwie łódzkim jest Wojewódzki  Zarząd Melioracji 

i Urządzeo Wodnych w Łodzi, który realizuje projekty związane z regulacją rzek w powiecie 

opoczyoskim: Drzewiczki w gm. Opoczno, Wąglanki w gm. Białaczów i piotrkowskim: Moszczanki 

w gm. Moszczenica, Prudki w gm. Gorzkowice. Wszystkie te projekty są już sfinalizowane, tzn. termin 

złożenia wniosku o płatnośd ostateczną upłynął 31.12. 2012 r. Całkowita wartośd tych projektów 

to kwota 8 974,1 tys. zł, a dofinansowanie UE – 5 238,5 tys. zł. Projekt związany z regulacją rzeki 

Prudki był najdroższy 3 086,7 tys. zł, i uzyskał dofinansowanie z UE na kwotę 1 844,1 tys. zł. 

Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Delegowane do  SW) 

W ramach tego działania udziela się wsparcia na realizację projektów w zakresie: gospodarki wodnej, 

tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania i dystrybucji 

energii ze źródeł odnawialnych. 

Beneficjentem dla tego działania jest jednostka samorządu terytorialnego wykonująca ww. zadania. 

Pierwsze nabory uruchomiono w kwietniu 2009 r. 

Na podstawie danych z Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na koniec 2012 r. 

zaewidencjonowanych było w tym działaniu 235 projektów o łącznej wartości 588 592,5 tys. zł, które 

uzyskały dofinansowanie z EFRROW w wysokości 301 060 829, 23 zł . Do kooca 2012 roku zostało 

zrealizowanych 157 projektów o wartości 293 690 740,53 zł, a dofinansowanie dla tych realizacji 

zamykało się kwotą 152 258 929,23 zł.  

Według informacji ARiMR (centrala w Warszawie) kwota zrealizowanych płatności dla tego, 

delegowanego do Samorządu, działania wg stanu na dzieo 31.12. 2012 r. opiewała na 189 534 641,53 

zł. Najwięcej pieniędzy trafiło do powiatów: radomszczaoskiego, wieluoskiego, skierniewickiego, 

opoczyoskiego, łęczyckiego. 
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Wykres 33. Kwota zrealizowanych płatności (w złotych) w Działaniu 321 - Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej, wg stanu na 31.12. 2012 r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, Warszawa 2013 r. 

Działanie 313,322, 323 – Odnowa i  rozwój wsi (Delegowane do  SW) 

Celem tego działania jest poprawa życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb 

społecznych i kulturalnych mieszkaoców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Wsparcie 

udzielane jest m.in. na budowę i remont obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczne-

kulturalne, rekreacyjne i sportowe, budowę, remont lub przebudowę infrastruktury związanej 

z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych oraz kultywowanie tradycji 

społeczności lokalnej i tradycyjnych zawodów. Z pomocy korzystad może gmina, instytucja kultury, 

dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek 

wyznaniowy oraz organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego. 

Działanie uruchomione zostało w lutym 2009 r.  

 Od początku uruchomienia programu złożono 353 wnioski projektowe, wartośd wszystkich 

projektów to  kwota 238 244 155,40 zł, w tym przyznane dofinansowanie z UE to 115 042 227, 54 zł.  

 Do kooca 2012 roku spośród wszystkich wniosków w działaniu Odnowa i rozwój wsi zrealizowane 

zostały 272 projekty o łącznej wartości 83 303 362, 54 zł.  

Do 31 grudnia 2012 r. w ramach tego działania zrealizowano płatności dla różnych beneficjentów 

w wysokości 108 223 284, 07 zł. 
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Wykres 34. Kwota zrealizowanych płatności (w złotych) w Działaniu 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój 

wsi, wg stanu na 31.12. 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR, Warszawa 2013 r. 

Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Delegowane do SW) 

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkaocom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) 

realizacji  projektów w ramach strategii. Realizacja strategii powinna przyczynid się do poprawy 

jakości życia na obszarach wiejskich, m. In. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz 

stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. 

W ramach działania 413 PROW 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, możliwa jest 

realizacja projektów za pośrednictwem lokalnej grupy działania, odpowiadających warunkom 

przyznawania pomocy w ramach działao osi 3 Jakośd życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej: 

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; 

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

- Odnowa i rozwój wsi 

W ramach działania 413 możliwe jest ubieganie się o wsparcie w ramach tzw. „małych projektów”. 

Nabór wniosków rozpoczął się w IV kwartale 2009 roku. Dzięki podpisanym umowom realizowane 

były operacje, które dotyczyły: organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, remontu 

i  wyposażenia świetlic wiejskich, budowy lub oznakowania małej infrastruktury turystycznej, 

kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, organizacji szkoleo i innych przedsięwzięd 

edukacyjnych, odbudowy bądź odnowienia zabytkowych  budowli obiektów małej architektury, itp.  

Od początku uruchomienia Programu do kooca grudnia 2012 r. wpłynęło 615 wniosków dotyczących 

tzw. małych projektów, łączna wartośd wszystkich to kwota 17 962 767,69 zł, przy czym 

dofinansowanie z funduszy UE w ramach PROW wyniosło 8 549 250,81 zł. Aż 508 projektów 

dofinansowanych kwotą 6 948 339,26 zł zostało zrealizowanych do kooca 2012 r., ich 
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wnioskodawcami byli różni beneficjenci m. in.: gminne ośrodki kultury, ochotnicze straże pożarne, 

gminne biblioteki publiczne, NGO, jednostki samorządu terytorialnego. Do kooca 2012 roku 

w ramach „małych projektów” zrealizowano płatności dla beneficjentów na kwotę 7 187 339,19 zł.  

Za pośrednictwem LGD realizowane były działania osi 3. W działaniu 413-313/312/323 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi z terenu całego województwa złożono wnioski dla 

190 projektów o łącznej wartości 93 220 267,25 zł. Kwota udzielonego dofinansowania UE w ramach 

PROW to  43 327 327 908,70 zł., zrealizowane płatności na 31.12.2012 r. zamknęły się kwotą 

21 363 618, 57 zł. 

W ramach: Leader - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej do kooca 2012 r. płatnośd do 

tego działania wynosiła 695 077,00 zł, a dla działania leader - Tworzenie i rozwój mikro 

przedsiębiorstw wypłacono  beneficjentom 560 861,50  zł.  

Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy (SW) 

W ramach  działania pomoc przyznawana jest LGD na realizację projektów współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej zawartych w lokalnych strategiach rozwoju (LSR) 

i nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami Strategii opracowanej i realizowanej przez LGD. 

Nabór w działaniu ma charakter ciągły. Od początku uruchomienia działania do 31 grudnia 2012 r. 

w województwie zgłoszono  22 projekty o wartości 685 228, 10 zł, a zrealizowane płatności to kwota 

321 943,55 zł. 

Realizowane projekty współpracy to m.in.: Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych 

Grup Działania (Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"), Podniesienie Atrakcyjności Turystycznej 

Obszarów Stowarzyszeo (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"), Lokalny Atrakcyjny 

Szlak (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM", Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Społeczności Lokalnej "Mroga", Stowarzyszenie Dolina Pilicy). 

Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej  grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

(SW) 

Działanie wdrażane jest przez samorządy województw i służy zapewnieniu sprawnej i efektywnej 

pracy LGD oraz doskonaleniu zawodowemu osób uczestniczących w realizacji Lokalnej  Strategii 

Rozwoju. Pomoc przyznawana jest m.in. na: badania nad obszarem objętym LSR , szkolenia kadr 

biorących  udział we wdrażaniu LSR, wydarzenia o charakterze promocyjnym związanym z obszarem 

działania LGD i LSR, szkolenia lokalnych liderów, koszty bieżące LGD. 

W ramach działania przeprowadzono trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy. W Województwie 

do tego działania zgłoszono 59 projektów o wartości 26 523 533,52 zł, z tytułu wypłat - zrealizowane 

płatności ARiMR przelała na konta beneficjentów kwotę 11 194 205,03 zł. 
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Analiza projektów w ujęciu gminnym. 

Dokonano analizy projektów PROW 2007 - 2013 (możliwych do zlokalizowania na terenie gminy), 

wdrażanych na poziomie regionalnym przez Łódzki Oddział Regionalny ARiMR oraz Departament 

Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWŁ w Łodzi.  

Według stanu na koniec grudnia 2012 r. na terenie województwa łódzkiego odnotowano 11 352 

projekty o wartości 3 474 mln zł i dofinansowaniu UE 1 334 mln zł, realizowane w ramach trzech osi: 

1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; 

3 Jakośd życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; 

4 LEADER 

Łódzki Oddział Regionalny ARiMR realizuje w ramach trzech wymienionych osi 9870 projektów 

związanych z działaniami: 

 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom; 

 121 Modernizacja gospodarstw rolnych; 

 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej; 

 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 

 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; 

 413/311 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 

 413/312 LEADER Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

 

Najwięcej projektów realizowanych jest w działaniu 121 związanym z modernizacją gospodarstw 

rolnych (6510), oraz w działaniu 112 ułatwiającym start młodym rolnikom (1884). Najmniejsza ilośd 

(4) związana jest z przywracaniem produkcji rolnej zniszczonej w wyniku wystąpienia klęsk 

żywiołowych oraz z wprowadzeniem odpowiednich działao zapobiegawczych. 

Ogółem wartośd projektów wdrażanych przez Łódzki Oddział Regionalny ARiMR wynosi 2 487 mln zł, 

a wsparcie finansowe UE 831 mln zł. Najwyższe dofinansowanie (610 mln zł) otrzymały projekty 

związane z modernizacją gospodarstw rolnych. 

W grupie projektów wdrażanych przez Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich znalazły 

się 1482 projekty o wartości 987 mln zł i dofinansowaniu UE 503 mln zł. Departament realizuje 

projekty w działaniach: 

 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa 

i leśnictwa, Schemat I Scalanie gruntów, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami 

wodnymi; 

 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 

 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi; 
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 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty"; 

 4.1/413-313/322/323 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "Odnowa i rozwój wsi"; 

 4.21 Wdrażanie projektów współpracy; 

 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 

Największą liczbę stanowią wdrażane „małe projekty”(615), także inwestycje związane z odnową 

i rozwojem wsi (353) i podstawowymi usługami dla gospodarki i ludności wiejskiej (235) 

Inwestycje wymienione powyżej cechuje również wysoka wartośd ogółem jak i wielkośd 

dofinansowania UE. 

Najdroższe pojedyncze projekty PROW realizowane są również w ramach osi 3 i związane 

z działaniami na rzecz rozwoju podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej m.in.; 

 Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Kaleo oraz budowa sieci wodociągowych w gminie Sadkowice; 

 Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach – gmina 

Sulmierzyce; 

 Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd. 

Załączniki graficzne - mapy nr od 22 do 25 obrazują realizację wymienionych projektów na terenach 

gmin województwa łódzkiego. Załączniki tabelaryczne nr 1 i nr 2 – tabela 5 bilansują projekty PROW 

według osi i działao, wskazują projekty o największej wartości. 

 

  











Załącznik nr 1 – Tabela 5 
Liczba projektów i ich wartości według priorytetów i działao PROW 2007 – 2013 

Priorytet Działanie Ilość Wartość w PLN Dofinansowanie w PLN 
% udział dofinansowania   

w wartości projektu 

1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 1884 
 

95 925 000,00  

1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 6510 1 976 877 309,00 609 532 896,25 
30,8 

1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z 
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 

8 22 051 543,87 13 613 568,78 
61,7 

1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w 
wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie 
odpowiednich działao zapobiegawczych 

4 632 865,00 331 142,17 

52,3 

3 Jakośd życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej 

311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  956 240 240 447,00 62 671 296,10 
26,1 

3 Jakośd życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej 

312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  456 254 826 206,00 58 711 795,09 
23,0 

3 Jakośd życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej 

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 235 588 592 586,95 301 060 829,23 
51,1 

3 Jakośd życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej 

313/322/323 353 238 244 155,40 115 042 227,54 
48,3 

4 LEADER 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty" 615 17 962 767,69 8 549 250,80 47,6 

4 LEADER 
4.1/413-313/322/323 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - 
"Odnowa i rozwój wsi" 

190 93 220 267,25 43 327 908,70 
46,5 

4 LEADER 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 22 585 228,10 451 760,64 
77,2 

4 LEADER 
4.31  Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja 

59 26 523 533,52 21 076 099,34 
79,5 

4 LEADER 
413_311 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 

42 8 644 732,00 2 478 347,20 
28,7 

4 LEADER 413_312 LEADER Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  18 5 585 539,00 1 568 915,60 
28,1 

 

 
11352 3 473 987 180,78 1 334 341 037,44 38,4 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 - najmniejsza liczba projektów lub projekty o najmniejszej wartości 

najmniejsza wartośd ektów 

 - największa liczba projektów lub projekty o największej wartości  



Załącznik nr 2 – Tabela 5 
 
Projekty o największej wartości realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
 

Lp Tytuł projektu Nazwa beneficjenta 
Wartośd projektu 

(PLN) 

Wartośd 
dofinansowania z 

UE (PLN) 

% udział 
dofinansowania 

w wartości 
projektu 

Lokalizacja Priorytet Działanie 

1 

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Kaleo oraz budowa sieci 
wodociągowych w gminie Sadkowice 

 Gmina Sadkowice  10 795 888,16 4 000 000,00 37,1% Sadkowice 3 
321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej 

2 
Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania 
ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce 

  Gmina Sulmierzyce   8 265 348,35 4 000 000,00 48,4% Sulmierzyce 3 
321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej 

3 
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Ujazd 

 Gmina Ujazd  8 148 944,36 3 208 706,00 39,4% Ujazd 3 
321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej 

4 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Słupi  Gmina Słupia  8 013 076,00 4 000 000,00 49,9% Słupia 3 
321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej 

5 
Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa 
oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji 
gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio 

 Gmina Brzeźnio  7 860 696,68 3 852 460,00 49,0% Brzeźnio 3 
321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej 

6 Scalenie gruntów obiektu Brzeźnica 
Starosta Powiatu 
Pajęczaoskiego 

7 797 589,85 5 017 323,60 64,3% Nowa Brzeźnica 1 

125 Poprawianie i rozwijanie 
infrastruktury związanej z 
rozwojem i dostosowaniem 
rolnictwa i leśnictwa Schemat 
I Scalanie gruntów  

7 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Jasieo, Nowy Jasieo, Albertów i 
budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku 
oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubochni 

 Gmina Lubochnia  7 484 051,25 3 042 297,00 40,7% Lubochnia 3 
321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej 

8 
Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Chorzęcin, Godaszewice, Zawada - etap I 

 Gminny Zakład Komunalny 
w Tomaszowie Maz.  

7 363 085,90 2 699 689,00 36,7% Tomaszów Mazowiecki 3 
321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej 

9 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 
w sołectwach Bielawki i Malina gm. Kutno 

 Gmina Kutno  7 104 326,57 2 453 668,00 34,5% Kutno 3 
321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej 

10 

Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i 
Marianka 

 Gmina Mniszków  7 045 781,21 1 840 860,00 26,1% Mniszków 3 
321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej 

Źródło: - dane Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWŁ w Łodzi i Oddziału Regionalnego ARiMR 
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4. PLANOWANE DZIAŁANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 

 

W 2013 roku zaplanowano kolejne nowe lub uzupełniające konkursy na nabory nowych wniosków 

o dofinansowanie w ramach POIŚ, POIG, POKL, PROW i RPO. 

Niektóre z  naborów prowadzone są w ramach priorytetów i działao, dotychczas nie realizowanych 

w województwie łódzkim, jak na przykład nabór wniosków do działania VIII.3. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – einclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Analizowana w opracowaniu liczba projektów realizowanych w ramach programów UE 2007 - 2013, 

ich wartości czy wysokośd środków uzyskiwanych z funduszy unijnych nie jest więc wartością 

ostateczną i dane te będą ulegad ciągłym zmianom do czasu ostatecznego zamknięcia omawianego 

okresu finansowania.  

Rok 2013 nie stanowi również nieprzekraczalnej granicy realizacji projektów. Sytuacja taka występuje 

we wszystkich analizowanych programach operacyjnych. 

W ramach POIŚ zarejestrowano na koniec 2012 r. 21 projektów, dla których zakładany termin 

realizacji przekracza 31 grudnia 2013r, w tym 12 przewiduje się zakooczyd w 2014 r., a 9 nawet 

w 2015 r. 

Rejestr projektów dotychczas przyjętych w ramach POIG zakłada zakooczenie aż 127 projektów po 

2013 r. tj. 74 projekty w 2014 r. i 53 w 2015 r. 

W ramach RPO WŁ przyjęto 66 projektów, dla których termin zakooczenia realizacji przekracza datę 

31.12.2013 r., w tym 59 projektów kooczonych w 2014 r. i 7 w 2015 r. 

W ramach POKL zarejestrowano na koniec 2012 r. 133 projekty, których realizacja ma zostad 

zakooczona w 2014 r. i 21 w roku 2015. Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakłada 

złożenie 57 wniosków o płatnośd koocową w roku 2014 i 20 w roku 2015. 

 




