
Bieżące informacje na temat wdrażania 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w województwie 
kujawsko - pomorskim

Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Województwa Kujawsko - Pomorskiego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich -

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                             



Ocena wniosków o płatność z zakresu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

WOP rozliczone WOP w trakcie rozliczenia WOP niezłożone do SW

Ilość Kwota ilość Kwota Ilość Kwota

12 3,8 mln zł 63 18,7 mln zł 66 26,2 mln zł 

Łącznie  weryfikacji będzie podlegało 141 wniosków o płatność  ( 4 umowy 
realizowane dwuetapowo) na kwotę 48,8 mln zł. 
Na rok 2018 pozostało do weryfikacji 8 wniosków o płatność. 



Inne działania PROW 2014 - 2020

• II nabór w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” planowany jest w I kwartale 2018 roku.

• Przewidywany termin naboru dla operacji typu ”Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie
przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków
i budownictwa tradycyjnego” objętych PROW 2014-2020 to
II połowa 2017 roku.

Pula środków na działania to:

 Zabytki – 1,8 mln Euro,

 Kształtowanie przestrzeni publicznej – 1 mln Euro

 Obiekty pełniące funkcje kulturalne – 880 tys. Euro;



Nabór wniosków z zakresu 
„gospodarki wodno – ściekowej”

• Obecnie trwa nabór wniosków o przyznanie
pomocy od 22 grudnia 2016 r. do 16 lutego
2017 r.

• Limit środków na konkurs – 15 mln Euro.



Planowane nabory – targowiska 

• Ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków
o przyznanie pomocy zostanie opublikowane
nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia
wejścia w życie rozporządzenia, tj. od
26 sierpnia 2016 r. (tj. do 26 kwietnia 2017 r.)

• Limit środków na konkurs – 3,3 mln Euro.



LEADER 

Konkursy Liczba Kwota

Ogłoszone konkursy 14 16,1 mln zł 

Nabory zakończone 6 6,7 mln zł 

Nabory trwające 8 9,3 mln zł 

LGD, które ogłosiły konkursy 6



Nabór wniosków z zakresu 
„gospodarki wodno – ściekowej” c.d.

• Bezpośrednio po zamknięciu naboru Samorząd
Województwa sporządza i podaje do publicznej
wiadomości na stronie internetowej listę, która
zawiera informację o kolejności przysługiwania
pomocy. Weryfikacją zostaną objęte wnioski do
wysokości 150 % limitu środków przewidzianych na
konkurs.

• Czas weryfikacji wniosków – 6 miesięcy.



Ważne!!!

• Aplikując o środki z zakresu „gospodarki wodno – ściekowej” 
należy zwrócić szczególną uwagę na warunki dostępu:

 Realizacja operacji poza terenem aglomeracji,

 Decyzja środowiskowa – jeśli jest wymagana, 

 Prawo do dysponowania nieruchomością,

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo ostateczna 
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 Spójność z dokumentem strategicznym, 

 Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą przekroczyć 1 mln Euro,

 Realizacja operacji zgodnie z analizą efektywności kosztowej;



Dziękuję za uwagę


