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I

PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU

I.1 Zbiorcza informacja o stanie realizacji Programu

I.2 Stan realizacji Priorytetów i celów szczegółowych

I.3 Stan realizacji działań

Działanie: Inwestycje w środki trwałe
Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.
Typ operacji: Scalanie gruntów.
I nabór na operacje typu „Scalanie gruntów” oraz weryfikacja wniosków o przyznanie
pomocy odbyły się w 2016 roku. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie oraz
terminowo.
Od sierpnia do września 2018 roku odbył się II nabór wniosków o przyznanie pomocy
na operacje typu „Scalanie gruntów”. W ramach naboru złożone zostały 2 wnioski, dla
których trwa kontrola administracyjna.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Nabór na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg” oraz weryfikacja wniosków
o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 roku. Wnioski nie zostały rozpatrzone
terminowo.
Główną przyczyną nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy była
niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w stosunku do
liczby pracowników je weryfikujących.
Główne przyczyny odrzucenia wniosków to brak dostępnych środków umożliwiających
przyznanie pomocy, nieuzupełnienie wszystkich braków w terminie oraz nieuzyskanie
minimalnej ilości punktów.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii
Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa
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Nabór na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz weryfikacja wniosków
o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 oraz 2017 roku. Wnioski nie zostały
rozpatrzone terminowo.
Główne przyczyny nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy to:
- niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w stosunku do
liczby pracowników je weryfikujących;
- duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy obejmujących jednocześnie
wiele zakresów (oczyszczalnia ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków,
kanalizacja i wodociąg);
- złożoność spraw.
Główną przyczyną odrzucenia wniosków było to, że nie mieściły się w 150% limitu
podlegających dalszej weryfikacji oraz brak dostępnych środków.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i
powiązanej infrastruktury
Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych produktów
Nabór na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów” oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy
odbyły się w 2017 oraz 2018 roku. Wnioski nie zostały rozpatrzone terminowo.
Główną przyczyną nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy
złożonych w ramach wymienionego typu operacji była niewspółmiernie duża ilość
złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach wszystkich poddziałań
w stosunku do liczby pracowników je weryfikujących.
Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i
powiązanej infrastruktury
Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
Od kwietnia do maja 2018 przeprowadzono nabór na operacje typu „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. W ramach naboru złożono 43 wnioski
o przyznanie pomocy, z których 25 zakończyło się podpisaniem umowy, w przypadku
pozostałych 18 odmówiono przyznania pomocy.
Główną przyczyną odmowy przyznania pomocy był brak uzyskania minimalnej
wymagalnej liczby punktów.
Wnioski o przyznanie pomocy rozpatrzono w terminie.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i
powiązanej infrastruktury
Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej
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Od kwietnia do maja 2018 przeprowadzono nabór na operacje typu „Kształtowanie
przestrzeni publicznej”. W ramach naboru złożono 17 wniosków o przyznanie pomocy,
z których 8 zakończyło się podpisaniem umowy, 2 sprawy z uwagi na brak
wystarczających środków oczekują na wsparcie, w przypadku pozostałych 7 wniosków
odmówiono przyznania pomocy.
Główną przyczyną odmowy przyznania pomocy był brak uzyskania minimalnej
wymagalnej liczby punktów.
Wnioski o przyznanie pomocy rozpatrzono w terminie.
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze.
Nabór na operacje typu „Wsparcie przygotowawcze” oraz weryfikacja wniosków
o przyznanie pomocy odbyły się w 2015 roku. W ramach naboru złożonych zostało 18
wniosków, z czego 17 zostało pozytywnie zweryfikowanych a 1 wniosek został
wycofany przez Wnioskodawcę. Spośród 17 zweryfikowanych wniosków o przyznanie
pomocy tylko 1 wniosek nie został rozpatrzony w terminie. Opóźnienie w procesie
weryfikacji spowodowane było przede wszystkim złą jakością wniosku o przyznanie
pomocy złożonego w ramach naboru oraz złożonego w odpowiedzi na pierwsze
wezwanie do poprawy wniosku/wyjaśnień. Charakter błędów popełnionych przez
Wnioskodawcę zobligował komórkę merytoryczną do pogłębionej analizy dot.
możliwości przyznania pomocy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, co było procesem czasochłonnym z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii
Biura Prawnego. Dodatkowo, po złożeniu pierwszego uzupełnienia przez
Wnioskodawcę, niezbędne okazało się uzyskanie dodatkowych wyjaśnień w sprawie,
co miało istotny wpływ na przekroczenie terminu wskazanego w rozporządzeniu.
W kolejnych latach nie weryfikowano wniosków o przyznanie pomocy w ramach
poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”.
Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność.
W ramach przeprowadzonych przez LGD 201 naborów dla Wdrażania lokalnych
strategii rozwoju (premie, rozwijanie działalności gospodarczej oraz granty) wpłynęło
1 189 wniosków o przyznanie pomocy. Łącznie odrzuconych zostało 350 wniosków
o przyznanie pomocy, co stanowiło 32% odrzuceń. Wśród głównych przyczyn odmowy
przyznania pomocy znalazły się rezygnacje Wnioskodawców, brak uzupełnień,
niespełnienie przedmiotowych, podmiotowych warunków przyznania pomocy,
nieusunięcie braków, deadweight powyżej 100%, nie zachowanie składu rady,
pozostawienie bez rozpatrzenia z powodu braku limitu (nie uwolniły się środki na
finansowanie) itp.
Część wniosków została zweryfikowana z przekroczeniem terminów dotyczących
wezwania wnioskodawców do zawarcia umów co wynikało z dużego obłożenia pracą
w okresie sprawozdawczym, ale także ze słabej jakości złożonych wniosków
i złożoności poszczególnych spraw.
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Poddziałanie 19.3: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania.
W 2017 roku do SW został złożony 1 wniosek o przyznanie pomocy w ramach operacji
typu „Wdrażanie projektów współpracy”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie
oraz terminowo.
W 2018 roku do SW złożonych zostało 7 wniosków o przyznanie pomocy, 3 wnioski
zostały rozpatrzone pozytywnie, 2 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców.
Część wniosków została zweryfikowana z przekroczeniem terminów dotyczących
wezwania wnioskodawców do zawarcia umów. Przypadki przekroczenia terminów
dotyczących wezwania wnioskodawców do uzupełnień wniosków, a także zawarcia
umów, wynikały ze słabej jakości złożonych wniosków, złożoności poszczególnych
spraw oraz znacznego obłożenia pracy w okresie sprawozdawczym.
Poddziałanie 19.4: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
W I kwartale 2018 r. złożony został 1 wniosek o przyznanie pomocy. Przeszedł on
pozytywna weryfikację i w maju 2018 r. została podpisana umowa przyznania pomocy.
Pojedynczy przypadek przekroczenia terminu przeznaczonego do wezwania
wnioskodawcy do zawarcia umowy wynikał ze zmiany Zarządu LGD i oczekiwania
Samorządu Województwa Łódzkiego na akceptację tych zmian w KRS. Ostatecznie,
z uwagi na brak ujawnienia tych zmian w KRS konieczna była analiza prawidłowości
zmian członków Zarządu LGD na podstawie dokumentów z Walnego Zebrania przez
Wydział Prawny. Opóźnienie weryfikacji było spowodowane koniecznością
potwierdzenia prawidłowej reprezentacji LGD przez dwóch nowych Członków Zarządu.
Ostatecznie dla działania według stanu na 31.12.2018 r. podpisanych było 17 umów
przyznania pomocy. Ponadto dokonano 17 wypłat wyprzedzającego finansowanie.
Brak było wniosków odrzuconych/wycofanych.

PROBLEMY
NAPOTKANE
PODCZAS
REALIZACJI
ORAZ ŚRODKI PODJĘTE W CELU ICH ROZWIĄZANIA

PROGRAMU

II.1 Problemy horyzontalne, dotyczące Programu jako całości lub grup działań
II.1.1 wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

1) Przyjęte rozwiązania systemowe przewidują obowiązek wskazywania przez
Beneficjentów we wnioskach o przyznaniu pomocy, a następnie w umowach
o przyznaniu pomocy, dokładnych miesięcy, w których zakończą oni realizację
etapów operacji poprzez złożenie wniosków o płatność pośrednią/ostateczną. W
toku realizacji operacji zachowanie pierwotnie zaplanowanych terminów realizacji
projektów jest często problematyczne. Trudności w realizowaniu operacji przez
Beneficjentów w terminach wynikających z umów wynikają najczęściej z: problemów
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w znalezieniu wykonawców robót budowlanych, opóźnień w postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych, opóźnień w wykonywaniu robót/dokonaniu
zamówień specyficznych maszyn i urządzeń czy też kłopotach z zatrudnieniem
w ramach operacji pracowników. W związku z powyższym często występuje też
konieczność aneksowania umów o przyznaniu pomocy w zakresie zmiany terminów
złożenia ww. wniosków o płatność. Powyższe czynności nakładają na Beneficjentów
dodatkowe obowiązki w tym zakresie (np. wystąpienie do Instytucji Wdrażającej
o zmianę umowy, podpisanie i wysłanie aneksów, w przypadku poddziałania 19.2
konieczność uzyskania opinii LGD), natomiast na Instytucję Wdrażającą (IW)
nakładają obowiązek m.in. weryfikacji tych wniosków, podpisania aneksów do umów
i ich przekazania do ARIMR. Należy zauważyć, że czynności administracyjne
wykonywane w tym zakresie przez pracowników IW, przy stosunkowo dużej liczbie
tego typu wniosków, ograniczają czas pracy, który mógłby być poświęcony na
weryfikację wniosków o przyznanie pomocy/o płatność.
W związku z powyższym wskazanym byłoby dopuszczenie możliwości rozliczania
się przez Beneficjentów w dłuższych przedziałach czasowych np. w okresach
kwartalnych, bądź też w ogóle odstąpienie od wymogu wskazywania w umowach
dokładnych okresów (miesięcy), w których mają być złożone wnioski o płatność –
wówczas Beneficjenci mogliby składać wnioski w dowolnych terminach, o ile nie
przekraczają maksymalnych terminów realizacji operacji, zgodnie z właściwymi
rozporządzeniami wykonawczymi.
2) Konieczność oczekiwania na zawarcie umów w przypadku pozytywnie ocenionych
pod względem formalno-merytorycznym wniosków o przyznanie pomocy, aż do
momentu zakończenia oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach naborów
dot. poszczególnych typów operacji w ramach działania: Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich.
Obecne zasady rozstrzygania konkursów polegają na ocenie punktowej złożonych
w ramach naborów wniosków niezwłocznie po zakończeniu terminów składania
wniosków w ramach naborów. Kolejnym etapem jest sporządzenie listy rankingowej
operacji oraz ocena merytoryczna wniosków znajdujących się w limicie 150% puli
środków dla naborów. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków następuje
zaktualizowanie list rankingowych, a dopiero następnie poinformowanie
Wnioskodawców o ocenie weryfikacji ich wniosków oraz zawarcie umów dla operacji
znajdujących się w limicie 100% alokacji.
W związku z powyższym wskazanym byłoby dopuszczenie możliwości zawierania
umów z Wnioskodawcami niezwłocznie po pozytywnej ocenie merytorycznej
wniosków, jeśli w wyniku ich weryfikacji nie uległa zmianie ich ocena punktowa
wpływająca na obniżenie pozycji operacji na listach rankingowych (tj. wypadnięcie
tych projektów poza limit 100% dostępnych środków).
Proponowana zmiana spowodowałaby skrócenie czasu oczekiwania na przyznanie
pomocy w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich.

II.1.2 wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu
zarządzania i realizacji działań

Brak.
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II.2 Problemy dotyczące poszczególnych działań
II.2.1 wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

Brak.
II.2.2 wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu
zarządzania i realizacji działań

Brak.
II.3 Problemy dotyczące systemu elektronicznego

Wystąpiło opóźnienie w przekazaniu do Instytucji Wdrażającej (IW) systemu
elektronicznego służącego obsłudze działań typu Odnowa Wsi w ramach poddziałania
7.4.1, co spowodowało rozbieżność momentu wprowadzenia danych do aplikacji ze
stanem faktycznych obsługi wniosków.
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II

PRZEPROWADZONE KONTROLE ORAZ ICH WYNIKI

III.1 Kontrole administracyjne

Działanie: Inwestycje w środki trwałe
Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.
Typ operacji: Scalanie gruntów.
Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie
zweryfikowano 2 wnioski o przyznanie pomocy oraz zatwierdzono do wypłaty 2
zlecenia płatności. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków
o płatność nie stwierdzono nieprawidłowości.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 kontrole administracyjne wniosków
o płatność.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 338 kontroli administracyjnych
wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie
stwierdzono nieprawidłowości.
W 2018 roku kontroli administracyjnej podlegały jedynie wnioski o płatność, których
przeprowadzono 44. W sumie od początku okresu programowania przeprowadzono 73
kontrole administracyjne wniosków o płatność. Stwierdzono nieprawidłowości, które
dotyczyły negatywnej oceny PZP trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy,
nieuwzględniania kosztów kwalifikowalnych w oddzielnym systemie rachunkowości
oraz składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii
Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa
Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 83 kontrole administracyjne
wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie
stwierdzono nieprawidłowości.
W 2018 roku kontroli administracyjnej podlegały jedynie wnioski o płatność. Od
początku wdrażania Programu i w 2018 roku przeprowadzono 36 kontroli
administracyjnych wniosków o płatność. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły
negatywnej oceny PZP oraz trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy,
nieuwzględniania kosztów kwalifikowalnych w oddzielnym systemie rachunkowości
oraz składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie.
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Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i
powiązanej infrastruktury
Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych produktów
Od początku wdrażania Programu w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
przeprowadzono 19 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy.
W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.
W 2018 roku nie przeprowadzano kontroli administracyjnej wniosków o płatność
w ramach ww. typu operacji.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i
powiązanej infrastruktury
Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
Od początku wdrażania Programu oraz w 2018 roku przeprowadzono 43 kontrole
administracyjne wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków
o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.
W 2018 roku nie przeprowadzano kontroli administracyjnej wniosków o płatność
w ramach ww. typu operacji.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i
powiązanej infrastruktury
Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej
Od początku wdrażania Programu oraz w 2018 roku przeprowadzono 17 kontroli
administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków
o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.
W 2018 roku nie przeprowadzano kontroli administracyjnej wniosków o płatność
w ramach ww. typu operacji.
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie
zweryfikowano 17 wniosków o przyznanie pomocy. W 2018 roku nie były
przeprowadzane kontrole administracyjne oraz brak było stwierdzonych
nieprawidłowości.
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Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze
Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie
zweryfikowano 17 wniosków o przyznanie pomocy oraz zatwierdzono do wypłaty 34
zlecenia płatności. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków
o płatność nie stwierdzono nieprawidłowości.
W okresie sprawozdawczym brak było kontroli administracyjnych.
Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność.
W ramach kontroli administracyjnych w okresie sprawozdawczym zweryfikowano 789
wniosków o przyznanie pomocy, 447 wniosków o przyznanie pomocy na koniec 2018 r.
oraz 440 wniosków o płatność na koniec okresu sprawozdawczego i 376 wniosków o
płatność w 2018 r. Na etapie płatności nieprawidłowości dotyczyły głównie negatywnej
oceny PZP oraz trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy, nieuwzględniania kosztów
kwalifikowalnych w oddzielnym systemie rachunkowości oraz składanie do oceny dokumentacji
z postępowania PZP po terminie. Na etapie wdrażania brak było nieprawidłowości.

Poddziałanie 19.3: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania.
Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie
zweryfikowano 4 wnioski o przyznanie pomocy oraz zatwierdzono do wypłaty 1
zlecenie płatności. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków
o płatność nie stwierdzono nieprawidłowości.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 kontrole administracyjne wniosków
o przyznanie pomocy oraz 1 kontrolę administracyjną wniosku o płatność.
Poddziałanie 19.4: Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie
zweryfikowano 17 wniosków o przyznanie pomocy, 1 wniosek o przyznanie pomocy na
koniec 2018 r. oraz 51 informacji monitorujących w okresie sprawozdawczym i 19
informacji monitorujących w 2018 roku. W 2018 roku przeprowadzano 1 kontrolę
administracyjną wniosku o przyznanie pomocy oraz 11 kontroli administracyjnych
wniosków o płatność. Brak było stwierdzonych nieprawidłowości.

III.2 Kontrole na miejscu

III.3 Kontrole ex-post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 809/2014
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III.4 Kontrole przeprowadzone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy

III.5 Kontrole krzyżowe

Działanie: Inwestycje w środki trwałe
Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.
Typ operacji: Scalanie gruntów.
Od początku wdrażania Programu w ramach typu operacji „Scalanie gruntów”
przeprowadzono 4 kontrole krzyżowe na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy
oraz 2 kontrole krzyżowe na etapie obsługi wniosku o płatność. Brak było
stwierdzonych nieprawidłowości.
W 2018 roku przeprowadzono 2 kontrole krzyżowe na etapie obsługi wniosku
o płatność.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Od początku wdrażania Programu dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” przeprowadzono 334 kontrole krzyżowe na etapie weryfikacji wniosków
o przyznanie pomocy, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości.
W 2018 roku przeprowadzono 44 kontrole krzyżowe na etapie weryfikacji wniosków
o płatność, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości. W sumie od początku
okresu programowania przeprowadzono 73 kontrole krzyżowe wniosków o płatność.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii
Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa
Od początku wdrażania Programu w ramach operacji typu „Gospodarka wodnościekowa” przeprowadzono 80 kontroli krzyżowych na etapie weryfikacji wniosków o
przyznanie pomocy, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości.
Od początku wdrażania Programu i w 2018 roku przeprowadzono 36 kontroli
krzyżowych na etapie weryfikacji wniosków o płatność, w trakcie których nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i
powiązanej infrastruktury
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Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych produktów
Od początku wdrażania Programu w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
przeprowadzono 19 kontroli krzyżowych na etapie weryfikacji wniosków o przyznanie
pomocy, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury,
i powiązanej infrastruktury
Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
Od początku wdrażania Programu oraz 2018 roku w ramach operacji typu „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne” przeprowadzono 26 kontroli krzyżowych,
w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i
powiązanej infrastruktury
Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej
Od początku wdrażania Programu oraz 2018 roku w ramach operacji typu
„Kształtowanie przestrzeni publicznej” przeprowadzono 10 kontroli krzyżowych,
w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości.
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
brak kontroli krzyżowych
Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze
Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 51 kontroli krzyżowych na etapie
obsługi wniosku o przyznanie pomocy oraz 34 kontrole krzyżowe na etapie obsługi
wniosku o płatność. Brak było stwierdzonych nieprawidłowości.
W roku sprawozdawczym kontrole krzyżowe nie były przeprowadzane.
Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność.
Od początku wdrażania Programu w ramach operacji typu „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” przeprowadzono 763 kontroli krzyżowych na etapie obsługi wniosku
o przyznanie pomocy natomiast w 2018 r. przeprowadzono tych kontroli 431, na etapie
obsługi wniosków o płatność przeprowadzono 440 kontrole krzyżowe natomiast
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w 2018 r. przeprowadzono 376 kontroli. Brak było stwierdzonych nieprawidłowości
zarówno na etapie wdrażania jak i płatności.
Poddziałanie 19.3: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania.
Od początku wdrażania Programu w ramach operacji typu „Wdrażanie projektów
współpracy” przeprowadzono 4 kontrole krzyżowe na etapie obsługi wniosku
o przyznanie pomocy oraz 1 kontrolę krzyżową na etapie obsługi wniosku o płatność.
Brak było stwierdzonych nieprawidłowości.
W 2018 roku przeprowadzono 3 kontrole krzyżowe na etapie obsługi wniosku
o przyznanie pomocy oraz 1 kontrolę krzyżową na etapie obsługi wniosku o płatność.
Poddziałanie 19.4: Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
brak kontroli krzyżowych

III.6 Kontrole agencji płatniczej przeprowadzone w podmiotach wdrażających
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OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Imię i nazwisko

Stanowisko
Telefon

E-mail

Aleksandra Królak
Ewelina Zielińska
Ryszard Lewandowski
Główny Specjalista ds. Analiz i Sprawozdawczości
Inspektor ds. sprawozdawczości i I Schematu PT PROW
tel. (42) 663-31-54
tel. (42) 663-30-76
tel. (42) 663-30-76
aleksandra.krolak@lodzkie.pl
ewelina.zielinska@lodzkie.pl
ryszard.lewandowski@lodzkie.pl
prow.monitoring@lodzkie.pl
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ZAŁĄCZNIKI
1. Przebieg realizacji Programu od momentu jego uruchomienia.

2. Przebieg realizacji Programu w roku sprawozdawczym.

3a. Finansowa realizacja Programu (zł).

3b. Finansowa realizacja Programu (euro).

4. Finansowa realizacja Programu w podziale według województw.

(5. usunięty)

6. Zrealizowane płatności i odpowiadające im współfinansowanie krajowe.

7. Realizacja zadań z zakresu informowania o Programie.

8. Tabele monitorowania Programu.

9. Tabele monitorowania w ramach Wspólnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji (CMES).

10. Oświadczenie.
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Załącznik 1 do sprawozdania rocznego samorządu województwa łódzkiego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przebieg realizacji Programu od momentu jego uruchomienia
A
Działanie / poddziałanie
Typ operacji
Kod

Terminy naboru
wniosków

Nazwa

B

C

D

E

F

G

H

Złożone wnioski

Wnioski odrzucone / wycofane

Zawarte umowy / wydane decyzje (pierwotne)

Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne)

Wnioski o płatność - złożone

Wnioski o płatność
odrzucone / wycofane

Oszczędności na etapie
płatności

kwota (zł;
dla poddziałania 19.4 - euro)
liczba
ogółem

2
4

3

4.3
7

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

7.4

Scalanie gruntów

20.04.2016 17.06.2016
20.08.2018 18.09.2018

29.02.2016 28.04.2016
07.11.2016 Gospodarka wodno-ściekowa
05.01.2017
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub
03.04.2018 kształtowanie przestrzeni publicznej
30.05.2018
w tym - Budowa, modernizacja, wyposażanie budynków pełniących
03.04.2018 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
funkcje kulturalne
30.05.2018
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji,
03.04.2018 kultury, i powiązanej infrastruktury
w tym - Ukształtowanie przestrzeni publicznej
30.05.2018
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na 12.05.2017 cele promocji lokalnych produktów
10.07.2017
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

7.6

Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i
poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej (…)
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Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

19.1

Wsparcie przygotowawcze

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

6

Zobowiązania 2014-2020
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
w tym - Projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD
kierowanego przez społeczność
w tym - Projekty grantowe
w tym - Projekty własne LGD
Zobowiązania 2007-2013
Wdrażanie projektów współpracy

19.3

19.4

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zobowiązania 2014-2020
w tym - Przygotowanie projektów współpracy
w tym - Realizacja projektów współpracy
w tym - Przygotowanie połączone z realizacją projektów współpracy
Zobowiązania 2007-2013
Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

RAZEM

EFRROW
7
13 900 500,00

ogółem
8

EFRROW

9
0

liczba

10
0,00

ogółem
11

0,00

12
2

10 342 567,08

EFRROW
13
6 580 973,00

kwota (zł)

kwota (zł)

liczba
ogółem

14

15

EFRROW
16

ogółem
17

18
2

2 672 867,04

EFRROW

ogółem

EFRROW

19

20

21

1 700 744,00

0,00

0,00

ogółem

EFRROW

24

25

2

9 685 564,08

6 162 922,00

0,00

0,00

2

9 685 564,08

6 162 922,00

2

2 672 867,04

1 700 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 279 901 205,41 178 101 137,00

133

138 998 964,33

88 445 041,00

2 923 498,35

1 860 222,00

4 171 884,74

2 654 570,64

4

21 845 835,02

13 900 500,00

0

0,00

0,00

2

10 342 567,08

6 580 973,00

548

736 066 389,44

468 359 043,60

353

430 547 767,72

273 957 544,60

191

302 953 190,32

192 769 115,00

338

368 478 169,10

234 462 659,00

263

273 981 195,98

174 334 235,00

75

94 496 973,13

60 128 424,00

75

79 004 636,18

50 270 650,00

76

75 887 040,70

48 286 924,00

2 639 498,66

1 679 513,00

2 831 401,45

1 801 620,99

131

301 499 028,13

191 843 831,60

67

141 496 170,99

90 034 013,60

64

160 002 857,14

101 809 818,00

63

152 505 041,65

97 038 958,00

53

57 962 027,35

36 881 238,00

283 999,69

180 709,00

1 340 483,29

852 949,65

60

41 265 693,86

26 257 361,00

23

15 070 400,75

9 589 296,00

33

23 629 861,70

15 035 681,00

33

23 629 861,70

15 035 681,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43

29 237 076,85

18 603 552,00

17

11 129 680,97

7 081 816,00

25

17 321 603,02

11 021 736,00

25

17 321 603,02

11 021 736,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

12 028 617,00

7 653 809,00

6

3 940 719,79

2 507 480,00

8

6 308 258,68

4 013 945,00

8

6 308 258,68

4 013 945,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

24 823 498,35

15 795 192,00

0

0,00

0,00

19

24 823 498,35

15 795 192,00

19

24 761 665,88

15 755 848,00

4

5 149 896,28

3 276 879,00

0,00

0,00

0,00

0,00

621

55 210 825,71

35 130 647,89

130 292,00

82 904,79

95 247,16

60 605,79

18

2 178 000,00

1 385 861,40

1

110 000,00

69 993,00

17

2 068 000,00

1 315 868,40

17

2 068 000,00

1 315 868,40

34

2 068 000,00

1 315 868,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1 189

151 253 260,21

96 242 440,62

350

46 310 340,86

29 467 265,74

649

80 066 336,88

50 946 208,66

639

79 154 495,79

50 366 004,18

566

44 693 486,79

28 438 465,20

130 292,00

82 904,79

93 979,16

59 798,96

1 189
1 083
104
2

151 253 260,21
131 969 564,21
19 193 696,00
90 000,00

96 242 440,62
83 972 225,32
12 212 948,30
57 267,00

350
326
23
1

46 310 340,86
41 975 423,86
4 289 917,00
45 000,00

29 467 265,74
26 708 958,15
2 729 674,09
28 633,50

649
593
55
1

80 066 336,88
69 287 871,88
10 733 465,00
45 000,00

50 946 208,66
44 087 871,65
6 829 703,51
28 633,50

639
584
54
1
0

79 154 495,79
68 426 081,79
10 683 414,00
45 000,00
0,00

50 366 004,18
43 539 514,62
6 797 856,06
28 633,50
0,00

566
552
14
0
0

44 693 486,79
41 545 506,65
3 147 980,14
0,00
0,00

28 438 465,20
26 435 405,51
2 003 059,69
0,00
0,00

130 292,00
130 292,00
0,00
0,00
0,00

82 904,79
82 904,79
0,00
0,00
0,00

93 979,16
93 979,16
0,00
0,00
0,00

59 798,96
59 798,96
0,00
0,00
0,00

8

1 574 341,00

1 001 753,14

2

123 690,00

78 703,94

4

997 775,00

634 884,21

4

991 690,00

631 012,32

4

985 718,32

627 212,55

0,00

0,00

1 268,00

806,83

8
1
7
0

1 574 341,00
6 153,00
1 568 188,00
0,00

1 001 753,14
3 915,15
997 837,99
0,00

2
0
2
0

123 690,00
0,00
123 690,00
0,00

78 703,94
0,00
78 703,94
0,00

4
1
3
0

997 775,00
6 153,00
991 622,00
0,00

634 884,21
3 915,15
630 969,06
0,00

4
1
3
0
0

991 690,00
6 153,00
985 537,00
0,00
0,00

631 012,32
3 915,15
627 097,17
0,00
0,00

4
1
3
0
0

985 718,32
4 885,00
980 833,32
0,00
0,00

627 212,55
3 108,32
624 104,23
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 268,00
1 268,00
0,00
0,00
0,00

806,83
806,83
0,00
0,00
0,00

17

7 239 581,36

4 606 545,62

7 239 581,36

4 606 545,62

17

7 463 620,60

4 749 101,74

0,00

756 196 882 657,08

125 276 432,89

3 053 790,35

1 232
Wsparcie przygotowawcze

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną
grupą działania

21 845 835,02

kwota (zł;
dla poddziałania 19.4 - euro)

kwota (zł)
liczba

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
19.2

5
4

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

7.2

4

Inwestycje w środki trwałe

kwota (zł)
liczba

17.07.2015 31.07.2015
terminy naborów
wniosków określane są
przez LGD

Przygotowanie pw.
18.10.2016 31.03.2021;
Przygotowanie z
realizacją pw., realizacja
pw. 18.10.2016 31.12.2021.
16.05.2016 19.05.2016
28.12.2017****

1784

353

687

677

0

17

17

706

880

869

0,00

1 943 126,79 4 267 131,90 2 715 176,43

Załącznik 1 do sprawozdania rocznego samorządu województwa łódzkiego z
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
od uruchomienia Programu na dzień 31.12.2018

Kod
działania

Nazwa działania

Cel
szczegółowy

A

B

Złożone wnioski

Zawarte umowy / wydane decyzje
(czynne)

kwota (zł;
dla poddziałania 19.4 - euro)
liczba

liczba
ogółem

2

3

4

Inwestycje w środki trwałe

2A
3A
4

7

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

19
(bez 19.4)
19.4

kwota (zł;
dla poddziałania 19.4 - euro)

4

5
4

21 845 835,02

EFRROW
6

ogółem
7

13 900 500,00

8
2

9 685 564,08

EFRROW
9
6 162 922,00

3A

19

24 823 498,35

15 795 192,00

19

24 761 665,88

15 755 848,00

6B

529

711 242 891,09

452 563 851,60

171

255 139 539,53

162 345 289,00

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
(bez poddziałania 19.4)

6B

1 215

155 005 601,21

98 630 055,16

660

82 214 185,79

52 312 884,90

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

6B

17

7 239 581,36

4 606 545,62

17

7 239 581,36

4 606 545,62

* W ramach poddziałania 19.4 dane kwotowe zawarte w sekcjach dotyczących złożonych wniosków oraz zawartych umów dotyczą maksymalnej kwoty wsparcia wynikającej z umowy ramowej zawartej przez daną LGD (w walucie euro).

Załącznik 1 do sprawozdania rocznego samorządu województwa łódzkiego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
od uruchomienia Programu na dzień:

31/12/2018

Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania - Wdrażanie projektów współpracy
Zawarte umowy / wydane
decyzje (czynne)
Zestawienie LGD - numery
identyfikacyjne
062862706
070710964
062906324
062827815
062961630
070704936
062838120

Liczba LGD

7

Załącznik 2 do sprawozdania rocznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przebieg realizacji Programu w roku sprawozdawczym - przyrost wartości w stosunku do roku poprzedniego
Działanie / poddziałanie

A

B

C

D

Złożone wnioski

Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne)*

Wnioski o płatność - złożone

Zrealizowane płatności

Typ operacji
Kod

Nazwa

kwota (zł)

liczba

ogółem
2
1
1.1
1.2
2

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Wsparcie korzystania z usług doradczych

2.3
3

Wsparcie dla szkolenia doradców
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

3.2
4

4

5

6

ogółem
7

kwota (zł)

liczba

EFRROW

8

9

10

ogółem

EFRROW

11

12

liczba
operacji

liczba różnych
beneficjentów

13

14

kwota (zł)
ogółem

EFRROW

15

16

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0
0

0,00

0,00

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

2.1

3.1

3

Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania
umiejętności

kwota (zł)

liczba

EFRROW

Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika
Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu
Wsparcie na szkolenia doradców

Zobowiązania 2007-2013 i 2014-2020
Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości
(Zobowiązania 2014-2020)
Zobowiązania 2007-2013
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i
producentów na rynku wewnętrznym
promocyjnych
Inwestycje w środki trwałe
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Modernizacja gospodarstw rolnych
4.1

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura
2000

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych *****
4.2
4.3
5

5.1

5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.2

7.4

7.6
8
8.1

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
rozwój
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i
Scalanie gruntów
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków
zapobiegawczych
Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest
ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
zjawisk klimatycznych i katastrof
Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych,
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich
Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii

9

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych
Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla
środowiska
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Zobowiązania 2014-2020
Zobowiązania 2007-2013
Zobowiązania 2004-2006
Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich
wartość dla środowiska
Zobowiązania 2014-2020
Zobowiązania 2007-2013

w tym:
10

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Gospodarka wodno-ściekowa
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
przestrzeni publicznej
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na
infrastruktury
cele promocji lokalnych produktów
Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i
poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej (…)

8.1 - w tym:
8.5

Premie dla młodych rolników

Działanie rolno - środowiskowo - klimatyczne

10.1

Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych

Zobowiązania 2007-2013 i 2014-2020

10.2

Wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju
zasobów genetycznych w rolnictwie

Zobowiązania 2007-2013 i 2014-2020
Zobowiązania 2014-2020
Zobowiązania 2007-2013

10 - w tym:
11

Rolnictwo ekologiczne

11.1

Płatności na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie

11.2

Płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie

11 - w tym:
13
13.1
13.2
13.3

Zobowiązania 2007-2013 i 2014-2020 - Płatności w okresie konwersji
na rolnictwo ekologiczne
Zobowiązania 2007-2013 i 2014-2020 - Płatności w celu utrzymania
rolnictwa ekologicznego
Zobowiązania 2014-2020
Zobowiązania 2007-2013

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
Rekompensata na obszarach górskich
Rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się
szczególnymi ograniczeniami naturalnymi
Rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się
szczególnymi ograniczeniami

Płatności ONW

Zobowiązania 2014-2020
Zobowiązania 2007-2013

13 - w tym:
16

Współpraca

19

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0

Wsparcie przygotowawcze

19.1

Wsparcie przygotowawcze

19.2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność

19.3

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania

19.4
20

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Pomoc techniczna

20.1

Wsparcie na pomoc techniczną (inną niż krajowa sieć obszarów wiejskich)

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zobowiązania 2014-2020
Zobowiązania 2007-2013
Wdrażanie projektów współpracy
Zobowiązania 2014-2020
Zobowiązania 2007-2013
Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Pomoc Techniczna
20.2

Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich
Renty strukturalne

0

0

Zobowiązania 2007-2013
Zobowiązania 2004-2006

w tym:

RAZEM

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

* W przypadku działań wieloletnich: 3.1,8,9,10,11 i Renty strukturalne - kwota oraz % wykorzystania środków przedstawione w sekcji "zawarte umowy / wydane decyzje (czynne)" odnoszą się do szacowanych wypłat dla beneficjentów, którzy podjęli zobowiązania w ramach PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 i które mogą być finansowane w ramach budżetu PROW 2014 - 2020.
** W ramach poddziałania 19.2 dane zawarte w sekcji "złożone wnioski" obejmują również dane dotyczące wniosków dotyczących operacji niewybranych przez LGD.
*** W ramach poddziałania 19.4 dane kwotowe zawarte w sekcjach dotyczących złożonych wniosków oraz zawartych umów dotyczą maksymalnej kwoty wsparcia wynikającej z umowy ramowej zawartej przez daną LGD.
**** W ramach poddziałań 19.2 i 19.3 w wierszach "zobowiązania 2007-2013" w sekcji "zawarte umowy / wydane decyzje (czynne)" wykazano wyłącznie kwoty zobowiązań finansowanych ze środków PROW 2014-2020.
***** W tym dane dotyczące realizacji tego typu operacji pod pierwotną nazwą "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN".

Załącznik 2 do sprawozdania rocznego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przebieg realizacji Programu w roku sprawozdawczym - przyrost wartości w stosunku do roku poprzedniego
Działanie / poddziałanie

A

B

C

Złożone wnioski

Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne)*

Wnioski o płatność - złożone

Typ operacji
Kod

Nazwa

kwota (zł)

2

3

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

kwota (zł)

liczba
ogółem

3

kwota (zł)

liczba

4

liczba

EFRROW

5

6

7

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

ogółem

EFRROW

8

9

ogółem
10

EFRROW

11

12

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości
(Zobowiązania 2014-2020)

3.1

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

3.2

Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez
grupy producentów na rynku wewnętrznym

RAZEM

Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i
promocyjnych

0,00

0,00

Załącznik 2 do sprawozdania rocznego samorządu województwa łódzkiego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przebieg realizacji Programu w roku sprawozdawczym - przyrost wartości w stosunku do roku poprzedniego
Działanie / poddziałanie
Typ operacji
Kod

Nazwa

A

B

C

Złożone wnioski

Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne)

Wnioski o płatność - złożone

kwota (zł;
dla poddziałania 19.4 - euro)

liczba

ogółem
2
4
4.3
7
7.2

7.4

3

Inwestycje w środki trwałe
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Scalanie gruntów

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i
powiązanej infrastruktury

7.6

Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i
poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej (…)

19

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

19.1

19.2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność

19.4

7

8

ogółem

9

10

EFRROW

11

12

2

11 503 267,94

7 319 527,00

0

0,00

0,00

2

2 672 867,04

1 700 744,00

2

11 503 267,94

7 319 527,00

0

0,00

0,00

2

2 672 867,04

1 700 744,00

41 163 306,62

26 192 212,00

58

55 598 903,03

35 377 582,00

84

93 737 028,13

59 644 871,00

0,00

0,00

0

-3 048 426,84

-1 939 714,00

27

30 625 104,51

19 486 754,00

Gospodarka wodno-ściekowa
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie
przestrzeni publicznej
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych produktów

0

0,00

0,00

6

10 255 802,29

6 525 767,00

53

57 962 027,35

36 881 238,00

60

41 265 693,86

26 257 361,00

33

23 629 861,70

15 035 681,00

0

0,00

0,00

0

-102 387,24

-65 149,00

19

24 761 665,88

15 755 848,00

4

5 149 896,28

3 276 879,00

498

47 058 730,71

29 943 469,86

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

464

59 650 957,43

36 634 949,72

409

53 095 300,35

33 784 538,43

478

38 830 191,79

24 707 650,61

Zobowiązania 2014-2020
w tym - Projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD
w tym - Projekty grantowe
w tym - Projekty własne LGD
Zobowiązania 2007-2013

464
381
81
2

59 650 957,43
45 149 965,43
14 410 992,00
90 000,00

36 634 949,72
27 407 968,98
9 169 713,74
57 267,00

409
357
51
1
0

53 095 300,35
42 904 293,35
10 146 007,00
45 000,00
0,00

33 784 538,43
27 300 000,94
6 455 903,99
28 633,50
0,00

478
464
14
0
0

38 830 191,79
35 682 211,65
3 147 980,14
0,00
0,00

24 707 650,61
22 704 590,92
2 003 059,69
0,00
0,00

7

1 568 188,00

997 837,99

3

985 537,00

627 097,17

4

985 718,32

627 212,55

7
0
7
0

1 568 188,00
0,00
1 568 188,00
0,00

997 837,99
0,00
997 837,99
0,00

3
0
3
0
0

985 537,00
0,00
985 537,00
0,00
0,00

627 097,17
0,00
627 097,17
0,00
0,00

4
1
3
0
0

985 718,32
4 885,00
980 833,32
0,00
0,00

627 212,55
3 108,32
624 104,23
0,00
0,00

1

281 250,00

178 959,38

1

281 250,00

178 959,38

16

7 242 820,60

4 608 606,70

584 143 468 625,88

91 289 084,86

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

472

Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

RAZEM

6

kwota (zł)
liczba

EFRROW

0

Zobowiązania 2014-2020
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
w tym - Przygotowanie projektów współpracy
działania
w tym - Realizacja projektów współpracy
w tym - Przygotowanie połączone z realizacją projektów współpracy
Zobowiązania 2007-2013
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

5

ogółem

60

Wdrażanie projektów współpracy
19.3

EFRROW

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie przygotowawcze

4

kwota (zł;
dla poddziałania 19.4 - euro)

liczba

534

413

471

Załącznik 3a
Finansowa realizacja Programu (zł)
Zrealizowane płatności (zł)
Działanie / poddziałanie

w okresie sprawozdawczym
środki publiczne

Typ operacji
Kod

1

Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

1.2

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu
zastępstw

Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne

2.1

Wsparcie korzystania z usług doradczych

2.3
3
3.1

Wsparcie dla szkolenia doradców

Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika
Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu
Wsparcie na szkolenia doradców

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na
rynku wewnętrznym
Inwestycje w środki trwałe

Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i
promocyjnych

4.1

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach
Natura 2000
Inwestycje mające na celu ochronę wód przed
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych *

4.2

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i
leśnictwa

3.2
4

4.3
5

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Scalanie gruntów

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i
katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

5.1

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

5.2

Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.2
7.4

7.6
8
8.1
8.5
9
10
10.1

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji
rolnej

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Premie dla młodych rolników
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Gospodarka wodno-ściekowa
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub
kształtowanie przestrzeni publicznej
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla
ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów
Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
przyrodniczej (…)
Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
Działanie rolno - środowiskowo - klimatyczne
Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych
Wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w

10.2 rolnictwie
11 Rolnictwo ekologiczne
11.1 Płatności na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie
11.2 Płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie
13

1.

2.

Nazwa

1.1
2

ogółem

w tym
zobowiązania z
poprzednich
okresów
programowania

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami

13.1 Rekompensata na obszarach górskich
Rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami

13.2 naturalnymi

Płatności ONW

13.3 Rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami
16 Współpraca
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
19.1 Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

19.2 społeczność
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
20 Pomoc techniczna
20.1 Wsparcie na pomoc techniczną (inną niż krajowa sieć obszarów wiejskich)
20.2 Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich
Renty strukturalne

RAZEM

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Wdrażanie projektów współpracy
Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Pomoc Techniczna

od początku realizacji Programu
EFRROW

środki publiczne

ogółem

w tym
zobowiązania z
poprzednich
okresów
programowania

3.

4.

EFRROW

ogółem

w tym zobowiązania
z poprzednich
okresów
programowania

ogółem

w tym zobowiązania
z poprzednich
okresów
programowania

5.

6.

7.

8.

Załącznik 3b
Finansowa realizacja Programu (euro)
Zrealizowane płatności (euro)
Działanie / poddziałanie

w okresie sprawozdawczym
środki publiczne

Typ operacji
Kod

1

Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu
zastępstw
Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika

2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych

Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu

2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców
3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
3.2
4

Wsparcie na szkolenia doradców

Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na
rynku wewnętrznym
Inwestycje w środki trwałe

Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i
promocyjnych

4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach
Natura 2000
Inwestycje mające na celu ochronę wód przed
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych *

4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i

4.3 leśnictwa
5

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków

Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej

5.2 zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

6.5
7

Scalanie gruntów

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i
katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

5.1 prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji
rolnej
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Premie dla młodych rolników
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

7.2 rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Gospodarka wodno-ściekowa
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla

7.4 ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury
7.6
8
8.1
8.5
9
10
10.1

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub
kształtowanie przestrzeni publicznej
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów

Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
przyrodniczej (…)
Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
Działanie rolno - środowiskowo - klimatyczne
Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych
Wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w

10.2 rolnictwie
11 Rolnictwo ekologiczne
11.1 Płatności na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie
11.2 Płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie
13

1.

2.

Nazwa

1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
2

ogółem

w tym
zobowiązania z
poprzednich
okresów
programowania

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami

13.1 Rekompensata na obszarach górskich
Rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami

13.2 naturalnymi

Płatności ONW

13.3 Rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami
16 Współpraca
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
19.1 Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

19.2 społeczność
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
20 Pomoc techniczna
20.1 Wsparcie na pomoc techniczną (inną niż krajowa sieć obszarów wiejskich)
20.2 Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich
Renty strukturalne

RAZEM

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Wdrażanie projektów współpracy
Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Pomoc Techniczna

od początku realizacji Programu
EFRROW

środki publiczne

ogółem

w tym
zobowiązania z
poprzednich
okresów
programowania

3.

4.

EFRROW

ogółem

w tym zobowiązania
z poprzednich
okresów
programowania

ogółem

w tym zobowiązania
z poprzednich
okresów
programowania

5.

6.

7.

8.

Załącznik 4
Finansowa realizacja Programu w podziale według województw
Zrealizowane płatności (zł) w podziale według województw - od początku realizacji Programu
Działanie / poddziałanie
Typ operacji
Kod
1

Nazwa
Transfer wiedzy i działalność informacyjna

1.1

Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

1.2

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu
zastępstw

2
2.1

Wsparcie korzystania z usług doradczych

2.3
3
3.1

Wsparcie dla szkolenia doradców

Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne

Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika
Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu
Wsparcie na szkolenia doradców

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na
rynku wewnętrznym
Inwestycje w środki trwałe

Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i
promocyjnych

4.1

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach
Natura 2000
Inwestycje mające na celu ochronę wód przed
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych *

4.2

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i
leśnictwa

3.2
4

4.3
5

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Scalanie gruntów

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i
katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

5.1

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji
rolnej

5.2

Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
Restrukturyzacja małych gospodarstw

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

7.4

Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla
ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

8
8.1
8.5
9
10
10.1

Premie dla młodych rolników

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

7.2

7.6

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Gospodarka wodno-ściekowa
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub
kształtowanie przestrzeni publicznej
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów
Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
przyrodniczej (…)
Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
Działanie rolno - środowiskowo - klimatyczne
Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych
Wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w

10.2 rolnictwie
11 Rolnictwo ekologiczne
11.1 Płatności na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie
11.2 Płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie
13

dolnośląskie
ogółem

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami

13.1 Rekompensata na obszarach górskich
Rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami

13.2 naturalnymi

Płatności ONW

13.3 Rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami
16 Współpraca
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
19.1 Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

19.2 społeczność
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
20 Pomoc techniczna
20.1 Wsparcie na pomoc techniczną (inną niż krajowa sieć obszarów wiejskich)
20.2 Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich
Renty strukturalne

RAZEM

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Wdrażanie projektów współpracy
Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Pomoc Techniczna

EFRROW

kujawsko-pomorskie
ogółem

EFRROW

lubelskie
ogółem

EFRROW

lubuskie
ogółem

EFRROW

łódzkie
ogółem

EFRROW

małopolskie
ogółem

EFRROW

mazowieckie
ogółem

EFRROW

opolskie
ogółem

EFRROW

podkarpackie
ogółem

EFRROW

podlaskie
ogółem

EFRROW

pomorskie
ogółem

EFRROW

śląskie
ogółem

EFRROW

świętokrzyskie
ogółem

EFRROW

warmińsko-mazurskie
ogółem

EFRROW

wielkopolskie
ogółem

EFRROW

zachodniopomorskie

dotyczące więcej niż
jednego województwa

ogółem

ogółem

EFRROW

EFRROW

Załącznik 6
Zrealizowane płatności i odpowiadające im współfinansowanie krajowe
(od początku realizacji Programu)
Żródło finansowania
Środki publiczne
Krajowe środki publiczne

Działanie / poddziałanie
Typ operacji
Kod
1
1.1
1.2
2

Nazwa

1=2+8

Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia
zawodowego i nabywania umiejętności
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań
informacyjnych
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania
gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu
zastępstw

Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania
umiejętności
Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne

Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika

2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych

Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu

2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców
3

Wsparcie na szkolenia doradców

Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych

3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych

3.2 realizowanych przez grupy producentów na rynku
4

wewnętrznym
Inwestycje w środki trwałe

4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów

4.2 rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości
(Zobowiązania z PROW 2014-2020)
Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych
i promocyjnych
Modernizacja gospodarstw rolnych
Inwestycje w gospodarstwach położonych na
obszarach Natura 2000
Inwestycje mające na celu ochronę wód przed
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych *
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,

4.3 modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i

Scalanie gruntów

leśnictwa
Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i
katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich
środków zapobiegawczych
Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których
celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych
5.1 klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof
Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i
przywracanie potencjału produkcji rolnej
5.2 zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
6 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na
6.1 rzecz młodych rolników
Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności
6.2 gospodarczej na obszarach wiejskich
Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na
6.3 rzecz rozwoju małych gospodarstw
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności
6.4 pozarolniczej
Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do
6.5 systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale
przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
7 wiejskich
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
7.2 ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i
rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
7.4
wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej
infrastruktury
Wsparcie badań i inwestycji związanych z
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa
7.6 kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu
wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej
(…)
Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę
8 żywotności lasów
8.1 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów
8.5 leśnych i ich wartość dla środowiska
Tworzenie grup producentów i organizacji
9 producentów
10 Działanie rolno - środowiskowo - klimatyczne
Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo10.1 klimatycznych
Wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego
10.2 użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w
rolnictwie
11 Rolnictwo ekologiczne

5

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału
produkcji rolnej

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Premie dla młodych rolników
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
Restrukturyzacja małych gospodarstw
Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych
Płatności dla rolników przekazujących małe
gospodarstwa

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Gospodarka wodno-ściekowa
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub
kształtowanie przestrzeni publicznej
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Płatności na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i

11.1 metody w rolnictwie

Płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i

11.2 metod w rolnictwie
13

Płatności dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami

13.1 Rekompensata na obszarach górskich
Rekompensaty na rzecz innych obszarów

13.2 charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami
naturalnymi
Rekompensaty na rzecz innych obszarów

Płatności ONW

13.3 charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami
16 Współpraca
19
19.1
19.2
19.3

Ogółem

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER
Wsparcie przygotowawcze
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

19.4
20 Pomoc techniczna

Wsparcie przygotowawcze
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Wdrażanie projektów współpracy
Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Wsparcie na pomoc techniczną (inną niż krajowa sieć

20.1 obszarów wiejskich)

Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie krajowej

Pomoc Techniczna

20.2 sieci obszarów wiejskich
Renty strukturalne

RAZEM

* W tym dane dotyczące realizacji tego typu operacji pod pierwotną nazwą "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN".

Ogółem

EFRROW

2=3+4

3

Ogółem

Budżet
państwa

Budżety j. s. t.

Inne

4=5+6+7

5

6

7

Środki
prywatne
8

Załącznik 7
Realizacja zadań z zakresu informowania o Programie
(w roku sprawozdawczym)
Formy bezpośredniego upowszechniania informacji o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - konferencje, szkolenia itp.
Liczba spotkań
Seminaria informacyjne
Szkolenia informacyjne dla
potencjalnych beneficjentów i
beneficjentów

Liczba uczestników

10

212

1

44

Warsztaty
Konferencje
Szkolenia dla pracowników
punktów informacyjnych i
podmiotów doradczych
Inne (jakie)
…
…
Zakres tematyczny spotkań Zasady wypełniania wniosków o płatność w ramach działania 19.2
wsparcie dla strategii RLKS w tym na premie - zakładanie działalności gospodarczej, rozwój
działalności rolniczej, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Konferencja dotyczyła działania "Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich" w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej oraz inwestycji
w obiekty pełniące funkcję kulturalne
Grupa docelowa odbiorców spotkań: beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW 2014-2020, lokalne
grupy działania, jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańcy obszarów wiejskich województwa
łódzkiego,

Zasięg geograficzny: województwo łódzkie

Formy bezpośredniego upowszechniania informacji o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - targi, wystawy itp.
Liczba spotkań
Liczba uczestników
Targi
Wystawy
Imprezy o charakterze rolniczym lokalne
Imprezy o charakterze rolniczym regionalne
Uczestnictwo w imprezach
organizowanych przez inne
35
3221
podmioty
Inne (jakie) Dożynki
Wojewódzkie, Mixer Regionalny
Łódzkie 2018, Dni Otwarte
Funduszy Europejskich, Noc
Świętojańska w Gajewnikach ,

4

2750

…
…
Zakres tematyczny spotkań: możliwości jakie oferuje PROW 2014-2020 na realizację operacji, warunki
uzyskania dofinansowania na realizacje projektów, wdrażanych działań przez samorząd województwa,

Grupa docelowa odbiorców spotkań: mieszkańcy obszarów wiejskich województwa łódzkiego,
beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW 2014-2020, pszczelarze, LGD z terenu województwa
łódzkiego,

Zasięg geograficzny: województwo łódzkie

Materiały informacyjne o PROW 2014-2020
Liczba rozdystrybuowanych
egzemplarzy

Nakład

Wersje elektroniczne
materiałów dostępne w
internecie

Ulotki
Broszury
Gazetki
Biuletyny
Publikacje samodzielne
Materiały informacyjne na
nośnikach elektronicznych
Materiały edukacyjne

20000

20000

256

256

4

Inne (jakie)
…
…
Zakres tematyczny: możliwości wykorzystania środków w ramach PROW 2014-2020 na realizację projektów , podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich, inwestycje z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych i gospodarki wodnościekowej,
wsparcie dla strategii RLKS, realizowane projekty na obszarach wiejskich

Grupa docelowa odbiorców : mieszkańcy obszarów wiejskich województwa łódzkiego, beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW 20142020, pszczelarze, LGD z terenu województwa łódzkiego, rolnicy, przedsiębiorcy,

Zasięg geograficzny: województwo łódzkie

Upowszechnianie informacji w mediach - prasa
Liczba opublikowanych informacji (artykułów, wkładek tematycznych, ogłoszeń etc)
wkładek tematycznych
ogłoszeń
innych (jakich)

artykułów

…

Nakład publikatora (łączny)

Prasa branżowa
Prasa o zasięgu regionalnym
Prasa o zasięgu lokalnym
Prasa o zasięgu krajowym
Zakres tematyczny artykułów, wkładów tematycznych, ogłoszeń

Grupa docelowa odbiorców informacji (artykułów, wkładów tematycznych, ogłoszeń)

Upowszechnianie informacji w mediach
Liczba wyemitowanych informacji
media lokalne

media ogólnokrajowe

Łączna liczba emisji
łącznie

Programy telewizyjne
Telewizja
Spoty reklamowe
Audycje radiowe

11

11

Radio
Spoty reklamowe
Artykuły internetowe
Internet

Ogłoszenia reklamowe, banery,
zaproszenia na targi itp.
Zakres tematyczny: informacje o prowadzonych naborach wniosków w ramach wdrażanych działań PROW 2014-2020 przez samorząd województwa łódzkiego

Grupa docelowa odbiorców: ogół społeczeństwa, beneficjenci i potencjalni beneficjenci PROW 2014-2020, osoby zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich

Inne formy upowszechniania informacji o PROW 2014-2020 w internecie
Liczba odwiedzin strony
Strony internetowe podmiotów
wdrażających

Liczba unikalnych
użytkowników strony

82756

32978

Inne (jakie, np. portale
społecznościowe)
…
Zakres tematyczny informacji w serwisie można znaleźć informacje dotyczące działalności instytucji
wdrażającej działania PROW 2014-2020, aktualności, newsy, założenia programowe, legislację krajową
i unijną, ogłoszenia o naborach wniosków, informacje dotyczące procedury wypełniania wniosków
oraz o szkoleniach z zakresu PROW 2014-2020 organizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego.

Inne formy bezpośredniego upowszechniania informacji o PROW 2014-2020
Liczba konkursów/imprez
Konkursy
Inne (jakie)
…
Zakres tematyczny

Grupa docelowa odbiorców

Zasięg geograficzny

Liczba uczestników

11

Oglądalność / słuchalność /
liczba odsłon w internecie
(łącznie)

Punkty informacyjne PROW 2014-2020
Lokalizacja punktu

Liczba osób odwiedzających
punkt

Liczba pytań pisemnych wpływających do punktu
informacyjnego
wersje papierowe

wersje elektroniczne

IZ
ARiMR
KOWR
Samorządy województw
2050
26
316
Zakres merytoryczny przekazywanych informacji: możliwości jakie oferuje PROW 2014-2020 na realizację operacji dla wszystkich
beneficjentów programu, szczegółowo omawiane warunki uzyskania dofinansowania na realizacje projektów wdrażanych działań przez
samorząd województwa łódzkiego, wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, wypełnienie wniosku o płatność, terminy naboru
wniosków, informacje o naborach prowadzonych przez LGD,

Materiały promocyjne
Liczba spotkań / imprez, na
których dystrybuowano
materiały

Liczba rozdystrybuowanych
materiałów promocyjnych

Materiały promocyjne
wykorzystywane na potrzeby
promocji PROW 2014-2020
Materiały promocyjne promujące
PROW 2014-2020
dystrybuowane w ramach
spotkań, szkoleń, konferencji
Ilość wydanych materiałów poszczególnych typów

Rodzaj kampanii
Kampanie medialne
Kampanie edukacyjne
Inne (jakie)
…
Zakres tematyczny

Grupa docelowa odbiorców

Zasięg geograficzny

Kampanie informacyjno - promocyjne
Liczba osób, które uzyskały
Liczba zrealizowanych
informację w wyniku
kampanii
przeprowadzonej kampanii

Sprawozdanie roczne samorządu województwa łódzkiego
z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
od uruchomienia Programu na dzień 31.12.2018
Załącznik 8
Tabele monitorowania Programu

U.4.3-4

Scalanie gruntów

Ogółem
w tym użytki rolne
w tym użytki leśne
Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed
scaleniem (w szt)
Średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu ( w ha)
Liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym (w szt)
Powierzchnia gruntów objętych
postępowaniem scaleniowym (w ha)

Wskaźnik rzeczowy
966,3044
956,3444
9,96
1560
2,452549239
394

Z.4.3-1

Scalanie gruntów

Obszar
zwykły
Liczba operacji
Kwota wypłaconych środków
publicznych (zł) - ogółem

Obszar o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW)
obszar ze
obszar nizinny
obszar górski specyficznymi
(I lub II strefa)
utrudnieniami

Razem

0
0,00

Z.4.3-2

Scalanie gruntów
Liczba operacji
Kwota wypłaconych
wpływających na środków publicznych
cele
(zł) - ogółem

Środowisko
Klimat
Operacje zakładające na obszarze scalenia poprawę
walorów krajobrazowych
Operacje zakładające wydzielenie niezbędnych
gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej
wynikające z założeń do projektu scalenia
Operacje zakładające wydzielenie niezbędnych
gruntów na cele związane z poprawą stosunków
wodnych w zakresie retencji wodnej
Cel przekrojowy

Całkowita wartość
operacji (zł)

Z.4.3-3

Województwo

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
SUMA / OGÓŁEM KRAJ

Scalanie gruntów

Liczba operacji

0

Wysokośc kosztów
Wysokość kosztów
kwalifikowalnych
kwalifikowalnych wykonania
Kwota wypłaconych
wykonania
Liczba podmiotów
Całkowita wartość
prac scaleniowych
otrzymujących
zagospodarowania środków publicznych
operacji (zł)
poniesionych na 1 ha
(zł) - ogółem
wsparcie
poscaleniowego
gruntów objętych
poniesionych na 1 ha
postępowaniem scaleniowym
scalanych gruntów

0

0,00

0,00

Z.4.3-4

Scalanie gruntów
Wskaźnik rzeczowy

Powierzchnia wydzielona na cele miejscowej użyteczności publicznej
wynikające z założeń do projektu scalania (w ha)
Powierzchnia gruntów, na których nastąpiła poprawa walorów
krajobrazowych na obszarze scalenia (w ha)
Powierzchnia gruntów, na których nastąpiła poprawa stosunków
wodnych w zakresie retencji wodnej (w ha)
Ogółem
Powierzchnia gruntów objętych
w tym użytki rolne
postępowaniem scaleniowym (w ha)
w tym użytki leśne
Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed
scaleniem (w szt)
Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym po
scaleniu (w szt)
Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie przed scaleniem
(w szt)
Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie po scaleniu (w
szt)
Liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym (w szt)
Średnia powierzchnia działki ewidencyjnej przed scaleniem (w ha)
Średnia powierzchnia działki ewidencyjnej po scaleniu (w ha)
Średnia odległość od siedziby gospodarstwa do działek przed scaleniem
(w km)
Średnia odległość od siedziby gospodarstwa do działek po scaleniu (w
km)
Drogi dojazdowe wykonane w ramach
nowo wybudowane
zagospodarowania poscaleniowego (w km), przebudowane
w tym:
Razem
Powierzchnia, na której wykonano prace rekultywacyjne (w ha)
Długość wykonanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego
zadrzewień i zakrzewień (w km)

0

U.7.2.DROGI-1

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
rodzaj beneficjenta

Liczba operacji
Liczba podmiotów otrzymujących
Kwota przyznanych środków
publicznych (zł) - ogółem

gmina

powiat

związek
międzygminny

związek
powiatów

Ogółem

61
35

14
11

0
0

0
0

75
46

55 276 278,48

23 728 357,69

0,00

0,00

79 004 636,18

obszar, na którym będzie realizowana operacja
gminy miejsko- gminy miejskie, z
wiejskie, z
wyłączeniem
wyłączeniem
miejscowości
gminy
wiejskie
miast liczących liczących powyżej
powyżej 5 tys.
5 tys.
mieszkańców
mieszkańców
68
8
0
41
6
0

U.7.2.DROGI-3

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Jednostka miary

Planowana wielkość
wskaźnika

Budowa drogi lokalnej

(km)

12,884

Przebudowa drogi lokalnej

(km)

123,751

Z.7.2.DROGI-1

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
rodzaj beneficjenta

Liczba operacji
Liczba podmiotów otrzymujących
wsparcie
Kwota wypłaconych środków
publicznych (zł) - ogółem
Całkowita wartość operacji (zł)

gmina

powiat

związek
międzygminny

związek
powiatów

Ogółem

56

14

0

0

70

32

11

0

0

43

47 345 005,68 22 614 073,78

0,00

0,00

69 959 079,46

53 618 011,10 27 438 330,95

0,00

0,00

81 056 342,05

obszar , na którym była realizowana operacja
gminy miejsko- gminy miejskie, z
wiejskie, z
wyłączeniem
gminy
wyłączeniem
miejscowości
wiejskie
miast liczących liczących powyżej
powyżej 5 tys.
5 tys.
mieszkańców
mieszkańców
64
7
0
38

6

0

Z.7.2.DROGI-2

Województwo

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
SUMA / OGÓŁEM KRAJ

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Liczba operacji

Liczba wspieranych
podmiotów

70

70

Liczba
użytkowników
korzystających z
ulepszonej
infrastruktury

43

43

Liczba operacji
powiązanych z
inwestycjami
dotyczącymi
tworzenia pasywnej
infrastruktury
szerokopasmowej lub
na obszarze gdzie
istnieje funkcjonująca
sieć szkieletowa

54532

54532

18

18

Kwota wypłaconych
środków publicznych
(zł) - ogółem

Całkowita wartość
operacji (zł)

69 959 079,46

81 056 342,05

69 959 079,46

81 056 342,05

Z.7.2.DROGI-3

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Wielkość wskaźnika

Koszty kwalifikowalne inwestycji (zł)
Całkowita wartość
operacji (zł)

Jednostka miary
drogi gminne

drogi powiatowe

Razem

drogi gminne

drogi powiatowe

Razem

Liczba użytkowników korzystająca z ulepszonej infrastruktury

(szt.)

54 532

Budowa drogi lokalnej

(km)

6,422

6,456

12,878

5 778 177,70

5 360 782,21

11 138 959,91

12 796 503,41

Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej

(km)

65,587

50,273

115,860

33 683 780,50

24 646 838,53

58 330 619,03

66 469 175,63

30 007 620,74

0,00
69 469 578,94

79 265 679,04

Pozostałe

Ogółem
* kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o płatność końcową - może różnić się od kwoty wypłaconej

39 461 958,20

0,00

U.7.2.GWŚ-1

Gospodarka wodno-ściekowa

gmina

Liczba operacji
Liczba podmiotów otrzymujących
Kwota przyznanych środków
publicznych (zł) - ogółem

61
59

rodzaj beneficjenta
spółka, w
której
jedynymi
związek
udziałowcami
międzygminny
są jednostki
samorządu
terytorialnego
2
0
2
0

146 228 648,44

6 276 393,21

0,00

obszar, na którym będzie realizowana operacja

Ogółem

gminy
wiejskie

gminy miejskowiejskie, z
wyłączeniem
miast liczących
powyżej 5 tys.
mieszkańców

63
61

55
53

8
8

152 505 041,65

gminy miejskie, z
wyłączeniem
miejscowości
liczących powyżej
5 tys.
mieszkańców
0
0

U.7.2.GWŚ-3

Gospodarka wodno-ściekowa

Jednostka
miary

Planowana wartość
wskaźnika
budowa

przebudowa

zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę

(km)

90,807

22,817

systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

(km)

151,349

0,037

przydomowe oczyszczalnie ścieków

(szt)

904

0

ujęcia wody

(szt)

4

2

stacje uzdatniania wody

(szt)

9

17

oczyszczalnie ścieków

(szt)

13

2

instalacje do osadów ściekowych

(szt)

0

0

Z.7.2.GWŚ-1

Gospodarka wodno-ściekowa
obszar , na którym była realizowana operacja

rodzaj beneficjenta

gmina

Liczba operacji
Liczba podmiotów otrzymujących
wsparcie
Kwota wypłaconych środków
publicznych (zł) - ogółem
Całkowita wartość operacji (zł)

spółka, w której
jedynymi
udziałowcami są
związek
jednostki
międzygminny
samorządu
terytorialnego

Ogółem

gminy
wiejskie

gminy miejsko- gminy miejskie, z
wiejskie, z
wyłączeniem
wyłączeniem
miejscowości
miast liczących liczących powyżej
powyżej 5 tys.
5 tys.
mieszkańców
mieszkańców

12

0

0

12

11

1

0

10

0

0

10

11

1

0

19 556 453,00

0,00

0,00

19 556 453,00

26 731 681,44

0,00

0,00

26 731 681,44

Z.7.2.GWŚ-2

Województwo

Gospodarka wodno-ściekowa

Liczba operacji

Liczba wspieranych
podmiotów

wodociągowej
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
SUMA / OGÓŁEM KRAJ

12

12

Wartość zwiększonej
Kwota
Liczba podłączeń do wybudowanej/
objętości oczyszczonych wypłaconych
przebudowanej sieci
Całkowita wartość
ścieków w wyniku
środków
operacji (zł)
realizacji operacji
publicznych (zł) kanalizacyjnej wodociągowej
kanalizacyjnej
3
ogółem
(m /rok)

Liczba odbiorców operacji,
korzystających z ulepszonej
infrastruktury

10

10

0

0

0

0

0

19 556 453,00

26 731 681,44

19 556 453,00

26 731 681,44

Z.7.2.GWŚ-3

Gospodarka wodno-ściekowa

zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę

(km)

12,390

1,351

Budowa
Koszty
Całkowita
kwalifikowalne wartość operacji
operacji (zł)*
(zł)
1 518 466,13
2 017 997,24

systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

(km)

39,498

0,000

11 855 703,67

16 477 411,86

0,00

0,00

11 855 703,67

16 477 411,86

przydomowe oczyszczalnie ścieków

(szt)

1

0

79 827,00

79 827,00

0,00

0,00

79 827,00

79 827,00

ujęcia wody

(szt)

1

0

21 837,50

26 860,13

0,00

0,00

21 837,50

26 860,13

stacje uzdatniania wody

(szt)

0

6

0,00

0,00

4 653 142,95

5 645 957,86

4 653 142,95

5 645 957,86

oczyszczalnie ścieków

(szt)

1

1

1 007 847,90

1 374 000,00

101 880,27

125 312,73

1 109 728,17

1 499 312,73

instalacje do osadów ściekowych

(szt)

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 409 205,42

25 957 081,82

Jednostka
miary

Osiągnięta wartość
wskaźnika
budowa

przebudowa

Przebudowa
Koszty
Całkowita wartość
kwalifikowalne
operacji (zł)
operacji (zł)*
170 500,00
209 715,00

pozostałe koszty

Ogółem

14 483 682,20

* kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o płatność końcową - może różnić się od kwoty wypłaconej

19 976 096,23

4 925 523,22

5 980 985,59

Ogółem
Koszty
Całkowita wartość
kwalifikowalne
operacji (zł)
operacji (zł)*
1 688 966,13
2 227 712,24

U.7.4.TARGOWISKA-1

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

Liczba operacji
Liczba podmiotów otrzymujących
Kwota przyznanych środków
publicznych (zł) - ogółem

gmina

związek
międzygminny

powiat

związek
powiatów

Ogółem

19
19

0
0

0
0

0
0

19
19

24 761 665,88

0,00

0,00

0,00

24 761 665,88

U.7.4.TARGOWISKA-4

targowiska
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów

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

Planowana wartość
wskaźnika

budowa

(szt)

10

przebudowa

(szt)

10

budowa

(szt)

2

przebudowa

(szt)

1

Z.7.4.TARGOWISKA-1

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

gmina
Liczba operacji
Liczba podmiotów otrzymujących
Kwota wypłaconych środków
publicznych (zł) - ogółem
Całkowita wartość operacji (zł)

rodzaj beneficjenta
związek
powiat
międzygminny

związek
powiatów

Ogółem
0
0
0,00
0,00

Z.7.4.TARGOWISKA-2

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla
rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych
po realizacji operacji:
≥30% ≤ 40%

Liczba operacji
Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie

>40% ≤ 50%

>50%

powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona
pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych
wyprodukowanych w systemie rolnictwa
ekologicznego po realizacji operacji:
≤5%
>5% ≤ 10%
>10%

Z.7.4.TARGOWISKA-3

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

operacje uwzględniające wyposażenie targowiska w instalacje
odnawialnego źródła energii, która będzie zapewniała pokrycie
co najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub
cieplną
liczba sprzedających w nowowybudowanym lub
przebudowanym targowisku [osobodni/rok]

Z.7.4.TARGOWISKA-4

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

targowiska
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów

budowa

(szt)

przebudowa

(szt)

budowa

(szt)

przebudowa
zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji

Wartość
wskaźnika

Koszty
Całkowita
kwalifikowalne (zł) wartość operacji
*
(zł)

(szt)

koszty ogólne

Ogółem

0,00

* kwota kosztów kwalifikowalnych na podstawie wniosku o płatność końcową - może różnić się od kwoty wypłaconej

0,00

U.7.4.KULT-1

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Liczba operacji
Liczba podmiotów
otrzymujących wsparcie

gmina
instytucja kultury (j.s.t.)
ogółem

Kwota przyznanych środków publicznych (zł) - ogółem

Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne

Kształtowanie przestrzeni
publicznej

Ogółem

25
24
1
25

8
8
0
8

33
29
1
30

17 321 603,02

6 308 258,68

23 629 861,70

U.7.4.KULT-2

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Zakładane wartości wskaźników
świetlice i domy kultury
biblioteki
liczba obiektów wybudowanych /
teatry / kina / amfiteatry
przebudowanych / wyposażonych
inne
ogółem
liczba odnowionych centr
miejscowości

6

wybudowane
13
0
0
0
13

przebudowane
11
0
0
0
11

wyposażone
13
0
0
0
13

Z.7.4.KULT-1

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne

Kształtowanie przestrzeni
publicznej

Liczba operacji
Liczba podmiotów
otrzymujących wsparcie

gmina
instytucja kultury (j.s.t.)
ogółem

Ogółem

0

0

0

0

Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) - ogółem

0,00

Całkowita wartość operacji (zł)

0,00

Wpływ na cele
przekrojowe Innowacje

Z.7.4.KULT-2

liczba obiektów wybudowanych /
przebudowanych / wyposażonych

liczba odnowionych centr miejscowości
liczba użytkowników korzystających
z ulepszonej infrastruktury

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

świetlice i domy kultury
biblioteki
teatry / kina / amfiteatry
inne
ogółem

wybudowane

przebudowane

wyposażone

0

0

0

R.7.4.KULT-1

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Wzrost liczby osób korzystających
z infrastruktury społeczno-kulturalnej *
Wzrost liczby organizacji społecznych
korzystających z infrastruktury społecznokulturalnej *
* mierzony jako różnica między stanem po i przed realizacją operacji

U.7.6-1

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Liczba operacji

Liczba podmiotów
otrzymujących wsparcie

gmina
instytucja kultury (j.s.t.)
ogółem

Kwota przyznanych środków publicznych (zł) - ogółem

0

U.7.6-2

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Zakładane wartości wskaźników
odnowa lub poprawa stanu zabytkowych
obiektów budowlanych, służących zachowaniu
dziedzictwa kulturowego
zakup obiektów budowlanych
charakterystycznych dla tradycji budownictwa w
danym regionie
z przeznaczeniem na cele publiczne

liczba obiektów

Z.7.6-1

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Wpływ na cele
przekrojowe Innowacje
Liczba operacji

Liczba podmiotów
otrzymujących wsparcie

gmina
instytucja kultury (j.s.t.)
ogółem

Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) - ogółem
Całkowita wartość operacji (zł)

0

Z.7.6-2

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
odnowa lub poprawa stanu zabytkowych
obiektów budowlanych, służących
zachowaniu dziedzictwa kulturowego

liczba obiektów

zakup obiektów budowlanych
charakterystycznych dla tradycji
budownictwa w danym regionie
z przeznaczeniem na cele publiczne

liczba użytkowników korzystających
z ulepszonej infrastruktury

R.7.6-1

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wzrost liczby osób odwiedzających
miejscowość, w której zlokalizowana jest
operacja *
* mierzony jako różnica między stanem po i przed realizacją operacji

Z.7

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Liczba użytkowników korzystających z ulepszonej
infrastruktury (działanie 7 - suma dla wszystkich poddziałań bez podwójnego naliczania)
3A (inwestycje w targowiska)
6B (pozostałe typy operacji)

0
54 532

19.0-1

WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

Dane dotyczące wszystkich strategii zgłoszonych do konkursu o wybór do realizacji w ramach perspektywy 2014-2020
Liczba LGD wnioskujących o wybór
Liczba LGD realizujących umowę
Wg obejmowanej populacji
Liczba
Liczba
mieszkańców
LGD, które
odrzuconych
Ogółem
rozwiązały
10 tys.>50 tys. LGD
>100 tys.
umowę
50 tys.
100 tys.
SUMA
Istniejące
Rodzaj LGD
Nowoutworzone
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
województwo
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

8

7

3

18
14
4

18

?????

1

w tym
Liczba ludności na obszarze
objętym LSR (ogółem, tys.)
Ogółem
ogółem

0

19

z wyłączeniem
miast o ludności
> 20 tys.

1

0

Budżet LSR
(ogółem, w
euro)

RPO
PROW

PO RYBY
w tym EFS w tym EFRR

1067,403

1067,403

155

3000000

0

0

1067,403

1067,403

155 43 441 198,33 40 441 198,33 3 000 000,00

0,00

0,00

15
4
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Liczba
gmin
objętych
LSR

43441198,33 40441198,33
34 319 323,33 34 319 323,33
9 121 875,00 6 121 875,00

19.0-2

WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

Dane dotyczące wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach perspektywy 2014-2020 - wyłącznie w zakresie strategii realizowanych poprzez PROW 2014-2020
Liczba LGD wnioskujących o wybór
Liczba LGD realizujących umowę
Wg obejmowanej populacji mieszkańców
10 tys.50 tys.
SUMA
Istniejące
Nowoutworzone
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
województwo
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Rodzaj LGD

>50 tys. 100 tys.
8

Ogółem

>100 tys.
6

Liczba
w tym LGD
odrzuconych
wielofunduszowe
LGD

3

Liczba ludności na obszarze
objętym LSR (ogółem, tys.)

Liczba LGD,
które
rozwiązały
umowę

Ogółem

17
14
3

0

0

0

17

0

0

0

17
14
3
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Budżet LSR w ramach PROW 2014-2020 (euro)

Liczba gmin
z wyłączeniem
objętych LSR
miast o
ogółem
ludności > 20
tys.
1067,403
1067,403
155

1067,403

1067,403

w tym na poddziałanie 19.2
EFRROW

ogółem

EFRROW

ogółem

w tym na poddziałanie 19.3
EFRROW

25732734,5 40441198,33 20549833,74 32295825,46 576355,1378
21 837 385,43 34 319 323,33 17 495 593,74 27 495 825,46
459 435,01
3 895 349,06 6 121 875,00 3 054 240,00 4 800 000,00
116 920,13

155 25 732 734,50 40 441 198,33 20 549 833,74 32 295 825,46

576 355,14

ogółem

w tym na poddziałanie 19.4
EFRROW

ogółem

905791,51 4606545,619 7239581,36
722 041,51 3 882 356,68 6 101 456,36
183 750,00
724 188,94 1 138 125,00

905 791,51 4 606 545,62 7 239 581,36

U.19.1-1

Wsparcie przygotowawcze

Fundacja
Stowarzyszenie, które
posiada osobowość
prawną

Status prawny
wnioskodawcy

17

155

1134382

1067403

2 068 000,00

0

0

0

0

0,00

17

155

1134382

1067403

2068000,00

Tak

14

134

961541

915807

1 716 000,00

Nie

3

21

172841

151596

352 000,00

Związek stowarzyszeń
Razem
Wnioskodawca
korzystał ze wsparcia w
ramach działania 431
PROW 2007-2013

Liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców
Kwota
planowana do
planowana do
przyznanych
Liczba gmin
objęcia LSR, z
objęcia LSR, łącznie z
Liczba
środków
planowanych do
pominięciem
mieszkańcami miast
wspartych LGD
objęcia LSR
mieszkańców miast publicznych
powyżej 20 tys.
(zł) - ogółem
powyżej 20 tys.
mieszkańców
mieszkańców
0
0
0
0
0,00

U.19.1-2

Wsparcie przygotowawcze
Planowana LSR
Jednofunduszowa

Status prawny
wnioskodawcy

Fundacja
Stowarzyszenie, które
posiada osobowość
prawną

0

0

15

2

0

0

15

2

Tak

12

2

Nie

3

0

Związek stowarzyszeń
Razem
Wnioskodawca
korzystał ze wsparcia
w ramach działania
431 PROW 2007-2013

Wielofunduszowa

Z.19.1-1

Wsparcie przygotowawcze

Liczba
wspartych LGD

Status prawny
beneficjenta

Fundacja
Stowarzyszenie, które
posiada osobowość
prawną

Liczba gmin
objętych LSR

0

0

0

0

0,00

17

155

1112194

1067403

2 068 000,00

0

0

0

0

0,00

17

155

1112194

1067403

2068000,00

Tak

14

134

939353

915807

1 716 000,00

Nie

3

21

172841

151596

352 000,00

Związek stowarzyszeń
Razem
Beneficjent korzystał
ze wsparcia w ramach
działania 431 PROW
2007-2013

Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców
Kwota
planowana do
planowana do objęcia
wypłaconych
objęcia LSR, łącznie z LSR, z pominięciem
środków
mieszkańcami miast mieszkańców miast
publicznych (zł) powyżej 20 tys.
powyżej 20 tys.
ogółem
mieszkańców
mieszkańców

Z.19.1-2

Wsparcie przygotowawcze
LSR
Jednofunduszowa

Status prawny
beneficjenta

Fundacja
Stowarzyszenie, które
posiada osobowość
prawną

0

0

17

0

0

0

17

0

Tak

14

0

Nie

3

0

Związek stowarzyszeń
Razem
Beneficjent korzystał
ze wsparcia w ramach
działania 431 PROW
2007-2013

Wielofunduszowa

Z.19.1-3

Liczba etatów

Wsparcie przygotowawcze
Mężczyźni
4,25

Kobiety
17,75

Ogółem
22

U.19.2-1

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Liczba operacji

SUMA

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
podejmowanie działalności gospodarczej
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa
objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego
lokalnego produktów rolnych
przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19
rozwijanie działalności gospodarczej
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
podnoszenie kompetencji osób realizujących
(UE) nr 1303/2013, przez:
operacje
w ramach krótkich łańcuchów dostaw
Wspieranie współpracy między podmiotami
w zakresie świadczenia usług turystycznych
wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze
w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub
wiejskim objętym LSR:
usług lokalnych
Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej
umożliwiają połączenie obiektów użyteczności
publicznej, w których są świadczone usługi
społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze
lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg
publicznych
skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów
użyteczności publicznej
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Budowa lub przebudowa publicznych dróg
gminnych lub powiatowych, które:

OGÓŁEM

* wiersz "ogółem" nie jest sumą poszczególnych zakresów, ponieważ jedna operacja może być przyporządkowana
do więcej niż jednego zakresu

operacje własne
LGD

projekty grantowe

12

10

1

249

operacje
realizowane przez
podmioty inne niż
LGD
1
249

1

0

1

129

0

129

17

0

17

0
1

0
0

0
1

0

0

0

0
43

0
11

0
0

0
32

174

22

0

152

8

0

0

8

6

0

0

6

26

15

0

11

639

54

1

584

operacje
realizowane przez
podmioty inne niż
LGD
249

osoba fizyczna
108
85
4
0

jednostka sektora
finansów publicznych

3
2
13

powiat
związek j.s.t
jednostka organizacyjna j.s.t

inna
kościół / związek wyznaniowy

3

spółka prawa
handlowego

5

nieprowadząca działalności
gospodarczej
prowadząca działalność
gospodarczą
gmina

kapitałowa
osobowa

0

spółdzielnia

95

stowarzyszenie / związek stowarzyszeń

0

fundacja
inne

17

U.19.2-2

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Kwota przyznanych środków publicznych (zł) - ogółem
SUMA

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność w rozumieniu
art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, przez:
Wspieranie współpracy między podmiotami
wykonującymi działalność gospodarczą na
obszarze wiejskim objętym LSR:

podejmowanie działalności gospodarczej
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych
rozwijanie działalności gospodarczej
podnoszenie kompetencji osób realizujących
operacje
w ramach krótkich łańcuchów dostaw
w zakresie świadczenia usług turystycznych
w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub
usług lokalnych

Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej
umożliwiają połączenie obiektów użyteczności
publicznej, w których są świadczone usługi
Budowa lub przebudowa publicznych dróg
społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze
gminnych lub powiatowych, które:
lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg
publicznych
skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów
użyteczności publicznej
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
OGÓŁEM

operacje
operacje własne realizowane przez
LGD
podmioty inne niż
LGD

projekty
grantowe

1638069,00

1 543 069,00

45 000,00

21375000,00

50 000,00
21 375 000,00

450000,00

0,00

450 000,00

22384603,00

0,00

22 384 603,00

2703747,00

0,00

2 703 747,00

0,00
300000,00

0,00
0,00

0,00
300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
4217061,41

0,00
1 763 068,00

0,00
0,00

0,00
2 453 993,41

24637605,69

5 461 179,00

0,00

19 176 426,69

1768956,47

0,00

0,00

1 768 956,47

1348527,42

0,00

0,00

1 348 527,42

3345061,12

2 657 651,00

0,00

687 410,12

79154495,79

10 683 414,00

45 000,00

68 426 081,79

operacje
realizowane przez
podmioty inne niż
LGD

* wiersz "ogółem" nie jest sumą poszczególnych zakresów, ponieważ jedna operacja może być
przyporządkowana do więcej niż jednego zakresu

osoba fizyczna

nieprowadząca działalności
gospodarczej

21 375 000,00

prowadząca działalność gospodarczą

19 288 599,00

gmina
powiat
związek j.s.t
jednostka organizacyjna j.s.t
inna
kościół / związek wyznaniowy
spółka prawa
kapitałowa
osobowa
handlowego
spółdzielnia
stowarzyszenie / związek stowarzyszeń
fundacja
inne

jednostka sektora
finansów
publicznych

14 548 297,97
243 327,05
0,00
157 015,56
104 999,21
1 292 371,00
690 274,00
406 640,00
0,00
7 620 528,00
0,00
2 699 030,00

U.19.2-3 tabela wypełniana wyłącznie przez ARiMR

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

OGÓŁEM
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
podejmowanie działalności
Rozwój przedsiębiorczości na
gospodarczej
obszarze wiejskim objętym strategią
tworzenie lub rozwój inkubatorów
rozwoju lokalnego kierowanego
przetwórstwa lokalnego produktów
przez społeczność w rozumieniu art.
rolnych
2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu
rozwijanie działalności gospodarczej
Europejskiego i Rady (UE) nr
podnoszenie kompetencji osób
1303/2013, przez:
realizujących operacje
w ramach krótkich łańcuchów dostaw
Wspieranie współpracy między
w zakresie świadczenia usług
podmiotami wykonującymi
turystycznych
działalność gospodarczą na obszarze
w zakresie rozwijania rynków zbytu
wiejskim objętym LSR:
produktów lub usług lokalnych
Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa
publicznych dróg gminnych lub
powiatowych, które:

umożliwiają połączenie obiektów
użyteczności publicznej, w których są
świadczone usługi społeczne,
zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze
lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z
siecią dróg publicznych

skracają dystans lub czas dojazdu do
obiektów użyteczności publicznej
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
* wiersz "ogółem" nie jest sumą poszczególnych zakresów, ponieważ jedna operacja może być przyporządkowana do więcej niż jednego zakresu

Zachodniopomorskie

Wielkopolskie

Warmińsko-mazurskie

Świętokrzyskie

Śląskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Lubelskie

Kujawsko-pomorskie

Dolnośląskie

Liczba operacji - województwo

U.19.2-4

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Dodatkowe przyporządkowanie operacji
do celu szczegółowego PROW
Cel szczegółowy PROW

3A
6A
6C

Kwota przyznanych
Liczba operacji środków publicznych (zł)
- ogółem
5
354
3

722 811,00
38 141 143,00
489 619,00

U.19.2-5

Województwo, w
którym LGD ma
siedzibę

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Numer identyfikacyjny
LGD

Nazwa LGD

Limit na poddziałanie 19.2
przewidziany w umowie ramowej
(euro)

EFRROW

Ogółem

w tym projekty w tym operacje
własne
grantowe

w tym operacje
realizowane przez
podmioty inne niż LGD

LGD…..
LGD…..
LGD…..
LGD….
…
…

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubuskie

070710964
063059182
062906324
062827815
062961630
062696201
062927960
Łódzkie

062735696
062971533
062581082
062769831
070704936
062838120
070734134
062983652
062821380

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
"CENTRUM"
Lokalna Grupa Działania "Ziemia
Łowicka"
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa
Działania "STER"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Kraina Rawki"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania - "Gniazdo"
Lokalna Grupa Działania "Kraina
Wielkiego Łuku Warty"
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa
Działania - Przymierze Jeziorsko"
Lokalna Grupa Działania
"Podkowa"
Lokalna Grupa Działania "Dolina
rzeki Grabi"
"Między Prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "BUD-UJ RAZEM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Ziemia WieluńskoSieradzka"

EFRROW

suma

Ogółem

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lubelskie

062862706

Kwota przyznanych środków publicznych na
operacje realizowane w ramach strategii
(poddziałanie 19.2) (zł)

Liczba operacji realizowanych w ramach strategii (poddziałanie 19.2)

1 208 970,00

1 900 000,00

2

0

41

43

3 802 517,47

5 975 982,31

906 727,50

1 425 000,00

0

0

56

56

2 281 511,83

3 585 591,54

617 736,24

970 825,46

1

0

22

23

1 865 653,79

2 932 035,74

1 113 525,00

1 750 000,00

5

0

18

23

2 477 072,59

3 892 932,00

954 450,00

1 500 000,00

1

0

37

38

1 899 087,20

2 984 578,41

1 964 576,25

3 087 500,00

11

0

39

50

4 550 680,06

7 151 784,00

795 375,00

1 250 000,00

4

1

17

22

1 824 976,37

2 868 106,85

954 450,00

1 500 000,00

1

0

36

37

3 038 818,60

4 775 764,00

1 511 212,50

2 375 000,00

1

0

52

53

5 512 114,69

8 662 760,84

906 727,50

1 425 000,00

1

0

49

50

3 113 322,52

4 892 853,38

2 266 818,75

3 562 500,00

9

0

54

63

5 936 309,59

9 329 419,56

1 113 525,00

1 750 000,00

5

0

26

31

2 430 221,17

3 819 301,00

Lokalna Grupa Działania "PRYM" 1 431 675,00

2 250 000,00

7

0

61

68

5 416 819,79

8 512 997,00

906 727,50

1 425 000,00

0

0

5

5

557 494,14

876 149,86

715 837,50

1 125 000,00

0

0

0

0

0,00

0,00

1 113 525,00

1 750 000,00

0

0

41

41

2 547 867,03

4 004 191,51

2 067 975,00

3 250 000,00

6

0

30

36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 111 537,34

4 890 047,78

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "POLCENTRUM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Ziemia Łęczycka"
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Społeczności Lokalnej
"Mroga"
Stowarzyszenie Dolina Pilicy

U.19.2-6

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Liczba grantobiorców
osoby fizyczne
j. s. t.
jednostki organizacyjne nieposiadające
w tym
osobowości prawnej
organizacje pozarządowe
jednostki organizacyjne związku wyzn., kościoła
inne

Wielkość wskaźnika
358
13
30
12
287
14
2

Z.19.2-1

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Liczba operacji
projekty
grantowe

SUMA

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
podejmowanie działalności gospodarczej
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych
rozwijanie działalności gospodarczej
podnoszenie kompetencji osób realizujących
operacje
w ramach krótkich łańcuchów dostaw
Wspieranie współpracy między podmiotami
w zakresie świadczenia usług turystycznych
wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze
w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub
wiejskim objętym LSR:
usług lokalnych
Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013, przez:

umożliwiają połączenie obiektów użyteczności
publicznej, w których są świadczone usługi
społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze
lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg
publicznych
skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów
użyteczności publicznej
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Budowa lub przebudowa publicznych dróg
gminnych lub powiatowych, które:

OGÓŁEM

* wiersz "ogółem" nie jest sumą poszczególnych zakresów, ponieważ jedna operacja może być przyporządkowana
do więcej niż jednego zakresu

0

operacje
realizowane przez
podmioty inne niż
LGD

operacje
własne LGD

0

0

0

95

95

0

0

0

35

0

35

7

0

7

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
7

0
0

0
0

0
7

41

1

0

40

2

0

0

2

2

0

0

2

4

1

0

3

183

2

0

181

operacje
realizowane przez
podmioty inne niż
LGD
95

osoba fizyczna
29
14
1
0
1
0
3

nieprowadząca działalności
gospodarczej
prowadząca działalność
gospodarczą
gmina
powiat

jednostka sektora finansów
związek j.s.t
publicznych
jednostka organizacyjna j.s.t
inna
kościół / związek wyznaniowy

0

kapitałowa
osobowa
spółdzielnia
stowarzyszenie / związek stowarzyszeń
fundacja

6

inne

0
1
0
31

spółka prawa handlowego

Z.19.2-2

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) - ogółem
projekty
grantowe

SUMA

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność w rozumieniu
art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, przez:
Wspieranie współpracy między podmiotami
wykonującymi działalność gospodarczą na
obszarze wiejskim objętym LSR:

podejmowanie działalności gospodarczej
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych
rozwijanie działalności gospodarczej
podnoszenie kompetencji osób realizujących
operacje
w ramach krótkich łańcuchów dostaw
w zakresie świadczenia usług turystycznych
w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub
usług lokalnych

Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej
umożliwiają połączenie obiektów użyteczności
publicznej, w których są świadczone usługi
społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze
Budowa lub przebudowa publicznych dróg
lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg
gminnych lub powiatowych, które:
publicznych
skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów
użyteczności publicznej
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
OGÓŁEM

289970,00

289 970,00

operacje
własne LGD

0,00

8347500,00

operacje
Całkowita wartość
zrealizowane przez
operacji (zł)
podmioty inne niż
LGD
0,00

289 973,11

8 347 500,00

8 347 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6880865,26

0,00

6 880 865,26

13 846 861,17

1232409,00

0,00

1 232 409,00

2 385 891,56

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
435275,79

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
435 275,79

0,00
476 480,04

3680706,82

0,00

0,00

3 680 706,82

4 178 487,19

673360,06

0,00

0,00

673 360,06

742 385,57

673360,06

0,00

0,00

673 360,06

742 385,57

336947,35

99 993,00

0,00

236 954,35

484 510,45

20508925,28

389 963,00

0,00

20 118 962,28

28 083 297,53

operacje
zrealizowane przez
podmioty inne niż
LGD

* wiersz "ogółem" nie jest sumą poszczególnych zakresów, ponieważ jedna operacja może być
przyporządkowana do więcej niż jednego zakresu

nieprowadząca działalności
gospodarczej
osoba fizyczna
prowadząca działalność
gospodarczą
gmina
jednostka
powiat
sektora
związek j.s.t
finansów
jednostka organizacyjna j.s.t
publicznych
inna
kościół / związek wyznaniowy
spółka prawa
kapitałowa
osobowa
handlowego
spółdzielnia
stowarzyszenie / związek stowarzyszeń
fundacja
inne

8 347 500,00
5 811 355,86
2 310 367,27
47 876,79
0,00
52 016,35
0,00
234 801,00
0,00
131 840,00
0,00
2 145 536,61
0,00
1 037 668,40

Z.19.2-3 tabela wypełniana wyłącznie przez ARiMR

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

OGÓŁEM
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
podejmowanie działalności
Rozwój przedsiębiorczości na
gospodarczej
obszarze wiejskim objętym strategią tworzenie lub rozwój inkubatorów
rozwoju lokalnego kierowanego przetwórstwa lokalnego produktów
przez społeczność w rozumieniu art. rolnych
2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu
rozwijanie działalności gospodarczej
Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013, przez:
podnoszenie kompetencji osób
realizujących operacje
w ramach krótkich łańcuchów
dostaw
Wspieranie współpracy między
w zakresie świadczenia usług
podmiotami wykonującymi
turystycznych
działalność gospodarczą na obszarze
wiejskim objętym LSR:
w zakresie rozwijania rynków zbytu
produktów lub usług lokalnych
Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa
publicznych dróg gminnych lub
powiatowych, które:

umożliwiają połączenie obiektów
użyteczności publicznej, w których
są świadczone usługi społeczne,
zdrowotne, opiekuńczowychowawcze lub edukacyjne dla
ludności lokalnej, z siecią dróg
publicznych
skracają dystans lub czas dojazdu
do obiektów użyteczności
publicznej

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
* wiersz "ogółem" nie jest sumą poszczególnych zakresów, ponieważ jedna operacja może być przyporządkowana do więcej niż jednego zakresu

Zachodniopomorskie

Wielkopolskie

Warmińsko-mazurskie

Świętokrzyskie

Śląskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Lubelskie

Kujawsko-pomorskie

Dolnośląskie

Liczba operacji

Z.19.2-4

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Dodatkowe przyporządkowanie operacji do celu szczegółowego PROW
3A
w tym operacje przyporządkowane wyłącznie do
celu dodatkowego 3A
6A
Cel szczegółowy PROW w tym operacje przyporządkowane wyłącznie do
celu dodatkowego 6A
6C
w tym operacje przyporządkowane wyłącznie do
celu dodatkowego 6C

Kwota wypłaconych
Liczba operacji środków publicznych (zł)
- ogółem
0

0,00

0

0,00

126

14 251 050,01

126

14 251 050,01

2

389 963,00

2

389 963,00

Z.19.2-5

Województwo, w
którym LGD ma
siedzibę

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Numer
identyfikacyjny LGD

Limit na poddziałanie 19.2
przewidziany w umowie
ramowej (euro)
Nazwa LGD
EFRROW

Ogółem

w tym projekty
grantowe

w tym operacje
własne

w tym operacje
realizowane przez
podmioty inne niż LGD

LGD…..
LGD…..
LGD…..
LGD….
…
…

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubuskie
062862706

063059182
062906324
062827815
062961630
062696201
062927960

Łódzkie

062735696
062971533
062581082
062769831
070704936
062838120
070734134
062983652
062821380

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
"CENTRUM"
Lokalna Grupa Działania "Ziemia
Łowicka"
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa
Działania "STER"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Kraina Rawki"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania - "Gniazdo"
Lokalna Grupa Działania "Kraina
Wielkiego Łuku Warty"
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa
Działania - Przymierze Jeziorsko"
Lokalna Grupa Działania
"Podkowa"
Lokalna Grupa Działania "Dolina
rzeki Grabi"
"Między Prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "BUD-UJ RAZEM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Ziemia WieluńskoSieradzka"
Lokalna Grupa Działania "PRYM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "POLCENTRUM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Ziemia Łęczycka"
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Społeczności Lokalnej
"Mroga"
Stowarzyszenie Dolina Pilicy

suma

EFRROW

Ogółem

EFRROW

Ogółem

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lubelskie

070710964

Kwota wypłaconych środków publicznych
Kwota wypłaconych środków publicznych
na operacje zrealizowane w ramach
na operacje zrealizowane w ramach
strategii (poddziałanie 19.2)
strategii (poddziałanie 19.2) (euro)
(zł)

Liczba operacji zrealizowanych w ramach strategii (poddziałanie 19.2)

1 208 970,00

1 900 000,00

0

0

17

17

1 783 105,85

2 802 612,54

418 341,14

906 727,50

1 425 000,00

0

0

14

14

574 785,60

907 332,29

134 068,50

657 468,46
212 350,68

617 736,24

970 825,46

0

0

9

9

397 073,25

624 034,66

94 070,00

147 839,09

1 113 525,00

1 750 000,00

0

0

2

2

89 082,00

140 000,00

20 771,56

32 644,30

954 450,00

1 500 000,00

0

0

9

9

443 540,40

697 061,79

104 231,16

163 808,20
232 463,70

1 964 576,25

3 087 500,00

0

0

9

9

627 699,76

986 484,00

147 916,66

795 375,00

1 250 000,00

0

0

4

4

254 520,00

400 000,00

60 321,84

94 800,94

954 450,00

1 500 000,00

0

0

11

11

658 977,91

1 035 640,28

156 316,16

245 758,61

1 511 212,50

2 375 000,00

0

0

14

14

1 603 348,99

2 519 800,43

374 667,01

588 821,32

906 727,50

1 425 000,00

0

0

23

23

1 381 757,64

2 172 278,06

324 467,95

509 960,19

2 266 818,75

3 562 500,00

0

0

16

16

1 369 069,53

2 151 610,16

320 805,34

505 109,72

1 113 525,00

1 750 000,00

2

0

12

14

1 073 229,37

1 686 672,00

253 151,42

397 801,45

1 431 675,00

2 250 000,00

0

0

30

30

1 745 047,34

2 750 833,54

409 376,97

646 655,36

906 727,50

1 425 000,00

0

0

2

2

374 185,75

589 192,10

88 255,14

138 726,98

715 837,50

1 125 000,00

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 113 525,00

1 750 000,00

0

0

2

2

110 461,68

173 854,59

25 739,05

40 363,66

2 067 975,00

3 250 000,00

0

0

7

7

554 482,63

871 518,84

130 858,09

206 342,03

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Z.19.2-6
wskaźnik
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
brzmienie wskaźnika przed zmianą z 2017 r. (jeśli uległo zmianie)

95

w tym przez osoby niepełnosprawne
w tym przez osoby bezrobotne
w tym przez osoby powyżej 50 roku życia
w tym przez osoby do ukończenia 25 roku życia
w tym przez mężczyzn
w tym przez kobiety
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa (zakres - rozwijanie działalności gospodarczej)
Liczba utworzonych miejsc pracy
(wykazanych we wniosku o płatność końcową)
w tym kobiety
w tym mężczyźni
w tym osoby niepełnosprawne
w tym osoby bezrobotne
w tym osoby powyżej 50 roku życia
w tym osoby do ukończenia 25 roku życia
Liczba utrzymanych miejsc pracy
(na etapie wniosku o płatność końcową)
Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach
realizacji LSR
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych

2
13
14
11
53
42
35
194,50
69,06
125,44
2,00
21,00
19,50
22,13
232,23
0
0

Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych
lub rynków lokalnych
Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego
Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg (km)
w tym drogi wybudowane (km)
w tym drogi przebudowane (km)
Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej
w zakresie włączenia społecznego
Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji
Liczba szkoleń
Liczba osób przeszkolonych

0
0

Liczba utworzonych centrów przetwórstwa lokalnego
Liczba zmodernizowanych centrów przetwórstwa lokalnego
Długość wybudowanych dróg (km)

0
12
9
0

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej;
Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej

w tym obiekty noclegowe
w tym obiekty gastronomiczne
w tym obiekty sportowe / rekreacyjne
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej;
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej

(operacje realizujące cel szczegółowy 6C)
Liczba osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury z zakresu
technologii informacyjno-komunikacyjnych
Liczba grantobiorców
w tym osoby fizyczne
w tym j. s. t.
w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
w tym organizacje pozarządowe
w tym jednostki organizacyjne związku wyzn., kościoła
w tym inne

6
0
0
6
0
0
0
0

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim

(operacje realizujące wyłącznie cel szczegółowy 6B)
Liczba osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury

29
0
0
29

w tym obiekty noclegowe
w tym obiekty gastronomiczne
w tym obiekty sportowe / rekreacyjne
Liczba nowych miejsc noclegowych
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych (km)
w tym ścieżki rowerowe
w tym szlaki turystyczne

Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu
szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie
mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
Liczba wydarzeń / imprez
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje
(operacje realizujące cel szczegółowy 3A)
Liczba beneficjentów - przedsiębiorstw
(spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą)

0
0
2,335
0
2,335
5798

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wielkość wskaźnika

3

Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających
w sferze kultury

1
23

Liczba operacji innowacyjnych

8
166

0

9786

560
11
0
1
0
9
1
0

R.19.2-1

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Wielkość wskaźnika

Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku po
realizacji operacji
Operacje dotyczące tworzenia Liczba podmiotów korzystających z
lub rozwoju inkubatorów
infrastruktury służącej przetwarzaniu
przetwórstwa
produktów rolnych
Liczba utworzonych miejsc pracy, których nie dotyczy obowiązek ich
utrzymania
w tym kobiety
w tym mężczyźni
Liczba utrzymanych miejsc pracy w pierwszym roku po realizacji operacji
w tym kobiety
w tym mężczyźni

0

0

U.19.3-1 SW

Wdrażanie projektów współpracy
Projekty realizowane
Projekty
przygotowywane

Liczba projektów współpracy
Liczba LGD uczestniczących w projektach *
* wyłącznie LGD mające siedzibę na terenie danego województwa

w tym
w tym
międzyregionalne międzynarodowe

ogółem
1
1

3
7

1

2

Ogółem
4
7

U.19.3-2

w tym
w tym

Wdrażanie projektów współpracy

Razem
przygotowanie projektów *
realizacja projektów **
projekty miedzyregionalne
projekty międzynarodowe

Kwota przyznanych
środków publicznych (zł) ogółem
991690
6 153
985 537
826 919
164 771

* w tym kwota na przygotowanie projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu
** w tym kwota na realizację projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu

U.19.3-4 SW

Wdrażanie projektów współpracy

Województwo, w którym LGD ma siedzibę

Numer identyfikacyjny LGD

Nazwa LGD

Limit na poddziałanie 19.3
przewidziany w umowie
ramowej (euro)
EFRROW
Ogółem

Kwota przyznanych środków
publicznych - poddziałanie
19.3 (zł)

EFRROW

Ogółem

LGD…..
LGD…..
LGD…..
LGD…..
LGD…..
LGD….
…
…
…
…
…

Dolnośląskie
LGD z innych województw*

Kujawsko-pomorskie
LGD z innych województw

Lubelskie
LGD z innych województw

Lubuskie
LGD z innych województw
062862706

Stowarzyszenie
Rozwoju Gmin
"CENTRUM"

60 448,50

95 000,00

241 794,00

380 000,00

070710964

Lokalna Grupa
Działania "Ziemia
Łowicka"

45 336,38

71 250,00

76 356,00

120 000,00

12 354,73

19 416,51

0,00

0,00

55 676,25

87 500,00

25 741,51

40 455,00

19 089,00

30 000,00

33 104,14

52 026,00

98 228,81

154 375,00

45 998,12

72 290,00

15 907,50

25 000,00

0,00

0,00

063059182

062906324

062827815

062961630

062696201

062927960

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "STER"
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Działania "Kraina
Rawki"
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Działania "Gniazdo"
Lokalna Grupa
Działania "Kraina
Wielkiego Łuku
Warty"
Stowarzyszenie
"Lokalna Grupa
Działania Przymierze
Jeziorsko"
Lokalna Grupa
Działania
"Podkowa"

19 089,00

30 000,00

0,00

0,00

062735696

Lokalna Grupa
Działania "Dolina
rzeki Grabi"

30 224,25

47 500,00

0,00

0,00

062971533

"Między Prosną a
Wartą" - Lokalna
Grupa Działania

18 134,55

28 500,00

0,00

0,00

062581082

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Działania "BUDUJ RAZEM"

45 336,38

71 250,00

0,00

0,00

062769831

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Działania "Ziemia
WieluńskoSieradzka"

22 270,50

35 000,00

0,00

0,00

070704936

Lokalna Grupa
Działania "PRYM"

71 583,75

112 500,00

136 773,95

214 952,00

062838120

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Działania
"POLCENTRUM"

18 134,55

28 500,00

71 244,60

111 967,00

070734134

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Działania "Ziemia
Łęczycka"

0,00

0,00

0,00

0,00

062983652

Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju
Społeczności
Lokalnej "Mroga"

22 270,50

35 000,00

0,00

0,00

062821380

Stowarzyszenie
Dolina Pilicy

22 270,50

35 000,00

0,00

0,00

Łódzkie

LGD z innych województw

Małopolskie
LGD z innych województw

Mazowieckie
LGD z innych województw

Opolskie
LGD z innych województw

Podkarpackie
LGD z innych województw

Podlaskie
LGD z innych województw

Pomorskie
LGD z innych województw

Śląskie
LGD z innych województw

Świętokrzyskie
LGD z innych województw

Warmińsko-mazurskie
LGD z innych województw

Wielkopolskie
LGD z innych województw

Zachodniopomorskie
LGD z innych województw
*LGD spoza danego województwa, które są beneficjentami operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.3 na podstawie umowy zawartej z danym samorządem

Z.19.3-1 SW

Wdrażanie projektów współpracy
Projekty zrealizowane
Projekty
przygotowane

Liczba projektów współpracy
Liczba LGD uczestniczących w projektach *
* wyłącznie LGD mające siedzibę na terenie danego województwa

w tym
w tym
międzyregionalne międzynarodowe

ogółem
1
1

0
1

0
0

0
1

Ogółem
1
2

Z.19.3-2

w tym
w tym

Wdrażanie projektów współpracy

Razem
przygotowanie projektów *
realizacja projektów **
projekty miedzyregionalne
projekty międzynarodowe

Kwota wypłaconych
środków publicznych (zł) ogółem
4885

Całkowita wartość
projektów (zł)

4885
0
0
4885

* w tym kwota na przygotowanie projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu
** w tym kwota na realizację projektów w ramach operacji łączących przygotowanie i realizację projektu

4885

Z.19.3-3

Wdrażanie projektów współpracy
Kwota wypłaconych
Liczba zrealizowanych
środków publicznych
projektów współpracy
(zł) - ogółem

Cele przekrojowe

środowisko
klimat
innowacje

0
0
0

Uczestnicy projektu

wyłącznie LGD
LGD oraz inni partnerzy

0
0

Zasoby lokalne, na których
opiera się projekt

przyrodnicze
kulturowe
historyczne
turystyczne
zasoby produktów lokalnych
inne

0
0
0
0
0
0

Grupy docelowe, do których
skierowany jest projekt

przedsiębiorcy
młodzież
turyści
grupy defaworyzowane
inne

0
0
0
0
0

0
0
0

Z.19.3-4 SW

Wdrażanie projektów współpracy

Województwo, w którym LGD ma siedzibę

Numer
identyfikacyjny LGD

Nazwa LGD

Limit na poddziałanie 19.3
przewidziany w umowie
ramowej (euro)
EFRROW
Ogółem

Kwota wypłaconych środków
Kwota wypłaconych środków
publicznych - poddziałanie 19.3 publicznych - poddziałanie 19.3
(zł)
(euro)
EFRROW
Ogółem
EFRROW
Ogółem

LGD…..
LGD…..
LGD…..
LGD…..
LGD…..
LGD….
…
…
…
…
…

Dolnośląskie
LGD z innych województw*

Kujawsko-pomorskie
LGD z innych województw

Lubelskie
LGD z innych województw

Lubuskie
LGD z innych województw
062862706
070710964
063059182
062906324
062827815
062961630
062696201
062927960
062735696
Łódzkie
062971533
062581082
062769831
070704936
062838120
070734134
062983652
062821380

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
"CENTRUM"
Lokalna Grupa Działania "Ziemia
Łowicka"
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa
Działania "STER"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Kraina Rawki"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania - "Gniazdo"
Lokalna Grupa Działania "Kraina
Wielkiego Łuku Warty"
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa
Działania - Przymierze Jeziorsko"
Lokalna Grupa Działania
"Podkowa"
Lokalna Grupa Działania "Dolina
rzeki Grabi"
"Między Prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "BUD-UJ RAZEM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Ziemia WieluńskoSieradzka"
Lokalna Grupa Działania "PRYM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "POLCENTRUM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania "Ziemia Łęczycka"
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Społeczności Lokalnej
"Mroga"
Stowarzyszenie Dolina Pilicy

60 448,50

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 336,38

71 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 354,73

19 416,51

0,00

0,00

0,00

0,00

55 676,25

87 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 089,00

30 000,00

3 108,32

4 885,00

737,25

1 158,65

98 228,81

154 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 907,50

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 089,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 224,25

47 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 134,55

28 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 336,38

71 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 270,50

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 583,75

112 500,00

19 036,50

30 067,50

4 449,96

7 039,40

18 134,55

28 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 270,50

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 270,50

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LGD z innych województw

Małopolskie
LGD z innych województw

Mazowieckie
LGD z innych województw

Opolskie
LGD z innych województw

Podkarpackie
LGD z innych województw

Podlaskie
LGD z innych województw

Pomorskie
LGD z innych województw

Śląskie
LGD z innych województw

Świętokrzyskie
LGD z innych województw

Warmińsko-mazurskie
LGD z innych województw

Wielkopolskie
LGD z innych województw

Zachodniopomorskie
LGD z innych województw
*LGD spoza danego województwa, które są beneficjentami operacji zrealizowanych w ramach poddziałania 19.3 na podstawie umowy zawartej z danym samorządem

Z.19.3-5

Wdrażanie projektów współpracy

wskaźnik

brzmienie wskaźnika przed zmianą z
2018 r. (jeśli uległo zmianie)

Liczba szkoleń
Liczba osób przeszkolonych
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
budynki
inne obiekty
obiekty noclegowe - budynki
obiekty noclegowe - inne
w tym
obiekty gastronomiczne - budynki
obiekty gastronomiczne - inne
obiekty sportowe / rekreacyjne - budynki
obiekty sportowe / rekreacyjne - inne
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Liczba zmodernizowanych obiektów
infrastruktury turystycznej /
rekreacyjnej

0
0
0
0
0
0
0
0
0

budynki
inne obiekty
obiekty noclegowe - budynki
obiekty noclegowe - inne
w tym
obiekty gastronomiczne - budynki
obiekty gastronomiczne - inne
obiekty sportowe / rekreacyjne - budynki
obiekty sportowe / rekreacyjne - inne
Liczba nowych miejsc noclegowych
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych i szlaków
turystycznych (km)
ścieżki rowerowe
w tym
szlaki turystyczne
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub
restauratorskim
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji
obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie
lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
Liczba wydarzeń / imprez
Liczba wydanych publikacji
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do
oczekiwań
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie
mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa
lokalnego

Wielkość wskaźnika

0
0
0
0
0
Liczba wspartych podmiotów
działających w sferze kultury
Liczba zorganizowanych imprez

0
0
0
0
0

R.19.3-1

Wdrażanie projektów współpracy
Wielkość wskaźnika

Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w
ciągu roku po realizacji operacji

U.19.4-2

Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Województwo, w
Numer
którym LGD ma siedzibę identyfikacyjny LGD

Nazwa LGD

Limit na poddziałanie 19.4
przewidziany w umowie
ramowej
(euro)

Czy w ramach umowy wypłacona jest
zaliczka lub wyprzedzające finansowanie

EFRROW

Ogółem

tak / nie

kwota ogółem zaliczki
/ wyprzedzającego
finansowania (zł)

279 574,31

439 375,00

tak

639 200,00

219 125,81

344 375,00

tak

500 996,00

154 434,06

242 706,36

tak

353 089,00

262 473,75

412 500,00

tak

600 105,00

230 658,75

362 500,00

tak

527 365,00

400 471,31

629 375,00

tak

915 614,00

198 843,75

312 500,00

tak

454 625,00

230 658,75

362 500,00

tak

527 365,00

340 022,81

534 375,00

tak

777 408,00

219 125,81

344 375,00

tak

500 996,00

400 471,31

629 375,00

tak

915 000,00

262 473,75

412 500,00

tak

600 105,00

326 103,75

512 500,00

tak

745 585,00

219 125,81

344 375,00

tak

500 996,00

178 959,38

281 250,00

tak

405 000,00

262 473,75

412 500,00

tak

600 105,00

421 548,75

662 500,00

tak

963 805,00

LGD…..
LGD…..
LGD…..
LGD….
…
…

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

062696201

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
"CENTRUM"
Lokalna Grupa Działania "Ziemia
Łowicka"
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa
Działania "STER"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Kraina Rawki"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gniazdo"
Lokalna Grupa Działania "Kraina
Wielkiego Łuku Warty"
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania
- Przymierze Jeziorsko"

062927960

Lokalna Grupa Działania "Podkowa"

062862706
070710964
063059182
062906324
062827815
062961630

Łódzkie

062769831

Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki
Grabi"
"Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa
Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"BUD-UJ RAZEM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"

070704936

Lokalna Grupa Działania "PRYM"

062735696
062971533
062581082

062983652

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"POLCENTRUM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemia Łęczycka"
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Społeczności Lokalnej "Mroga"

062821380

Stowarzyszenie Dolina Pilicy

062838120
070734134

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Z.19.4-1

Województwo

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
SUMA / OGÓŁEM KRAJ

Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Kwota wypłaconych środków publicznych (zł) - ogółem

Liczba LGD
realizujących
operacje

suma

7

7

0,00
0,00
0,00
0,00
5322380,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5322380,73

w tym
(szacunkowo)
koszty bieżące

w tym
(szacunkowo)
aktywizacja

4 756 006,35

566 374,38

4756006,35

566374,38

Z.19.4-2

Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Województwo, w
którym LGD ma
siedzibę

Numer
identyfikacyjny LGD

Nazwa LGD

Limit na poddziałanie 19.4
przewidziany w umowie
ramowej (euro)
EFRROW
Ogółem

Kwota wypłaconych środków
publicznych (zł)
EFRROW

Ogółem

LGD…..
LGD…..
LGD…..
LGD….
…
…

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

062696201

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
"CENTRUM"
Lokalna Grupa Działania "Ziemia
Łowicka"
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa
Działania "STER"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Kraina Rawki"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gniazdo"
Lokalna Grupa Działania "Kraina
Wielkiego Łuku Warty"
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa
Działania - Przymierze Jeziorsko"

062927960

Lokalna Grupa Działania "Podkowa"

062862706
070710964
063059182
062906324
062827815
062961630

Łódzkie

062769831

Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki
Grabi"
"Między Prosną a Wartą" - Lokalna
Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"BUD-UJ RAZEM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"

070704936

Lokalna Grupa Działania "PRYM"

062735696
062971533
062581082

062983652

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"POLCENTRUM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemia Łęczycka"
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Społeczności Lokalnej "Mroga"

062821380

Stowarzyszenie Dolina Pilicy

062838120
070734134

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

279 574,31

439 375,00

388 235,89

1 027 435,89

219 125,81

344 375,00

28 633,50

529 629,50

154 434,06

242 706,36

81 525,93

434 614,93

262 473,75

412 500,00

0,00

0,00

230 658,75

362 500,00

0,00

0,00

400 471,31

629 375,00

0,00

0,00

198 843,75

312 500,00

104 989,50

559 614,50

230 658,75

362 500,00

0,00

0,00

340 022,81

534 375,00

0,00

0,00

219 125,81

344 375,00

170 136,43

671 132,43

400 471,31

629 375,00

0,00

0,00

262 473,75

412 500,00

0,00

0,00

326 103,75

512 500,00

307 208,18

1 052 793,18

219 125,81

344 375,00

0,00

0,00

178 959,38

281 250,00

0,00

0,00

262 473,75

412 500,00

0,00

0,00

421 548,75

662 500,00

83 355,30

1 047 160,30

Z.19.4-3

Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
wskaźnik

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD

brzmienie wskaźnika przed zmianą z 2018 r. (jeśli uległo
zmianie)
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD / Liczba
osobodni szkoleń dla organów LGD

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa

w tym

Wielkość wskaźnika (wartość
osiągnięta)
705
1 281

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego
doradztwa i które złożyły wniosek o przyznanie pomocy

586

Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego
udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania
doradztwa i które zawarły umowy o przyznanie pomocy
się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD

216

Liczba osób fizycznych
Liczba instytucji

763
340

Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza
terenem LGD ) z udziałem przedstawicieli LGD
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD

Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z
mieszkańcami

69
9
517 737

Sprawozdanie roczne samorządu województwa łódzkiego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dane za okres: 01.01.2018 - 31.12.2018
Załącznik 9
Tabele monitorowania CMES
Tabela A: Środki zakontraktowane - całkowite wydatki publiczne kwalifikowalne
(zł)
(dla poddziałania 19.4 - euro)
Kod
działania

Środki zakontraktowane - całkowite wydatki publiczne kwalifikowalne (zł; dla poddziałania 19.4 - euro)
Nazwa działania
2a

4

Inwestycje w środki trwałe

7

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

19.1
19.2
19.3
19.4

P2

Wsparcie przygotowawcze
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną
grupą działania
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

P3
2b

3a

P4
3b

4a

4b

P6

P5
4c

5e

6a

6b

0,00
24 761 665,88

RAZEM

41 356 415,21
0,00

0,00
66 118 081,09
0,00

53 708 706,05

53 708 706,05

985 537,00

985 537,00

281 250,00

281 250,00

Tabela B1 (SW)
Poddziałanie / typ operacji
4.3
7.2

7.4
7.6

Scalanie gruntów
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych i Gospodarka wodno-ściekowa
(łącznie)
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie
przestrzeni publicznej
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Cel
Liczba operacji rozpoczętych szczegółowy
ogółem

Kwota wypłaconych środków
publicznych (zł) - operacje
rozpoczęte - ogółem

2

2 672 865,02

102

108 145 625,87

6B

0

0

3A

0

0

Tabela B2.1 (SW)
Kwota wypłaconych środków
publicznych ogółem (zł) operacje rozpoczęte

Działanie / poddziałanie

19.2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zobowiązania 2014-2020

0,00

w tym operacje przyporządkowane wyłącznie do celu szczegółowego 6A

23 825 367,76

pozostałe operacje
Zobowiązania 2007-2013

30 491 820,32

Ogółem
w tym operacje przyporządkowane wyłącznie do celu szczegółowego 3A
w tym operacje przyporządkowane wyłącznie do celu szczegółowego 6C

389 963,00
6 276 489,56

Ogółem

4 885,00

Ogółem
Zobowiązania 2014-2020
19.3

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania

w tym przygotowanie projektu

4 885,00

w tym realizacja projektu - projekty międzyregionalne

0,00

w tym realizacja projektu - projekty międzynarodowe

0,00

Ogółem
Zobowiązania 2007-2013

Kwota wypłaconych środków
publicznych ogółem (zł) operacje zakończone

w tym projekty międzyregionalne
w tym projekty międzynarodowe

0,00

