
Teraz oczekujemy tylko na niezbędne 
ustawy i rozporządzenia wykonaw-
cze, by strumień wsparcia finansowego 
mógł być uruchomiony także dla woje-
wództwa mazowieckiego. O celach 
i priorytetach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020 pisa-

liśmy w poprzednim numerze „Kroniki 
Mazowieckiej”. Dziś chcemy przedstawić 
szczegółowe działania i poddziałania tak, 
by w momencie ich uruchomienia być 
gotowym do aplikowania o środki UE. 
W kolejnych numerach „eKSpresOWego 
przeglądu wydarzeń” będziemy mówić 

o zakresie pomocy, potencjalnych bene-
ficjentach oraz działaniach, w których 
Samorząd Województwa Mazowieckiego 
będzie elementem wdrażającym (pod-
stawowe usługi i odnowa miejscowości 
na obszarach wiejskich, LEADER oraz sca-
lanie gruntów).

KSOW mówi o nowym PROW
Komisja Europejska zatwierdziła już (w grudniu 2014 r.) Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020. Polska jest jednym z trzech krajów, które zakoń-
czyły negocjacje. W ramach nowej perspektywy PROW do wykorzystania będzie 
łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe). 

Transfer wiedzy i działalność informacyjna  
(58 001 302 euro)

Restrukturyzacja małych gospodarstw  
(882 980 666 euro)

Plan finansowy dla PROW 2014–2020 (wg działań, poddziałań)

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

(75 002 515 euro)

Rozwój przedsiębiorczości  
– rozwój usług rolniczych  

(64 999 372 euro)

Systemy jakości produktów rolnych  
i środków spożywczych  

(33 004 179 euro)

Płatności dla rolników przekazujących  
małe gospodarstwa  
(130 000 317 euro)

Modernizacja gospodarstw rolnych  
(2 401 064 486 euro)

Targowiska – podstawowe usługi i odnowa 
miejscowości na obszarach wiejskich  

(74 966 634 euro)

Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na obszarach Natura 2000  

(61 500 000 euro)

Inwestycje w gospodarstwach  
położonych na obszarach OSN  

(37 500 000 euro)

Odnowa wsi – podstawowe usługi i odnowa 
miejscowości na obszarach wiejskich  

(1 000 000 049 euro)

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych 
(693 070 461 euro)

Tworzenie grup i organizacji producentów  
(402 987 547 euro)

Scalenia gruntów (138 994 740 euro)

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne  
(1 184 062 782 euro)

LEADER (734 999 913 euro)

Przywracanie potencjału produkcji  
rolnej i działania zapobiegawcze  

(414 981 968 euro)

Rolnictwo ekologiczne  
(699 961 515 euro)

Pomoc techniczna (208 283 391 euro)

Premia dla młodych rolników  
(717 997 734 euro)

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami  

(2 165 998 652 euro)

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych 
(300 997 069 euro)

Renty strukturalne – zobowiązania  
(560 000 000 euro)

Premie na rozpoczęcie  
działalności pozarolniczej  

(413 939 978 euro)

Współpraca  
(57 999 730 euro)

RAZEM PROW 2014–2020  
(13 513 295 000 euro)
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Transfer wiedzy i działalność informacyjna. 
Wsparcie:
 ∙ kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności,
 ∙ na demonstracje i działania informacyjne.

Usługi doradcze, z zakresu zarządzania  
gospodarstwem rolnym i zastępstw.  
Dofinansowanie:
 ∙ dla korzystających z usług doradczych,
 ∙ szkoleń doradców.

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczo-
nego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz 
wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegaw-
czych. 
Wsparcie:
 ∙ inwestycji w środki zapobiegawcze w celu ograniczania 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, nieko-
rzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (inwestycje 
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej),

 ∙ inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywraca-
nie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, nieko-
rzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rolnej).

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej.  
Pomoc: 
 ∙ na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych 

rolników (premie dla młodych rolników),
 ∙ na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności 

pozarolniczej na obszarach wiejskich (restrukturyzacja małych 
gospodarstw),

 ∙ na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw (premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej),

 ∙ na rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych,
 ∙ na płatności dla rolników kwalifikujących się do wsparcia 

w ramach systemu dla małych gospodarstw (płatności dla rol-
ników przekazujących małe gospodarstwa).

Systemy jakości produktów rolnych  
i środków spożywczych. 
Wsparcie:
 ∙ dla nowych uczestników systemów 

jakości żywności,
 ∙ na przeprowadzenie działań informa-

cyjnych i promocyjnych.

Inwestycje w środki trwałe:
 ∙ pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (typy operacji: 

modernizacja gospodarstw rolnych, inwestycje w gospodarstwach 
położonych na obszarach Natura 2000 i OSN),

 ∙ inwestycje na przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych, 
 ∙ wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dosto-

sowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów).

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obsza-
rach wiejskich:
 ∙ inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-

budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii,

 ∙ dofinansowanie badań i inwestycji związanych z utrzyma-
niem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc 
o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powią-
zanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków 
w zakresie świadomości środowiskowej,

 ∙ wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwija-
nie podstawowych usług lokalnych dla ludności miejskiej, 
w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury.

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego.

Tworzenie grup 
i organizacji  
producentów.

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne.

Rolnictwo ekologiczne.

Płatności dla obszarów z ograniczeniami  
naturalnymi lub innymi szczególnymi  
ograniczeniami (ONW).

LEADER. 
Wsparcie:
 ∙ przygotowawcze,
 ∙ na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-

woju lokalnego,
 ∙ na przygotowanie i realizację działań w zakre-

sie współpracy z lokalnymi grupami działania,
 ∙ na rzecz kosztów bieżących i realizacji.

Współpraca.

Działania, poddziałania PROW 2014–2020 i przykładowe zakresy
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