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Zakończenie wdrażania podejścia 

Leader w ramach PROW 2007-

2013, podsumowanie oraz wnioski 

na przyszły okres programowania. 
 
 

Piotr Łukasik 

Wydział Leader  

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie 
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(stan na 08.12.2014 r.) 

Małe projekty - stan wdrażania  

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

Wpłynęło 

 5590 
wniosków 

Odrzucono  

2973 

w tym 

1325 
niewybranych 

przez LGD 

W trakcie 
weryfikacji 

310 

2307 umów 

Na zwolnienie 
limitów 

oczekują 33 
wnioski 



(stan na 08.12.2014 r.) 
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(stan na 28.11.2014 r.) 

Budżet na działanie „Małe projekty”: 60 286 968,44 zł 
 
Kwota podpisanych umów: 49 807 007,50 zł 
 
 
Zakontraktowane limity środków:  82,6 % 
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(stan na 08.12.2014 r.) 

Odnowa i rozwój wsi - stan wdrażania  

 

 

 

 

 

 

 

    

      

Wpłynęło 

 1165 

wniosków 

Odrzucono  

278 

w tym 

116 
niewybranych 

przez LGD 

W trakcie 
weryfikacji 

76 

811 umów 

14 wniosków 
oczekuje na 
zwolnienie 

limitu 
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(stan na 28.11.2014 r.) 

Budżet na działanie „Odnowa i rozwój wsi”: 143 895 648,70 zł 
 
Kwota podpisanych umów: 134 814 385,00 zł 
 
 
Zakontraktowane limity środków: 93,7 % 



(stan na 28.11.2014 r.) 

Budżet na działanie  

„Wdrażanie projektów współpracy”: 6 043 199,00 zł 

 

Zakontraktowane limity środków: 5 651 434,49 zł 

 

   

 

 

 

96 % 



(stan na 28.11.2014 r.) 

Budżet na działanie 
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: 37 982 643,24 zł 
 
Kwota podpisanych umów: 19 806 664,50 zł 
 
 
Zakontraktowane limity środków: 52,1 % 



(stan na 28.11.2014 r.) 

Budżet na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”: 27 772 416,57 zł 

 

Kwota podpisanych umów: 21 826 201,00 zł 

 

 

Zakontraktowane limity środków: 

 

78,6% 
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Wykorzystanie środków Osi 4 Leader 

PROW 2007-2013  

 
 

 

 

 

337 123 178,30 zł                294 339 690,11 zł 

87,31% zakontraktowanych środków 
 

 

Limit środków na realizację Osi 4 Kwota podpisanych umów na działania Osi 4 

(stan na 28.11.2014 r.) 
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Wykorzystanie środków Osi 4 Leader 
PROW 2007-2013  

działania wdrażane przez SWM 

 
 

 

 

 

 

270 300 296,33                 252 706 824,61 

 

     93,5% zakontraktowanych środków 
 

Limit środków na realizację Osi 4  
(działania wdrażane przez SWM) 

Kwota podpisanych umów na działania Osi 4 
wdrażanych przez SWM 

(stan na 28.11.2014 r.) 
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 Zakończenie PROW 2007-2013 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawy o przyznanie 
pomocy wszczęte w ramach naborów wniosków o przyznanie 

pomocy, które rozpoczęły się przed 17 lipca 2014 r. powinny być 
zakończone (umowy muszą zostać podpisane) do końca 2014 r. 

 

W uzasadnionych przypadkach możliwa będzie zmiana terminu 
złożenia wniosku o płatność (wop) określonego w umowie 
najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r, przy czym aneks zmieniający 
termin złożenia wniosku o płatność musi zostać zawarty 
najpóźniej 31 grudnia 2014 r. 
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W przypadku, gdy umowa o przyznanie 
pomocy nie zostanie zawarta do dnia 31 
grudnia 2014 r., pomoc nie będzie mogła 

zostać przyznana. 
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Jeżeli wniosek o płatność nie wpłynie lub aneks 
do umowy przyznania pomocy zmieniający 

termin złożenia wniosku o płatność nie zostanie 
zawarty do 31 grudnia 2014 r., pomoc nie 

będzie mogła zostać wypłacona.  
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    Ze względu na zbliżający się koniec wdrażania Osi 4 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 Samorząd Województwa Mazowieckiego co 
do zasady nie będzie już wyrażał zgody na przedłużenie 
terminu złożenia uzupełnień do wniosków o przyznanie 
pomocy. W celu zamknięcia wszystkich spraw w 
terminach określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
zwracamy się z prośbą o niezwłoczne i kompletne 
składanie uzupełnień do wniosków o przyznanie 
pomocy. 
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Dla wniosków złożonych w naborach 
rozpoczętych po 17 lipca 2014 r.  ostatecznym 

terminem złożenia wniosku o płatność jest  
 

31 marca 2014 r. 
 

Nie będzie możliwości zmiany ww. terminu 
poprzez aneksowanie umowy ani złożenia 

wniosku o płatność w terminie późniejszym. 
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Wnioski wybrane ponad limit  
(oczekujące na zwolnienie środków) 
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Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 (Dz. U. z 2013 poz. 1163, z późn. zm.) pomoc na małe 
projekty jest przyznawana do wysokości limitu dostępnych 
środków, który jest określony w informacji o możliwości 
składania wniosków o przyznanie pomocy. 

 

Zgodnie z interpretacją  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
ww. przepis stosuje się również na wniosków złożonych w ramach 
działania 413-313 „Odnowa i rozwój wsi”. 
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Pomoc na operacje wybrane ponad limit środków wskazany w 
ogłoszeniu może zatem być udzielona tylko w przypadku 
zwolnienia środków w ramach danego naboru.  

 

Nie ma możliwości wykorzystania środków,  które nie były objęte 
ostatnim naborem wniosków, a które wracają ponownie do 
dyspozycji LGD w wyniku rezygnacji wnioskodawców, rozwiązania 
umów przyznania pomocy lub zmniejszenia kwot kosztów realizacji 
operacji. 



Stan na dzień 08.02.2013 r. 

Termin składania wniosku o płatność 
ostateczną w ramach działania 

"Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja" 



Stan na dzień 08.02.2013 r. 

 
 

 Zgodnie z § 2 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 maja 
2008 r. w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie  lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich  

na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2008 r.) 

 

 

Złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą 
refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po 

zrealizowaniu całej operacji, powinno nastąpić  

nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. 
 



Stan na dzień 08.02.2013 r. 

Termin składania wniosku o płatność 
ostateczną w ramach działania „Wdrażanie 

projektów współpracy" 



Stan na dzień 08.02.2013 r. 

 
 
 

 

Złożenie wniosku o płatność ostateczną w ramach 
działania „Wdrażanie projektów współpracy” 

powinno nastąpić  

nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. 
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Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego 

Departament Rolnictwa i  

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) 

tel. (+22) 5979700, 5979701 

rolnictwo@mazovia.pl 

mailto:rolnictwo@mazovia.pl

