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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, 
że został określony termin i miejsce składania wnio-
sków o przyznanie pomocy dla poddziałania „Wsparcie 
na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 w typie dotyczącym scalania gruntów.

Termin składania wniosków od 6 grudnia 
2021 r. do 27 grudnia 2021 r, a składać je 
należy w Urz�dzie �arszałkowskim �o�e��dzie �arszałkowskim �o�e� �arszałkowskim �o�e�
wództwa �azowieckiego w �arszawie przy 

ul. Skoczylasa 4, 03�
469 �arszawa (punkt 
podawczy).

�nioski o przyznanie 
pomocy składa si� w formie pisemne�.

Formularze wniosków dost�pne są  na stro�
nie mazowieckiego oddziału Kra�owe� Sieci 
Obszarów �ie�skich www.mazowieckie.
ksow.pl 

Dodatkowe informacje można uzy�
skać pod nr. tel.: 22 5979621, 22 5979712, 
22 5979167

Nabór wniosków na 2022 r. o dofinansowanie 
zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych trwa od 1 do 30 grudnia 2021 r.

Departament Rolnictwa i Rozwo�u Ob�
szarów �ie�skich Urz�du �arszałkowskie�
go �o�ewództwa �azowieckiego w �ar�
szawie informu�e, że nabór wniosków 
na 2022 r. o dofinansowanie z budżetu 

wo�ewództwa mazowieckiego zadań 
określonych w ustawie o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych trwa przez cały gru�h trwa przez cały gru�
dzień. Do uczestnictwa w naborze upraw�
nione są gminy i powiaty wo�ewództwa ma�
zowieckiego. �nioski na rok 2022 należy 
składać wyłącznie w formie elektronicz-
nej za pośrednictwem serwisu interneto-
wego Witkac.pl. 

� związku ze zwi�kszeniem alokac�i środków w ramach 
PRO� 2014�2020 czerwcu i lipcu Samorząd �o�ewództwa 
zawarł 53 umowy na operac�e typu „Gospodarka wodno�ście�
kowa” na łączna kwot� dofinansowania ponad 60,5 mln. zł.  
Zwi�kszenie alokac�i umożliwiło zawarcie umów dla wszyst�
kich pozytywnie ocenionych wniosków z naboru przeprowa�
dzonego w 2019 roku. 

Zmiana ww. rozporządzenia umożliwiła również zawarcie 
dwóch umów z naboru z 2019 roku na operac�e typu „Inwestyc�e 
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele pro�
moc�i lokalnych produktów” na łączna kwot� 1 ,9 mln  zł.

� tym roku Samorząd wo�ewództwa rozpatrzył wnioski 
o płatność i wypłacił w ramach PRO� 2014�2020 prawie 54,5 
mln zł.

Rok 2021 to również zatwierdzenie decyz�i o wydłużeniu 
okresu programowania PRO� 2014�2020 o dwa lata. �ydłu�
żenie okresu programowania o dwa lata wiąże si� z dodatko�
wymi środkami, a co za tym idzie naborami wniosków o przy�
znanie pomocy.

Aktualnie ogłosiliśmy  nabór wniosków na działanie „Scalanie 
gruntów”. �nioskodawcy – starostwa powiatowe mogą składać 
wnioski o przyznanie pomocy w terminie od 6 do 27 grudnia 
2021 r. Przedłużenie okresu programowania o dwa lata umożliwi 
Samorządowi �o�ewództwa ogłoszenie dodatkowych naborów 
wniosków o przyznanie pomocy na operac�e typu „Budowa lub 
modernizac�a dróg lokalnych” oraz dla operac�i typu „Gospodar�
ka wodno�ściekowa”, które zostaną ogłoszone niezwłocznie po 
zmianie rozporządzeń dla poszczególnych typów operac�i. 

� pode�ściu LEADER w 2021 roku przeprowadzono 51 na�
borów i zawarto 479 umów na łączną kwot�  43 179 564,36 zł.

PROW zmienia rzeczywistość wokół nas - Jednorożec

Środki na drogi dojazdowe  
do pół i małą retencję! 

Środki na scalanie gruntów! 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 i program Leader w 2021 roku

PROW zmienia rzeczywistość wokół nas - Brok

W 2021 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego kontynuował wdrażanie PROW 2014-2020.



Za nami pierwsze czytanie bu-
dżetu na 2022 r. Projekt budżetu 
województwa mazowieckiego na 
2022 r. wygląda optymistycz-
nie. Ponad 4,3 mld zł po stronie 
dochodów, ponad 4,6 mld zł po 
stronie wydatków, w tym aż 1,4 
mld zł na inwestycje. To pokazuje, 
że mimo pandemii sytuacja finan-
sowa Mazowsza jest stabilna.

Jak zauważa marszałek Adam 
Struzik, planu�ąc budżet na 2022 
r. po raz kole�ny zda�emy egzamin 
z samorządności. Przyszły rok za-
powiada się naprawdę dobrze. Nie 
odstępujemy od realizacji inwe-
stycji czy naszych autorskich pro-
gramów wsparcia. Zdajemy sobie 
sprawę, jak ważne są to zadania. 
Tylko na wsparcie mazowieckich 
OSP, sołectw, działkowców, roz-
budowę infrastruktury sportowej, 
wsparcie rozwoju mazowieckich 
gmin i powiatów czy ochronę po-
wietrza planujemy przeznaczyć po-
nad 200 mln zł. Niewątpliwie naj-
większą pozycją w przyszłorocznym 
budżecie będą inwestycje, których 
realizacja pochłonie ponad 1,4 mld 
zł. Po raz kolejny główny nacisk 
położony zostanie na modernizację 
i doposażenie mazowieckiej służby 
zdrowia oraz budowę i remonty dróg 
– wy�aśnia marszałek. Równie opty�
mistycznie o planach budżetowych 
na kole�ny rok wypowiada si� rad�
ny wo�ewództwa, przewodniczący 
klubu KO Krzysztof Strzałkowski. 
Projekt budżetu na 2022 r. poka-
zuje, że pomimo pandemii sytuacja 
finansowa Mazowsza jest stabilna. 
Wciąż dużym obciążeniem dla wo-
jewództwa jest janosikowe – danina, 
którą co roku wpłacamy na rzecz 

innych regionów, niekoniecznie 
biedniejszych od Mazowsza. Ponad 
490 mln zł przeznaczymy na przewozy 
kolejowe. To wciąż jedna z większych 
pozycji w budżecie. Na wzrost dotacji 
ma wpływ chociażby wzrost kosztów 
energii elektrycznej i innych nakładów 
koniecznych do uruchomienia 
przewozów. Niestety, rząd nie znalazł 
jeszcze rozwiązania, jak te koszty 
zrekompensować samorządom – za�
uważa przewodniczący.

Na realizac�� inwestyc�i w 2022 
r., władze wo�ewództwa zaplano�
wały ponad 1,4 mld zł. Na�wi�ce�, 
bo 540 mln zł zostanie przeznaczo�
nych na modernizac�� i doposażenie 
szpitali, 401 mln zł na budow�, roz�
budow� i modernizac�� dróg wo�e�
wódzkich. 64 mln zł pochłoną inwe�
styc�e w obszarze kultury i dziedzic�
twa narodowego, a ponad 62 mln 
zł w placówkach oświatowych. � 
2022 r. władze �azowsza planu�ą 

przeznaczyć w sumie 611 mln zł na 
ochron� zdrowia, w tym 540 mln 
zł na inwestycje. Samorząd wo�e�
wództwa po raz kole�ny przezna�
czy także środki na wsparcie gmin 
i powiatów. Jak zauważa członek 
zarządu wo�ewództwa mazowiec�
kiego Janina Ewa Orzełowska, 
to wsparcie �est niezwykle potrzeb�
ne, zwłaszcza teraz w dobie pande�
mii. Kolejne lata realizacji naszych 
programów wsparcia pokazują, jak 

duże jest zapotrzebowanie na tego 
typu projekty. Regułą stało się już, 
że wpływa do nas więcej wniosków, 
niż jesteśmy w stanie dofinansować. 
To jednoznacznie pokazuje, że to 
co robimy ma sens i jest potrzebne, 
a co najważniejsze pomagamy lokal-
nym gminom i powiatom w realiza-
cji projektów, które są odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców – podkre�
śla Janina Ewa Orzełowska.

Na wsparcie mazowieckich gmin, 
powiatów, władze �azowsza prze�
znaczą w 2022 r. ponad 214 mln zł. 
Na�wi�ksza pula środków, czyli po�
nad 127 mln zł zostanie przeznaczo�
nych na instrument zadań ważnych. 
Dzi�ki temu wsparciu gminy otrzy�
mu�ą środki na budow� dróg, mo�
dernizac�e placówek kulturalnych 
czy oświatowych. Poza dotychczas 
realizowanymi programami, po�awi 
si� również nowy program dotyczą�
cy adaptac�i do zmian klimatu.

Parlament Europejski zatwier-
dził nową unijną politykę rolną. 
Dzięki reformie, wspólna polityka 
rolna będzie bardziej ekologiczna, 

sprawiedliwsza, bardziej elastycz-
na i przejrzysta. Rolnicy będą mu-
sieli postawić na praktyki korzyst-
ne dla klimatu i środowiska.

Je� zatwierdzeniem szczególnie za�
interesowane powinny być osoby mło�
de, prowadzące małe gospodarstwa 
� do nich trafi co na�mnie� 13% płatno�
ści bezpośrednich � 10% dla średnich 
i małych gospodarstw, 3% dla mło�
dych rolników i rolniczek. Zatwier�
dza�ąc reform� �PR, gwarantu�emy 
bezpieczeństwo planowania nie tylko 
państwom członkowskim, ale przede 
wszystkim naszym europe�skim rolni�
kom. Zadbaliśmy o to, by ta �PR była 
bardzie� zrów�noważona, prze�rzysta 
i przewidywalna. Nowy model reali�
zac�i zmnie�szy biurokratyczne obcią�
żenia rolników związane z polityką 
rolną. Nasze dzisie�sze głosowanie 
pokazało, że chcemy chronić i pro�
mować rodzinne gospo�darstwa rolne, 
ludzi, którzy utrzymu�ą i zachowu�ą 
nasz kra�obraz kulturowy – powiedział 
Peter Jahr (PPE, DE), Sprawozdawca 
dla rozporządzenia o planach strate�
gicznych

Komis�a Europe�ska oceni teraz, 
czy kra�owe plany strategiczne �PR 
są zgodne z tymi zobowiązaniami. 
Państwa członkowskie b�dą musiały 
zapewnić, że co na�mnie� 35% budżetu 

na rozwó� obszarów wie�skich oraz co 
na�mnie� 25% płatności bezpośrednich 
zostanie przeznaczone na działania 
środowiskowo�klimatyczne.

Po wi�ce� informac�i zapraszamy 
na strony Parlamentu Europe�skiego. 

https://www.europarl.europa.eu

4,6 mld zł – największy budżet w historii Mazowsza  
– a w nim Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw! 

Nowa Wspólna Polityka Rolna zatwierdzona

MIAS zmienia rzeczywistość wokół nas - Radzanowo

MIAS zmienia rzeczywistość wokół nas - Aleksandrowo

�azowsze  
dla równomiernego  

rozwo�u – 127 mln zł;

�azowsze dla sportu 
 – 30 mln zł;

�azowsze dla czystego po�
wietrza – 6 mln zł;

�azowsze dla działkowców 
 – 1 mln zł;

�azowsze dla klimatu 
 – 6 mln zł;

�azowsze dla sołectw 
 – 12 mln zł;

�azowsze dla zabytków 
 – 12 mln zł;

�azowsze dla straży pożarne� 
– 16 mln zł.


