
 
 

 

 
Informacja nt. stanu wdrażania  

PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020 w województwie opolskim 
 

 

I. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020  

 

 

 

1. Limit środków dla województwa opolskiego na działania PROW 2014-2020 wynosi 
63 010 076 EUR (272 209 025 PLN1). Na przestrzeni lat 2015 – 2020 województwo 
opolskie otrzymało dodatkowo na działania wdrażane przez SWO 11 026 738 EUR. Za 
sprawną realizację działania Leader lokalne grupy działania: LGD Kraina św. Anny, LGD 
Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, LGD Górna Prosna, LGD Euro Country, LGD 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich, LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór otrzymały 
dodatkowe środki łącznie w wysokości 1 402 500 EUR. 
 

2. Samorząd Województwa Opolskiego odpowiedzialny jest za wdrażanie 
następujących działań: 

 Scalanie gruntów 

 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich (budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych, gospodarka wodno-ściekowa, obiekty 
kultury lub kształtowanie przestrzeni publicznej, ochrona zabytków, 
targowiska) 

 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (we 
współpracy z 10 Lokalnymi Grupami Działania funkcjonującymi na terenie 
województwa opolskiego). 
 

3. Stan wdrażania 

 Do dnia 8 stycznia 2021 r. ogłoszono 276 naborów, z tego Samorząd 
Województwa Opolskiego (SWO) ogłosił 11 naborów, a pozostałe 265 - 
Lokalne Grupy Działania (LGD), 

 Wpłynęło łącznie 1 558 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 
dofinansowania 440,6 mln PLN, 

 Zawarto łącznie 792 umowy o przyznanie pomocy na kwotę dofinansowania 
231,5 mln PLN, co stanowi 85% dostępnej alokacji dla województwa 
opolskiego 

 Beneficjenci złożyli 823 wnioski o płatność o łącznej wartości 158,9 mln PLN,  
co stanowi 69% wszystkich zawartych umów,  

 Na rzecz Beneficjentów wystawiono 708 zleceń płatności w wysokości 141,7 
mln PLN, co stanowi 89% wszystkich złożonych wniosków o płatność. 

                                                           
1 Przeliczono wg kursu EBC z dnia 30 grudnia 2020 r. 1 EUR=4,5565 PLN  



Tabela. Stan wdrażania PROW 2014-2020 (w PLN) 
 

 Źródło: Opracowanie własne według stanu na 8 stycznia 2021 r. 

 

4. Wybrane efekty wdrażania PROW 2014-2020 

 zbudowano, przebudowano lub zmodernizowano łącznie 55,6 km dróg lokalnych 
(w tym: wybudowano 6,3 km nowych dróg, przebudowano 49,3 km istniejących 
dróg), 

 planowane jest wybudowanie bądź przebudowanie 6 stacji uzdatniania wody oraz  
7 oczyszczalni ścieków, wybudowanie  417 przydomowych oczyszczalni ścieków, 
30 km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę oraz 177,9 km systemów 
kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, 

 powstało 190 nowych firm, w których utworzono 233,25 nowych etatów - miejsc 
pracy, 

 wsparto 111 już istniejących przedsiębiorstw, w których powstało 207 nowych 
miejsc pracy 

 planowane jest wybudowanie, przebudowanie oraz doposażenie 41 świetlic,  

 łącznie wybudowano lub przebudowano 205 obiektów ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej. 
 

5. Zadania w realizacji  

 trwa weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Budowa  
i modernizacja dróg lokalnych. W naborze ogłoszonym w dniach od 16 listopada 
do  
7 grudnia 2020 r. do Samorządu Województwa Opolskiego wpłynęły 42 wnioski  
na kwotę 33 mln PLN (38 wniosków na kwotę dofinansowania na 27,2 mln PLN 
zostało złożonych przez Gminy oraz 4 wnioski kwotę dofinansowania 5,8 mln PLN 
zostało złożonych przez Powiaty). 

 od 4 do 22 stycznia 2021 r. trwa konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich Województwo opolskie na 2021 r. dysponuje kwotą 350 tys. 
PLN. Operacje mogę dotyczyć organizacji m.in. spotkań, szkoleń, konferencji, 
konkursów, targów, wydarzeń plenerowych czy wydania materiałów 

 
Działanie/poddziałanie 

 
Liczba umów 

 
Kwota umów 

Kwota 
wystawionych 

zleceń płatności 

Scalanie gruntów 3 13 040 016 789 244 

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach 
wiejskich: 

 

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 40 28 017 538 27 412 195 

Gospodarka wodno-ściekowa 58 74 794 060 42 499 173 

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne 36 15 031 638 2 894 250 

Kształtowanie przestrzeni publicznej 12 4 340 495 3 294 255 

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 4 1 740 863 499 982 

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

1 994 426 0,00 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER 

638 93 619 657 64 405 433 

ŁĄCZNIE PROW 2014-2020 792 231 578 694 141 794 534 



informacyjno-promocyjnych służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich 
regionu. 

 nabory ogłaszane przez Lokalne Grupy Działania (aktualne informacje dostępne są 
na stronach internetowych poszczególnych LGD). 

 

II  PROGRAM OPERACYJNY „Rybactwo i Morze” 2014-2020 

 

1. Limit dostępnych środków dla Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”, 
funkcjonującej na terenie województwa opolskiego wynosi 13,5 mln PLN.  W 2020 
roku RLGD jako jedna z pięciu LGD w kraju otrzymała dodatkowe środki w wysokości 
382 500 EUR.  

2. Stan wdrażania PO RYBY 2014-2020 

 RLGD „Opolszczyzna” ogłosiła  60 naborów wniosków o dofinansowanie na 
łączną kwotę 25,5 mln PLN, 

 Do Samorządu Województwa Opolskiego wpłynęło 77 wniosków o 
dofinansowanie na kwotę 12,9 mln PLN, 

 Zawarto łącznie 63 umowy o dofinansowanie o wartości 11,5 mln PLN, co 
stanowi 85% alokacji dostępnej dla RLGD, 

 Beneficjenci złożyli 49 wniosków o płatność o łącznej wartości 9,3 mln PLN,  
co stanowi 81% wszystkich zawartych umów,  

 Wystawiono 42 zlecenia płatności na kwotę 6,5 mln PLN, co stanowi 70% 
wszystkich złożonych wniosków o płatność. 

 

3. Wybrane efekty wdrażania PO RYBY 2014-2020  

 planowane jest utrzymanie lub utworzenie 97 etatów, 

 wyposażono 6 obiektów służących gospodarce rybackiej w niezbędny sprzęt, 

 planowane jest wybudowanie, rozbudowa, przebudowa 7 obiektów służących 
gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb, 

 planowane jest wybudowanie, rozbudowa, przebudowa lub adaptacja 13 
obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i 
kulturą rybacką, 

 powstało 6 inwestycji polegających na budowie infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i wypoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek, 

 wykonano rewitalizację 7 terenów przyległych do cieków i akwenów wodnych.  
 

 


