
PROW przejściowy oraz Krajowy Plan 
Odbudowy jako programy wsparcia 
gospodarki wodnej na obszarach 
wiejskich

Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi



➢ W 2020 r. z inicjatywy MRiRW przy współpracy z CDR w Brwinowie oraz WODR przeprowadzono pilotaż polegający na  

utworzeniu pierwszych 18 partnerstw, z którego powstał raport:

− potwierdził zasadność powstawania i funkcjonowania tego rodzaju inicjatyw;

− wskazał, że powiat jest wystarczająco dużym obszarem do podejmowania skutecznych działań, 

− opisał specyfikę różnych regionów oraz różne uwarunkowania,

− podkreślił potrzebę uregulowania prawnego LPW wskazując różne rozwiązania.

➢ Przeprowadzono szkolenia dla doradców z zakresu stosowania przepisów Prawa wodnego, Prawa geologicznego, 

Prawa budowlanego.

➢ W 2021 r. utworzono ponad 100 LPW, docelowo planuje się utworzenie LPW w każdym powiecie, do dnia dzisiejszego 

utworzono ok. 204 LPW

➢ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do starostw i gmin z prośbą o aktywne włączenie się w LPW.

➢ Uzyskano zapewnienie ze strony PGW Wody Polskie o współpracy w ramach LPW. 

Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) 

podejmowane działania



Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) 

Czym jest LPW:

• dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób/podmiotów, które są zainteresowane 

lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze

• formą preferowaną do zawiązywania się partnerstw jest list intencyjny lub 

wewnętrzny regulamin



LPW – szeroka współpraca w regionie

Kluczowe jest zaangażowanie 

w Lokalne Partnerstwa ds. Wody

• Rolników (spółki wodne)

• Doradców

• Samorządu (przedstawiciele samorządu 

gminnego, powiatowego, wojewódzkiego)

• Właściwych organów Wód Polskich, 

• Organizacji pozarządowych

• Przedstawicieli instytucji zajmujących się 

ochroną przyrody

• Przedstawicieli Lasów Państwowych

• Innych zainteresowanychPlan działań w zakresie gospodarki 

wodnej
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Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) 

Funkcjonowanie LPW:

• obejmuje teren powiatu z aktywnym udziałem Ośrodka Doradztwa Rolniczego, co nie 
oznacza przejmowania wszystkich obowiązków przez ODR,

• forma funkcjonowania LPW jest dowolna i zależna od lokalnych uwarunkowań (potrzeb), 
może być wyrażona np. w formie listu intencyjnego lub wewnętrznego regulaminu

• w ramach LPW powinny obowiązywać partnerskie zasady,

• LPW nie może podejmować żadnych zobowiązań w swoim imieniu lub w imieniu swoich 
członków.



Zakres działania Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW)

Działania długoterminowe:

• głównym celem funkcjonowania LPW jest poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatu,

• sprawnie funkcjonujące LPW może identyfikować problemy i podejmować inicjatywy prawne 
w zakresie niezbędnych zmian – zgłaszać do ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

• aktywizowanie i umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami,

• diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody,

• wypracowanie wspólnych rozwiązań (współdecydowanie) na rzecz poprawy szeroko pojętej

gospodarki wodnej,

• opiniowanie i wypracowanie planów inwestycyjnych (wskazywanie priorytetów),

• działania promocyjne i edukacyjne wśród mieszkańców na rzecz racjonalnej gospodarki wodą.



Zakres działania Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW)

Działania krótkookresowe:

• ułatwienie wdrażania wsparcia dla inwestycji wodnych finansowanych w ramach PROW 
(okres przejściowy) 
oraz Krajowego Planu Odbudowy, w tym:

− identyfikacja potrzebnych inwestycyjnych (dodatkowe punkty dla gmin, które będą miały 
pozytywną opinię LPW odnośnie inwestycji),

− wymiana informacji na temat zasad realizacji inwestycji, w tym zakresu niezbędnej 
dokumentacji,

− w zakresie KPO pomoc w identyfikacji inwestycji, które będą spełniały określone kryteria 
środowiskowe, w tym będą zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi 
stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C 58/01).



Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) finansowanie prac 

w ramach LPW

Finansowanie LPW:

• LPW nie posiada własnego budżetu,

• działania w ramach LPW poszczególni członkowie podejmują w ramach swoich
umocowań prawnych i finansowych,

• na początkowym etapie zawiązywania się LPW zapewnione jest wsparcie ze środków
Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020 (środki w ramach Sieci na rzecz innowacji w
rolnictwie i na obszarach wiejskich - SIR);

• środki na zadania związane z funkcjonowaniem LPW, w tym wypracowywaniem
planów inwestycyjnych, organizowaniem szkoleń, angażowaniem ekspertów,
przewidziane zostały w ramach KPO (niestety brak możliwości finasowania kosztów
osobowych oraz VAT).



31 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska zaakceptowała strategiczną zmianę PROW 2014 -2020 
wprowadzającą m. in. wsparcie na okres przejściowy dla Wspólnej Polityki Rolnej:

➢ zwiększono budżet PROW 2014-2020 o ponad 4,5 mld euro;

➢ wydłużono realizację PROW 2014-2020 o kolejne dwa lata, co oznacza, że w 2021 r. i 
2022 r. zostaną przeprowadzone kolejne nabory wniosków na wsparcie;

➢ planowana jest kontynuacja wdrażania zdecydowanej większości obecnie istniejących 
instrumentów wsparcia oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów w ramach 
Programu, tj.: działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu „Zarządzanie zasobami 
wodnymi” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”.

PROW w okresie przejściowym 



Opracowane zmiany w następujących działaniach:

➢ 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem

rolnictwa i leśnictwa

➢ 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i

katastrof

Działania w ramach PROW w okresie przejściowym



Poddziałanie 4.3

➢ wsparcie w ramach obszaru „Zarządzanie zasobami wodnymi” ma na celu zwiększanie 
możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w zlewniach rolniczych

➢ beneficjent - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

➢ wspierane inwestycje: w ramach działania finansowane będą prace związane z budową, 
przebudową lub remontem urządzeń wodnych i budowli hydrotechnicznych na ciekach 
naturalnych, grupa ekspercka  - kryteria środowiskowe – listy inwestycyjne

PROW w okresie przejściowym

Poddziałanie 4.3.



Zarządzanie zasobami wodnymi – Poddziałanie 4.3

Podstawa prawna:

• PROW 2014 - 2020

• Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

• Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami

wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Kwota pomocy: 165 mln euro



Zarządzanie zasobami wodnymi 
Poddziałanie 4.3.

SCHEMAT DZIAŁANIA 

Instytucja zarządzająca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podmiot wdrażający - właściwy organ samorządu województwa
przeprowadzenie kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, 
przeprowadzenie czynności kontrolnych na miejscu, zgodnie z wymogami określonymi w 
rozporządzeniu unijnym

Sposób przyznania pomocy – umowa cywilno-prawna

Forma pomocy: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu

Wypłata środków: będzie dokonywana przez ARiMR, na podstawie zlecenia płatności wystawionego 
przez samorząd województwa.



Koszty kwalifikowalne: 
• koszty  związane z budową, przebudową lub remontem urządzeń wodnych i budowli 

hydrotechnicznych, w szczególności zbiorników wodnych lub jazów;

• koszty kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego 
koryta cieku naturalnego, wykraczającego poza działania związane z utrzymaniem wód ;

• koszty zakupu i montażu urządzeń telemetrycznych służących do pomiaru stanów wód 

• koszty zakupu usług budowlano montażowych niezbędnych do realizacji operacji;

• koszty zakupu użytków gruntowych pod inwestycje (do 10% łącznych kosztów 
kwalifikowalnych operacji);

• koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w 
wysokości nieprzekraczającej 15% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Zarządzanie zasobami wodnymi 
Poddziałanie 4.3



Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, 
z tym że nie wyższej niż 10 mln zł na operację.

Zarządzanie zasobami wodnymi 
Poddziałanie 4.3.



➢Podjęte działania:
- PGW WP przygotowało listę 194 inwestycji

- z uwagi na specyfikę beneficjenta, zdecydowano, że wybór operacji przewidzianych 
do realizacji będzie następował na poziomie centralnym z udziałem ekspertów przy
zastosowaniu kryteriów efektywności środowiskowej w szczególności w zakresie 
oddziaływania realizowanej operacji na grunty rolne

- zarządzeniem MRiRW powołano zespół opiniodawczo-doradczy do zaopiniowania 
inwestycji, w prace zespołu zaangażowani są naukowcy, przedstawiciele GDOŚ, MI, 
instytucji PAN-owskich zajmujących się tematyką związaną z wodą, przedstawiciel 
CDR

Zarządzanie zasobami wodnymi 
Poddziałanie 4.3.



Podjęte działania:

➢pod koniec października lista zostanie zaopiniowana przez zespół

➢ogłoszenie o naborze wniosków do 4.3. planowane jest w listopadzie 2022 r. 

Zarządzanie zasobami wodnymi
Poddziałanie 4.3. 



3 października 2022 r. KE zaakceptowała zmianę do PROW 2014-2020 w zakresie m.in. 
Poddziałania 4.3:

➢Nowy beneficjent - gmina

➢Zakres: budowa, przebudowała małych zbiorników retencyjnych

➢Kwota pomocy: 500 tys. zł

Zarządzanie zasobami wodnymi
Poddziałanie 4.3. 



Poddziałanie 5.1. 

➢ pomoc jest udzielana na:

1) wykonanie robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych służących 
zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy lub zalaniem, 
podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub 
deszcz nawalny

2) zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych

➢ pomoc za wykonanie robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych jest 
przyznawana w formie standardowych stawek jednostkowych.

PROW w okresie przejściowym 2021-2022 

Poddziałanie 5.1.



Poddziałanie 5.1. – cd. 

➢ beneficjent - spółki wodne, działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, 
członkami której w większości są rolnicy, lub więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów 
rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników, lub związki takich spółek lub 
związki tych spółek

➢ koszty kwalifikowalne

- koszty przebudowy lub remontu istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji

odwadniających na nawadniająco-odwadniające (rowy melioracyjne, zastawki, przepusty),

- stawki ryczałtowe dla konkretnych przedsięwzięć.

PROW w okresie przejściowym 2021-2022 

Poddziałanie 5.1.



Poddziałanie 5.1. – cd.

➢ Koszty kwalifikowalne cd.:

- Poziom wsparcia: do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji lub 80% standardowych stawek 
jednostkowych

- W 2022 r. wprowadzono możliwość odzyskiwania VAT przez spółki wodne lub związki spółek 
wodnych jeżeli nie mogą one odzyskać VAT na mocy prawodawstwa krajowego. Możliwość 
odzyskania VAT dotyczy realizacji inwestycji polegających na zakupie sprzętu do utrzymania 
urządzeń melioracji wodnych. O odzyskanie VAT będą mogli ubiegać się również beneficjenci z 
poprzednich naborów, którzy nie złożyli wniosków o wypłatę pomocy

PROW w okresie przejściowym 2021-2022 

Poddziałanie 5.1.



Poddziałanie 5.1. – cd. 

➢ Nabory:

- Nabór na poddziałanie odbył się w okresie 07.07.2022 r. – 02.09.2022 r. 

- W ramach naboru złożono 90 wniosków na kwotę ok. 43 mln zł. (dane na dzień 19.09.2022 r.)

- Kolejny nabór planowany jest w IV kwartale 2022 r. 

PROW w okresie przejściowym 2021-2022 

Poddziałanie 5.1.



Co planujemy?

Krajowy Plan Odbudowy



Krajowy Plan Odbudowy stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z unijnego Instrumentu na rzecz 
Obudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). 
Jest to instrument doraźny, dodatkowy do innych funduszy UE i jest zarządzany przez KE. 

W ramach wsparcia dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich MRiRW przygotowało projekt:

B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach 
wiejskich

Cel: 

- zwiększenie odporności rolnictwa na susze i zapobieganie powodziom na terenach rolniczych,

- poprawa racjonalności gospodarki wodnej poprzez odpowiednią regulację stosunków wodnych

na terenach rolniczych oraz ograniczenie odpływu wody,

- zwiększenie retencji wody.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO)



Obszary wsparcia:
1) inwestycje związane z przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych, modernizacją 

niewielkich urządzeń wodnych, w szczególności ograniczających odpływ wody, z uwzględnieniem jej 
retencjonowania;

2) funkcjonowanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody, w tym przygotowanie planów inwestycyjnych, ekspertyz 
wskazujących rozwiązania poprawiające gospodarowanie wodą;

3) inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych, w tym stworzenie bazy danych urządzeń melioracji wodnych i 
gruntów zmeliorowanych.

Beneficjent 
• jednostki samorządu terytorialnego – w zakresie inwestycji
• jednostki doradztwa rolniczego - w zakresie LPW
• Państwowe Gospodarstwo Wodne WP – inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych

BUDŻET: 667 mln EURO

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) 

działanie B3.3.1. – przyjęte założenia



Inwestycje muszą być zgodne z wymogami określonymi w Wytycznych Technicznych „Nie wyrządzać znaczącej 
szkody” (2021/C58/01), a każda inwestycja mająca znaczący wpływ na stan jednolitych części wód lub 
negatywny wpływ na przyrodę powinna być wyłączona ze wsparcia.

(…) uznaje się, że dana działalność wyrządza poważne szkody zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie 
zasobów wodnych i morskich, jeżeli działalność ta szkodzi dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi 
ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi 
środowiska wód morskich;

Obowiązek przyjęcia kryteriów wyboru naboru wniosków - Inwestycje w ramach tego projektu będą wybierane 
w ramach dedykowanych naborów, w oparciu o kryteria środowiskowe. Kryteria te będą sprzyjać stosowaniu 
opartych na przyrodzie metod i praktyk odpornych na zmiany klimatu.

Ważna będzie weryfikacja potrzeb i charakteru możliwych działań. 

Projekt ma faworyzować rozwiązania oparte na przyrodzie i długoterminowe zrównoważone zarządzanie 
zasobami wodnymi. 

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) 

działanie B3.3.1. – uwarunkowania nałożone przez KE



Dziękuję za uwagę


