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PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020
Z końcem 2016 roku na terenie województwa małopolskiego w trakcie realizacji było 639 projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Ich wartość osiągnęła kwotę 5 291,5 mln zł (UE: 3 259,1 mln zł), natomiast podpisanych było 671 umów na
kwotę 6 154,2 mln zł (UE: 3 782,9 mln zł). Różnica pomiędzy liczbą realizowanych projektów
a liczbą podpisanych umów wynika z faktu, iż realizacja kilkudziesięciu umów podpisanych
w roku 2016 rozpocznie się dopiero w 2017 roku.
Wykres 1.
Zmiana liczby projektów realizowanych na terenie województwa małopolskiego w okresie
2014–2016 współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
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Źródło: opracowanie własne

Małopolska na tle pozostałych województw zajmuje 9. miejsce pod względem liczby zawartych umów, a 8. miejsce pod względem wartości podpisanych umów na realizację
projektów na jej terenie. Programy krajowe stawiają województwo małopolskie na czołowych
lokatach w kraju pod względem liczby podpisanych umów: w przypadku PO Wiedza Edukacja
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Rozwój – na 2. miejscu w kraju po województwie mazowieckim, w przypadku PO Innowacyjny
Rozwój – na 3. miejscu po województwach: mazowieckim i śląskim, w przypadku PO Infrastruktura i Środowisko – na 4. miejscu po województwach: mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim.
Natomiast liczba zawartych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w obecnej chwili jest nieco niższa niż w przypadku 8 innych województw.
Mapa 1.
Wartość i struktura zawartych umów wg województw – stan na 31 grudnia 2016 roku
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Wartość na mieszkańca podpisanych umów na projekty realizowane na terenie województwa
małopolskiego wyniosła 1 820 zł (UE: 1 118 zł), co stanowi ok. 61% średniej krajowej. Daje to
Małopolsce dopiero 14. miejsce w odniesieniu do pozostałych województw, jedynie przed województwem kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Przeliczenie per capita obniżyło miejsce naszego województwa we wszystkich programach, utrzymując „medalową” pozycję jedynie
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w przypadku PO Innowacyjny Rozwój – 2. lokata z kwotą 428 zł (Polska – 410 zł), oraz PO Wiedza
Edukacja Rozwój – 3. miejsce z kwotą 93 zł (Polska – 140 zł).
Mapa 2.

Liczba podpisanych umów wg programów operacyjnych oraz wartość na mieszkańca
podpisanych umów ogółem w województwach – stan na 31 grudnia 2016 roku
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Realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w okresie 2014–2020 podjęło się
w Małopolsce 418 beneficjentów mających siedzibę na terenie naszego województwa. Stanowią oni 6,8% wszystkich beneficjentów w kraju, z którymi zostały zawarte umowy na dofinansowanie projektów.
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W województwie małopolskim wiodącym powiatem pod względem liczby i wartości zawartych
umów jest miasto Kraków, w którym na koniec 2016 roku w realizacji było 135 umów o wartości
2 162,3 mln zł (UE: 1 211,3 mln zł). W drugim pod względem liczby projektów powiecie nowosądeckim realizowane są 82 projekty, o wartości 38,0 mln zł (UE: 28,9 mln zł). Pod koniec ubiegłego roku
w Małopolsce nie realizowano żadnego projektu z PO Polska Cyfrowa przypisanego bezpośrednio do któregokolwiek z powiatów, stąd prezentowane są jedynie cztery programy operacyjne.
Wśród nich dominuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, osiągając od
48,1% liczby wszystkich zawartych umów na realizację projektów na terenie powiatu krakowskiego
do 84,3% wszystkich umów związanych z projektami na terenie powiatu nowotarskiego.
Wykres 2.

Liczba projektów realizowanych w powiatach województwa małopolskiego wg programów
operacyjnych – stan na 31 grudnia 2016 roku
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W ujęciu powiatowym najwyższe wartości na mieszkańca osiągnęły umowy podpisane na realizację projektów na terenie powiatu oświęcimskiego – 4 472 zł (UE: 2 147 zł), przed miastem Krakowem – 2 836 zł (UE: 1 589 zł), miastem Nowym Sączem – 2 165 zł (UE: 838 zł) i powiatem miechowskim – 1 867 zł (UE: 1 458 zł). Wymienione powiaty są jedynymi, które przekraczają średnią
wojewódzką.
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Mapa 3.

Wartość w przeliczeniu na mieszkańca umów na realizację projektów na terenie powiatów
województwa małopolskiego
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W 39 gminach Małopolski nie odnotowano żadnego projektu ujętego w umowach podpisanych
na koniec 2016 roku, przeznaczonego do realizacji na ich terenie. Spośród pozostałych najwyższe wartości na mieszkańca zostały osiągnięte w mieście Oświęcimiu – 12 073 zł (UE: 4 696 zł),
przed Muszyną – 6 657 zł (UE: 3 506 zł), Chełmkiem – 4 967 zł (UE: 3 761 zł) i Zawoją – 4 130 zł
(UE: 2 149 zł).
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Mapa 4.

Wartość na mieszkańca umów na realizację projektów na terenie gmin
województwa małopolskiego
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Artykuł 39 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej określa cele szczegółowe Wspólnej
Polityki Rolnej, zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej. Dla realizacji tych celów przyjęto
dwa filary wsparcia.
I filar składający się z dwóch rodzajów wsparcia:
• wspólna organizacja rynku produktów rolnych (WORR),
• płatności bezpośrednie dla rolników.
II filar ukierunkowany na rozwój obszarów wiejskich. W celu wdrożenia przygotowany został
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
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Do końca 2016 roku w ramach I filaru WPR rolnikom z terenu województwa małopolskiego wypłacono łącznie w zakresie kampanii 2015 – 482,1 mln zł, a w ramach kampanii 2016 – 318,3 mln
zł. W kwocie tej mieszczą się jednolite płatności obszarowe w wysokości, odpowiednio dla lat
2015 i 2016 wynoszące 222,9 mln zł i 146,2 mln zł. Należy zaznaczyć, że wypłaty tytułem kampanii 2016 będą dokonywane jeszcze przez kilka miesięcy 2017 roku, w związku z czym ostateczna
kwota wypłaconych środków będzie zdecydowanie większa.
W okresie 2004–2016 do województwa małopolskiego spłynęło tytułem dopłat bezpośrednich
prawie 5 mld zł, co na tle innych województw stawia Małopolskę na odległej 14. pozycji. Na
wielkość ogółem składają się głównie wypłaty pochodzące z jednolitych płatności obszarowych,
z których rolnicy pozyskali 3,1 mld zł.
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, będącego narzędziem wdrażania II filaru
WPR, zrealizowano płatności dla beneficjentów z terenu Małopolski o wartości 148,5 mln zł,
co stanowi 4,3% środków wypłaconych w skali całego kraju. Stosunkowo niewielka kwota uruchomionych środków wynika z sukcesywnego uruchamiania kolejnych działań.
W poszczególnych województwach wartość zrealizowanych płatności kształtowała się od
42,7 mln zł w przypadku województwa opolskiego, do 519,5 mln zł w województwie mazowieckim. Małopolska w tym rankingu zajmuje 12. pozycję.
W województwie małopolskim do końca 2016 roku złożono 118,4 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach wszystkich działań PROW 2014–2020. Stanowi to 6,7% wszystkich złożonych wniosków w skali całego kraju. Z uwagi na górski charakter większej części województwa, małopolscy rolnicy najczęściej sięgają po środki z działania M13 „Płatności dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi…”.
Dwa działania spośród 15 są wdrażane przez urzędy marszałkowskie. W województwie małopolskim z możliwości wsparcia w ramach działania LEADER skorzystało 31 lokalnych grup działania,
ze wszystkich powiatów ziemskich. Wartość pomocy waha się od 1,1 mln zł, w przypadku Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”, do 2,4 mln zł w przypadku
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”. Łącznie na wsparcie działalności
LGD-ów zaangażowane zostały 52,0 mln zł.
W zakresie działania „Podstawowe usługi…” podpisanych zostało 85 umów na przebudowę, modernizację bądź budowę dróg gminnych i powiatowych na terenach wiejskich. Wartość pojedynczej umowy waha się od 91,2 tys. zł (UE: 58,0 tys. zł) do 4,6 mln zł (UE: 2,8 mln zł). Ilościowo
najwięcej projektów drogowych PROW jest realizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego
(18), w tym na terenie gminy Łącko – 7.
W skali całego województwa te dwie wielkości wydają się niemal nieporównywalne: przeszło
6 mld zł w przypadku programów wpisujących się w Politykę Spójności i tylko 178 mln zł w przypadku omawianych dwóch działań PROW. Tymczasem na poziomie gminnym ta dysproporcja
nie jest tak oczywista. Po pierwsze – wartość projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności możliwa do przypisania konkretnym gminom jest o ok. 2 mld zł
mniejsza, po drugie – w przypadku gmin wiejskich właśnie wsparcie z funduszy rolnych stanowi
często główne, jeśli nie jedyne, źródło wsparcia w podejmowanych wysiłkach inwestycyjnych.
I tak: w przypadku 45 gmin województwa małopolskiego liczba umów zawartych w ramach PROW
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jest większa lub równa liczbie zawartych umów współfinansowanych z EFRR, EFS i FS łącznie. Natomiast wartość umów zawartych w ramach PROW jest większa od wartości umów zawartych w
ramach trzech wymienionych funduszy w przypadku 58 gmin. Dowodzi to, że obydwie polityki
znakomicie się uzupełniają na szczeblu lokalnym.
Mapa 5.

Liczba i struktura ilościowa projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz PROW realizowanych w gminach województwa małopolskiego
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Mapa 6.

Wartość na mieszkańca projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wg gmin województwa
małopolskiego
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Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
Egzemplarz bezpłatny
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
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