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Województwo Podkarpackie 

- charakterystyka 

 

 

Ma najmniejszy wskaźnik urbanizacji w kraju - 41,3%, (średnia dla kraju 60%).  

 

Posiada zdywersyfikowaną strukturę gospodarki z dużym udziałem przemysłu (27%). 

 

Czyste środowisko naturalne - możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego.  

 

Występuje bogactwo walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego, co 

stanowi potencjał do rozwoju turystyki. 

 

Występują braki w infrastrukturze, szczególnie na obszarach wiejskich. 

 

Wyraźne zróżnicowanie wewnętrzne: szybciej rozwijające się podregiony rzeszowski i 

tarnobrzeski oraz słabsze podregiony krośnieński i przemyski.  
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Rolnictwo i obszary wiejskie w regionie 

uwarunkowania 

Waloryzacja rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej w gminach woj. 

podkarpackiego 

 Znaczne zróżnicowanie warunków przyrodniczo-

glebowych.  

 

 Produkcja rolnicza prowadzona jest zarówno na 

bardzo dobrych, jak i słabych glebach, w 

korzystnych i skrajnie niekorzystnych warunkach 

klimatycznych, na terenach nizinnych, a także 

górskich. 

 Najwięcej (33,2%) mieszkańców województwa 

deklaruje zatrudnienie w rolnictwie, leśnictwie, 

łowiectwie oraz rybactwie. 

 

 Najwyższy w kraju odsetek osób bezrobotnych 

mieszkających na wsi - 62,8% spośród bezrobotnych 

w podkarpackim.  

 

 Duża liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie 

woj. podkarpackiego wymusza konieczność tworzenia 

tam nowych miejsc pracy poza rolnictwem. 
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Strategia rozwoju województwa 

- Podkarpackie 2020 

Cel główny Strategii: 

 

Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i 

zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju 

społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia 

mieszkańców 

 

 
Wizja rozwoju województwa: 

 

W 2020 roku województwo podkarpackie będzie obszarem 

zrównoważonego i inteligentnego rozwoju gospodarczego, 

wykorzystującym wewnętrzne potencjały oraz transgraniczne 

położenie, zapewniającym wysoką jakość życia 

mieszkańców.  

 

 

 

aktualizacja 

– sierpień 2013 r. 
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Rolnictwo 

Kluczowe obszary wsparcia w SRW 2020 

Cel nadrzędny:  
Poprawa konkurencyjności sektora rolno - spożywczego 

 

 
KIERUNKI DZIAŁANIA: 
 
 Poprawa efektywności i dochodowości gospodarstw rolnych poprzez ich 

modernizację zmianę struktur rolnych, rozwój biogospodarki oraz współpracy z 
ośrodkami naukowo – badawczymi 
 

 Zwiększenie zorganizowanej obecności rolników i przetwórców na rynku 
produktów rolnych rozwój integracji pionowej i poziomej w rolnictwie, 
 

 Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym opartego na ekologicznej 
produkcji rolnej oraz certyfikowanych produktów wysokiej jakości 

 
 

 

Obszarem Strategicznej Interwencji (OSI) jest obszar całego województwa. 
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Kluczowe obszary wsparcia SRW 2020 

 

Cel nadrzędny:  
Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do zamieszkania, pracy  

i wypoczynku 
 

KIERUNKI DZIAŁANIA: 
 
 Rozwój infrastruktury technicznej umożliwiający wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich 
 

 Aktywizacja lokalnych społeczności ukierunkowana na rozwój przedsiębiorczości 
jako element wzrostu dochodów ludności wiejskiej 
 

 Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej służące zaspokajaniu potrzeb 
społecznych i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi 
 

 Modernizacja przestrzeni wiejskiej 
 

 
 

Obszarem Strategicznej Interwencji (OSI) jest obszar całego województwa. 
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Regulacje prawne SPO ROL 2004-2006  
w zakresie scaleń gruntów 

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju  

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 

września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”  

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 

września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”  
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Regulacje prawne SPO ROL 2004-2006  
w zakresie scaleń gruntów 

Wkład Sekcji Orientacji EFOiGR – do 80% całkowitego kwalifikującego 

się kosztu, współfinansowanie z budżetu państwa. Poziom pomocy 

udzielonej beneficjentowi wynosi do 100%. 

 

W ramach działania finansowano: 

• opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej; 

• zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją 

przestrzeni produkcyjnej 
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Wykorzystanie środków SPO ROL 2004-2006  
w zakresie scaleń gruntów 

Powiaty, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy: 
• mielecki - 1 
• jarosławski - 2 
• przeworski - 3 
 
Łącznie w ramach SPO ROL 2004-2006 złożono 6 wniosków  
o przyznanie pomocy.  
Wartość złożonych wniosków przekroczyła wielkość środków 
dostępną dla Województwa Podkarpackiego na realizację działania 
w całym okresie finansowania, dlatego też z godnie z 
rekomendowaną przez RKS listą rankingową Zarząd Województwa 
skierował do realizacji trzy wnioski, po jednym z każdego powiatu.  
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Powierzchnia scalonych gruntów  
w poszczególnych powiatach w ha 
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Wykorzystanie środków SPO ROL 2004-2006  
w zakresie scaleń gruntów 

 

 
• Limit środków na scalenia na województwo podkarpackie – 4,2 

mln euro 

• Wartość udzielonej pomocy ze środków EFOiGR – 16,6 mln zł 

• Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji – 24,3 mln zł 

• Wartość kosztów całkowitych operacji – 24,3 mln zł 

• Powierzchnia scalonych gruntów – 3,4 tys. ha  
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Regulacje prawne PROW 2007-2013  
w zakresie scaleń gruntów 

• Ustawa z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – dalej Ustawa 

 
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 

kwietnia 2008r. W sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie 
gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013 – dalej Rozporządzenie 
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Regulacje prawne PROW 2007-2013  
w zakresie scaleń gruntów 

Zgodnie z Rozporządzeniem pomoc jest przyznawana w formie 

refundacji części związanej z realizacja operacją kosztów:  

• opracowania projektu scalenia 

• zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
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Regulacje prawne PROW 2007-2013  
w zakresie scaleń gruntów 

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez 

beneficjenta w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów:  

• 500 euro na 1 ha gruntów objętych postepowaniem 

scaleniowym na opracowanie projektu scalenia 

• 900 euro na 1 ha scalanych gruntów poniesionych na 

wykonanie prac poscaleniowych 
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Wykorzystanie środków PROW 2007-2013  
w zakresie scaleń gruntów 

Powiaty, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy: 
• brzozowski - 1 
• leżajski - 2 
• mielecki - 1 
• jarosławski - 3 
• przeworski - 5 
• rzeszowski    - 1 
 
Łącznie w ramach PROW 2007-2013 złożono 13 wniosków  
o przyznanie pomocy 
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Powierzchnia scalonych gruntów  
w poszczególnych powiatach w ha 
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Wykorzystanie środków PROW 2007-2013  
w zakresie scaleń gruntów 

• Limit środków na scalenia na województwo podkarpackie - 

15,5 mln euro 

• Wartość udzielonej pomocy ze środków EFRROW – 47,5 mln zł 

• Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji – 63 mln zł 

• Wartość kosztów całkowitych operacji – 72,6 mln zł 

• Powierzchnia scalonych gruntów – 10,7 tys. ha  
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Przykłady realizacji prac scaleniowych  
w ramach PROW 2007 - 2013  

Nazwa operacji: Scalenie gruntów wsi Rożniatów, gmina Zarzecze na obszarze 
510,08 ha 
Beneficjent: Starostwo Powiatowe w Przeworsku 
Wartość całkowita: 3 559 893,13 zł 
Dofinansowanie: 2 322 751,23 zł 
Ramy czasowe operacji: 30.12.2011 r. – 31.10.2014 r. 
OPIS OPERACJI 
Realizacja projektu polegała na: 
- przebudowie dróg poscaleniowych - 19 km, w tym 5,3 km dróg utwardzonych 
- renowacji rowów melioracyjnych - 6,6 km 
- rekultywacji gruntów – powierzchnia 10 ha 
.Ilość działek przed scaleniem: 1371. 
Ilość działek po scaleniu: 882. 
Średnia pow. dz. przed scaleniem: 0,37 ha. 
Średnia pow. dz. po scaleniu: 0,65 ha. 
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Przykłady realizacji prac scaleniowych  
w ramach PROW 2007 - 2013  

Gmina Zarzecze 
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Przykłady realizacji prac scaleniowych  
w ramach PROW 2007 - 2013  

Nazwa operacji: Scalenie gruntów wsi Harta gmina Dynów 
Beneficjent: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie 
Wartość całkowita: 15 148 246,36 zł 
Dofinansowanie: 13 190 870,00 zł 
Ramy czasowe operacji: 08.02.2010 – 05.2015 
OPIS OPERACJI 
Scalanie gruntów wykonano na terenie wsi Harta, na gruntach o powierzchni 
2156,93 ha,  
w granicach obiektu scaleniowego funkcjonuje 573 gospodarstw. 
W wyniku zagospodarowania poscaleniowego utwardzono cześć nowo 
zaprojektowanych dróg lub poprawiono standard już istniejących, dokonano 
przetarcia nieprzejezdnych poscaleniowych dróg gminnych, zaprojektowano 
niezbędne nowe przepusty na ciekach wodnych zapewniając przejezdność dróg, 
dokonano w wielu przypadkach rekultywacji, tj. usunięcia istniejących drzew i 
krzaków, wyrównania wysokich miedz i skarp, zaorania zbędnych 
przedscaleniowych dróg dojazdowych do pól oraz likwidacji odłogów i ich 
zaoranie. 
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Przykłady realizacji prac scaleniowych  
w ramach PROW 2007 - 2013  

Gmina Dynów 
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Regulacje prawne PROW 2014-2020  
w zakresie scaleń gruntów 

 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 

października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych 

w poszczególnych województwach lub latach w ramach określnych 

działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 
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Regulacje prawne PROW 2014-2020  
w zakresie scaleń gruntów 

 

Zgodnie z PROW 2014-2020 pomoc jest przyznawana w formie 

refundacji części związanej z realizacja operacją kosztów:  

• opracowania projektu scalenia 

• zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
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Regulacje prawne PROW 2014-2020  
w zakresie scaleń gruntów 

 

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez 

beneficjenta w wysokości 100% tych kosztów:  

• 800 euro na 1 ha gruntów objętych postepowaniem scaleniowym na 

opracowanie projektu scalenia 

• 2000 euro na 1 ha scalanych gruntów poniesionych na wykonanie 

prac poscaleniowych 
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Środki w ramach PROW 2014-2020  
w zakresie scaleń gruntów dla województwa 

podkarpackiego 
 

Limit środków na województwo podkarpackie w ramach działania 

wynosi 35 mln euro  

Przy uwzględnieniu kwot związanych z przygotowaniem projektu 

scalenia i zagospodarowania poscalenowego limit środków pozwoli na 

scalenie 12,5 tys. ha 
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Scalenia gruntów finansowane ze środków UE 

Program Powierzchnia w  
tys. ha 

Kwota ogółem w 
mln zł 

SPO ROL 2004-2006 3,4 24,3 

PROW 2007-2013 10,7 72,6 

PROW 2014-2020* 12,5 140 

Razem 26,6 236,9 

* - planowana 
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Scalenia gruntów finansowane ze środków UE 

 - „Stawki scaleń” 

Program Opracowanie 
projektu scalenia 

Zagospodarowanie 
poscaleniowe 

SPO ROL 2004-2006 Do 80% całkowitego kwalifikującego się 
kosztu, współfinansowanie z budżetu 
państwa. Poziom pomocy udzielonej 
beneficjentowi wynosi do 100% 

PROW 2007-2013 500 euro/ha 900 euro/ha 

PROW 2014-2020* 800 euro/ha 2000 euro/ha 

* - planowana 
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Dziękuje za uwagę 


