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Dotyczy: zwiększenia limitu środków na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa 
w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014–
2020 z EURI

Szanowny Panie Prezesie,

Odpowiadając na postulat Zarządu Związku Województw RP dotyczący zwiększenia 

alokacji środków z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy (EURI) na operacje 

typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, przedstawiam bieżące informacje w sprawie.

MRiRW ma świadomość bardzo dużego zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe 

w tym typie operacji. Dotychczas ogłoszono nabory w 15 województwach i we wszystkich 

województwach, w których nabory się zakończyły, przekroczono przyznane limity 

(od ponad 50% do ponad 230 %). Szacuje się, że niedobór środków wyniesie w skali 

całego kraju nawet 500 mln euro.

Podkreślić należy, że w ramach tzw. okresu przejściowego, budżet Programu zasilony 

został środkami EURI w wysokości prawie 944,6 mln euro, z czego na operacje typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” przeznaczono ponad 376,3 mln euro (tj. niemalże 40%). 

Zgodnie z przepisami unijnymi, środki EURI muszą być jednak programowane 
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i monitorowane odrębnie od wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z EFRROW, inny jest 

też poziom dofinansowania (100% kosztów kwalifikowalnych przy średniej 63,63% dla 

EFRROW). 

Dodatkowo, zgodnie z przepisami unijnymi, kwoty środków EURI objęte są dodatkowymi 

ograniczeniami, w zakresie ich rozdysponowania - co najmniej 37 % środków EURI musi 

zostać przeznaczone na tzw. „zielone cele”, a minimum 55% na operacje inwestycyjne.

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również uwzględniając aktualny stan wdrażania innych 

instrumentów wsparcia realizowanych ze środków EURI, MRiRW nie widzi możliwości 

przesunięcia środków do działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich”. 

Z poważaniem

w/z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rafał Romanowski
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
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