
Scalanie i wymiana gruntów (według 
ustawy z 1982 r.) ma przede wszystkim 
poprawić warunki gospodarowania w rol-
nictwie i leśnictwie. Służy temu poprawa 
struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 
lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształ-
towanie rozłogów gruntów, dostosowanie 
granic nieruchomości do systemu urzą-
dzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby 
terenu. W polskich gospodarstwach upra-
wiane są głównie rozproszone działki rolne, 
dlatego od wielu lat zachęca się do działań 
scalających grunty rolne i leśne, udzielając 
na nie pomocy finansowej. Będzie to miało 
istotny wpływ na zachowanie i wzrost kon-
kurencyjności polskiego sektora rolnego. 
W nowym PROW 2014–2020 znajdziemy 
zatem poddziałanie określone następują-
cymi ramami: 
Zakres wsparcia: koszty opracowania pro-
jektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-

-prawnej), koszty zagospodarowania posca-
leniowego związanego z organizacją rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej, koszty ogólne.
Beneficjent: starosta.

Wsparcie otrzymają: 
 ∙ operacje zgodne z ustawą o scalaniu 

i wymianie gruntów. Powinno je popie-
rać ponad 50 proc. właścicieli gospo-
darstw rolnych (których zadaniem jest 
wystąpienie z odpowiednim wnioskiem 
do starosty) z projektowanego obszaru 
scalenia. Wniosek mogą też złożyć wła-
ściciele gruntów, których łączny obszar 
przekracza połowę powierzchni projek-
towanego obszaru scalenia, 

 ∙ działania, dla których opracowano zało-
żenia do projektu scalenia gruntów. 

Pomoc dostaną też projekty zgodne 
z przepisami prawa mającymi zastosowa-
nie do tego rodzaju inwestycji, dla któ-
rej przeprowadzono badanie oddziały-
wania na środowisko, jak również w przy-
padku ich realizacji na obszarach NATURA 
2000 oraz innych obszarach chronionych 
– zgodne z planami zadań ochronnych 
i planami ochrony.

Kryteria wyboru: preferowane będą 
operacje, które będą miały wpływ na 

poprawę stanu środowiska przyrodni-
czego i walorów krajobrazowych.

Stawka pomocy: 100 proc. kosztów kwa-
lifikowalnych operacji. Maksymalna wyso-
kość pomocy różni się w zależności od 
województwa. Dofinansowanie na:
 ∙ opracowanie projektu dla dolnoślą-

skiego, lubelskiego, małopolskiego, 
podkarpackiego, śląskiego, świętokrzy-
skiego nie może przekroczyć 800 euro 
na 1 ha gruntów objętych postępowa-
niem scaleniowym. Natomiast dla pozo-
stałych województw jest to równowar-
tość 650 euro,

 ∙ wykonanie zagospodarowania posca-
leniowego nie może przekroczyć 
2000 euro na 1 ha gruntów objętych 
postępowaniem scaleniowym dla woje-
wództw: dolnośląskiego, lubelskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego, ślą-
skiego, świętokrzyskiego; dla pozosta-
łych województw – 1900 euro. 
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Będzie wsparcie PROW  
na scalanie gruntów

Czy nowy PROW zmieni coś w tym działaniu? W kończącej się edycji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 scalenia były połączone z przedsięwzię-
ciami melioracyjnymi. Natomiast w zbliżającej się perspektywie będą działaniem 
osobnym. Budżet przewidziany na to zadanie wynosi 138 994 740 euro przy zakła-
danej liczbie 85 projektów w całym kraju. 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Trzy pytania do… 
...prezesa Lokalnej 
Grupy Działania 
„Razem dla Radomki” 
Cezarego Adama Nowka 
W  ubiegłym roku III miejsce. W  tym 
roku stopień wyżej na podium. Co Pana 
zdaniem sprawia, że na Targach Agro-
travel stoisko województwa mazo-
wieckiego jest oceniane jako bardzo  
atrakcyjne?
Te targi to modelowy przykład na współ-
pracę Sekretariatu Regionalnego Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich w  woje-
wództwie mazowieckim z  lokalnymi gru-
pami działania. KSOW zapewnia stoisko, 
zawsze przemyślane, zawsze z  jakimś 
motywem przewodnim, dba o  jego kon-
strukcję i  ogólny wygląd, zabezpiecza 
wszystkie aspekty logistyczne. My nato-
miast, jako lokalne grupy działania, „wrzu-
camy” na to stoisko życie – atrakcje kul-
turalne i  kulinarne. Jeśli jedno z  drugim 
współgra, sukces gwarantowany.

Podczas tej edycji imprezy na mazo-
wieckim stoisku byli muzycy, koła 
gospodyń wiejskich, twórcy ludowi 

– ludzie o  różnych pasjach i  profe-
sjach. Swoją obecnością potwierdzili 
bogactwo tradycji i  kultury Mazow-
sza. Jak tę różnorodność pokazać 
w czytelny sposób na 100 m2?
Trzeba, tylko i  aż, sporej dyscypliny 
i  jasnego podziału zadań. Doskonale 
poradziło sobie z  tym kilka LGD z  połu-
dniowego Mazowsza („Razem dla 
Radomki”, „Dziedzictwo i  Rozwój”, „Wszy-
scy Razem”, „Na piaskowcu”, „Puszcza 
Kozienicka”, „Zapilicze” i  „Wspólny Trakt”). 
Na potrzeby organizacji targów zawarły 
porozumienie, dzięki czemu każdego 
dnia na stoisko przyjeżdżała inna grupa. 
I  oczywiście przywoziła codziennie coś 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Z nagrodą za II miejsce w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko VII Międzynaro-
dowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel wróciła z Kielc dele-
gacja województwa mazowieckiego. O tym, co przyczyniło się do tegorocznego 
sukcesu Mazowsza, rozmawiamy z prezesem Cezarym Adamem Nowkiem. 

innego – inne grupy ludowe, specjalistki 
kulinarne, innych twórców ludowych. 
To spore przedsięwzięcie, ale zapew-
niło dużą dynamikę zdarzeń na sto-
isku, która sprawiła, że każdego dnia na 
mazowieckim stoisku można było spo-
tkać coś nowego. No i  nie bez znacze-
nia były pomysły głównego organizatora 

– SR KSOW. W tym roku był to podział na 
sektory tematyczne, konkursy „Mazowiec-
kiego Koła Fortuny” i Chuck Norris, z któ-
rym rzecz jasna zdjęcia robiły sobie setki 
odwiedzjących nasze stoisko.

Warto przyjeżdżać na Agrotravel? 
Macie już jakieś pomysły na przyszły 
rok?
W  tym roku podobno padł rekord fre-
kwencji zwiedzających, więc z  całą pew-
nością jest to wspaniały sposób na pro-
mocję naszych regionów i  lokalnych 
społeczności. Odczuliśmy to i  w  licz-
bie rozdanych materiałów promocyj-
nych, wydanych porcji degustacyjnych 
i  w  tłoku wokół naszych stoisk. A  pomy-
słów na przyszły rok nie zabraknie – po III 
i II miejscu w konkursie na najatrakcyjniej-
sze stoisko targowe, oczywiście mamy 
chrapkę na najwyższy stopień podium.

Mazowiecka ekspozycja zajęła II miej-
sce w  konkursie na najatrakcyjniejsze sto-
isko VII  Międzynarodowych Targów Tury-
styki Wiejskiej i  Agroturystyki AGRO-
TRAVEL w  Kielcach. Przez trzy dni targów 
(10–12  kwietnia) nasze wystawy, pokazy, 
degustacje i  konkursy cieszyły się niesłab-
nącą popularnością. Województwo mazo-
wieckie w czterech sektorach stoiska zapre-
zentowało cztery ginące zawody – rzeź-
biarstwo, wyplatanie z wikliny, garncarstwo 
i  wycinanki z  papieru. W  każdym można 
było spróbować tradycyjnych i  regional-
nych specjałów – bigosów, smalców, wędlin, 
soków owocowych czy pierogów. Każdy 
promował atrakcje turystyczne wojewódz-
twa, pokazując to, co na Mazowszu warte 
odwiedzenia i spróbowania.  
W organizacji tegorocznej ekspozycji woje-
wództwa mazowieckiego wzięły udział 
lokalne grupy działania: „Ziemia Chełmoń-
skiego”, „Bądźmy Razem”, „Związek Sto-
warzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyń-
skiego”, „Zielone Mosty Narwi” oraz sto-
warzyszenia, które zawarły wspomniane 
porozumienie „Lokalne Grupy Działania 
Południowego Mazowsza”. Całość zorga-
nizował i  sfinansował Sekretariat Regio-
nalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 
Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Tydzień później odwiedziliśmy Targi 
„Regionalia” w  Warszawie, by także sto-
łeczni konsumenci i  turyści mogli zapo-
znać się z mazowiecką ofertą kulinarną. Tu 
postawiliśmy na niepowtarzalność mazo-
wieckiego smaku i  zapachu, zapraszając 
do udziału w  przedsięwzięciu producen-
tów żywności tradycyjnej i regionalnej.

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 
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