JAN STOKSIK1

Projektowanie pomocy unijnej w dziedzinie polityki
rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 1 stycznia 2014 roku rozpocznie siö kolejna perspektywa finansowa
Unii Europejskiej obejmujñca lata 2014–2020. W organach Unii Europejskiej, a takĔe we wszystkich paþstwach czäonkowskich, trwajñ intensywne prace zmierzajñce
do dopeänienia wszystkich warunków koniecznych do pozyskiwania w kolejnych
siedmiu latach Ĉrodków budĔetowych Unii Europejskiej. Szczególnie duĔo dziaäaþ przygotowawczych wymaga uruchomienie dystrybucji Ĉrodków budĔetowych
pozyskiwanych przez beneficjentów wielu programów pomocowych, finansowanych z wielu funduszy unijnych, wdraĔanych w ramach szeroko rozumianych polityk strukturalnych. W dziedzinie Wspólnej Polityki Rolnej (dalej WPR) sñ to operacyjne programy pomocowe w zakresie rozwoju rolnictwa oraz terenów wiejskich,
stanowiñce niezbödnñ podstawö programowñ do wdraĔania skonkretyzowanych juĔ
dziaäaþ, okreĈlonych tymi programami. Tworzeniu tych programów poĈwiöcony
jest w gäównej mierze niniejszy artykuä. Poza zakresem rozwaĔaþ pozostawiono zagadnienia pozyskiwania Ĉrodków unijnych z nurtu polityki rynkowo–dochodowej
Wspólnej Polityki Rolnej.
Tytuäem wprowadzenia do zagadnieþ bödñcych przedmiotem analizy niniejszego artykuäu, warto na samym juĔ wstöpie przedstawiè kilka podstawowych, ogólnych informacji co do zasad programowania pomocy unijnej. OtóĔ zgodnie z treĈciñ art. 9 lit. a) rozporzñdzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.
wprowadzajñcego ogólne przepisy dotyczñce funduszy strukturalnych2 programowanie oznacza proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania, prowadzony w kilku etapach w celu wdroĔenia, na bazie wieloletniej wspóäpracy, dziaäaþ Wspólnoty i paþstw czäonkowskich dla osiñgniöcia celów okreĈlonych prze Uniö
Europejskñ. Z kolei w myĈl art. 10 rozporzñdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia
11 lipca 2006 r. ustanawiajñcego przepisy ogólne dotyczñcego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoäecznego oraz Fundu1
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szu SpójnoĈci i uchylajñcego rozporzñdzenie (WE) nr 1260/19993 cele funduszy
europejskich realizowane sñ w ramach wieloletniego programowania zorganizowanego w kilku etapach skäadajñcych siö z okreĈlenia priorytetów, finansowania oraz
systemu zarzñdzania i kontroli.
Poczñtków polityki rozwoju obszarów wiejskich wäñczonej w caäoĈci do WPR
(jako jej drugi filar) upatrywaè naleĔy juĔ na poczñtku lat siedemdziesiñtych ubiegäego stulecia. Pierwsze jej mechanizmy zmierzaäy do poprawy struktur gospodarowania w rolnictwie, by nastöpnie w ramach ich kolejnych reform, przechodziè
stopniowo do wspierania dziaäaþ na rzecz poprawy konkurencyjnoĈci rolnictwa i leĈnictwa oraz poprawy jakoĈci Ĕycia na obszarach wiejskich, takĔe wspierania zróĔnicowania gospodarczego spoäecznoĈci wiejskich oraz silniejszego powiñzania dziaäalnoĈci rolniczej z ochronñ Ĉrodowiska.4
WPR posiada kluczowe znaczenie w tworzeniu spójnoĈci terytorialnej, gospodarczej oraz spoäecznej Unii Europejskiej. Wystarczy zwaĔyè, Ĕe dziaäalnoĈè rolnicza i funkcjonowanie terenów wiejskich pozostaje w Ĉcisäym zwiñzku ze Ĉrodowiskiem przyrodniczym wraz z jego bogatymi zasobami naturalnymi. W polityce
rolnej Unii Europejskiej, poczynajñc zwäaszcza od poczñtku lat 90. XX w., konsekwentnie i coraz mocnej wskazuje siö na potrzebö ochrony stanu tego Ĉrodowiska.5 Ostatecznie w ponad 50–letnim juĔ okresie funkcjonowania WPR uksztaätowaä
siö europejski model rolnictwa oparty na wielokierunkowym schemacie dziaäalnoĈci
rolniczej oraz na polityce wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich.
W polityce rozwoju obszarów wiejskich, jako cel zasadniczy, stawia siö na tworzenie spójnych i zrównowaĔonych ram gwarantujñcych zachowanie tych obszarów
jako zdolnych do Ĉwiadczenia szerokiego zakresu usäug publicznych, wykraczajñcych poza klasyczny zakres dziaäalnoĈci rolniczej, a takĔe do tworzenia nowych Ēródeä dochodu i zatrudnienia na tych terenach, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej ich kultury, Ĉrodowiska i dziedzictwa.6
Dla peäniejszej analizy zagadnieþ wiñĔñcych siö z programowaniem polityki
rozwoju obszarów wiejskich poĔytecznym bödzie przedstawienie zarysu najwaĔniejszych dziaäaþ, podejmowanych w ramach WPR, majñcych na celu doprowadzenie do okreĈlonych zmian o charakterze strukturalnym w dziaäalnoĈci rolniczej.
Pierwsze takie dziaäania podjöto juĔ na poczñtku lat siedemdziesiñtych ubiegäego
stulecia, a podstawö prawnñ do ich podjöcia stanowiäy trzy dyrektywy z 1972 r.
Pierwsza z nich dotyczyäa modernizacji gospodarstw rolnych, druga z kolei przewi3
4
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Dz. U. (UE) L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.
WiĊcej na ten temat zob. A Jurcewicz, [w:] B. Kozáowska, E. Tomkiewicz, A. Jurcewicz (red.), Wspólna Polityka
Rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2007, s. 137 i n.
Zob. A. Jurcewicz, op. cit., s. 40 i n.
Zob. M. BocheĔski, J. ZiĊba, Polityka struktur rolnych i rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Prawo i polityka rolna
Unii Europejskiej, A. Jurcewicz (red.), Warszawa 2010, s. 82 i n.
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dywaäa Ĉrodki zachöcajñce rolników do wczeĈniejszego zaprzestania prowadzenia
dziaäalnoĈci rolniczej i wreszcie trzecia – w sprawie poradnictwa spoäeczno–ekonomicznego i szkoleþ zawodowych rolników. W tejĔe dekadzie przyjöto dodatkowo
dyrektywö w sprawie rolnictwa na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (tereny górskie, bagienne, o niskiej klasie bonitacyjnej ziemi)7. Wszystkie
te dyrektywy zastñpiä w 1985 r. akt normatywny wyĔszej rangi, mianowicie rozporzñdzenia z dnia 12 marca 1985 r. Rady (EWG) nr 797/85 w sprawie poprawy efektywnoĈci struktur rolnictwa8.
W ramach kolejnej reformy funduszy strukturalnych dokonanej w 1988 roku,
politykö rolno–strukturalnñ powiñzano z politykñ rozwoju regionalnego. To powiñzanie oznaczaäo, Ĕe rozwój obszarów wiejskich, oprócz finansowania dotñd Ĉrodkami pochodzñcymi z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, finansowany byä takĔe z pozostaäych funduszy strukturalnych9.
Bardzo waĔne sprawy przyniosäa reforma funduszy strukturalnych z 1992 r. Pozostawaäa ona w zwiñzku z przeprowadzanñ równolegle reformñ Wspólnej Polityki
Rolnej, od nazwiska jej twórcy zwanñ reformñ Raya Mac Sharry’ego. W ramach tej
reformy dotychczasowe regulacje dotyczñce struktur rolnych zastñpiäo najpierw rozporzñdzenie nr 2328/1991 Rady EWG w sprawie zwiökszenia efektywnoĈci struktur
rolnych10. Reforma dokonaäa istotnych zmian w polityce cenowej i rynkowej, gäównie poprzez obniĔenie poziomu cen gwarantowanych. Spowodowaäo to w efekcie
spadek dochodów rolniczych. Aby go zrekompensowaè utworzono Ĉrodki strukturalne towarzyszñce polityce rynkowej, które dotyczyäy ochrony Ĉrodowiska, ponownych zalesieþ säabych bonitacyjnie gruntów rolnych oraz finansowania wczeĈniejszych emerytur. Tak wiöc Ĉrodki strukturalne zaczöäy uzupeäniaè mechanizmy
gwarancyjne finansowane dotñd z Sekcji Gwarancji EFOGR11.
W 2000 roku przyjöto nowy dokument reformujñcy m.in. WPR – Agendö
200012. Zakäadaä on wiökszñ spójnoĈè miödzy rozwojem obszarów wiejskich a politykñ cenowñ i rynkowñ. ZaäoĔenia tej reformy zostaäy zmaterializowane w rozporzñdzeniu Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
ze Ĉrodków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz zmieniajñce
i uchylajñce niektóre rozporzñdzenia13. Równolegle zmieniäy siö przepisy dotyczñce
funduszy strukturalnych. Nowe rozporzñdzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21
7
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Zob. wiĊcej A. Jurcewicz, op. cit., s. 140–141.
Dz. Urz. EWG L 93 z 30 marca 1985 r. s. 1; zob. polskie táumaczenie tego rozporządzenia [w:] Biuletyn 1(8)/95
Kancelarii Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Dziaá przekáadów, s. 23 i n.
WiĊcej na temat reformy WPR w 1988 r. zob.: P. Popardowski, [w:] Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, op.
cit., s. 33–34.
Dz. Urz. WE L 218/1.
Szerzej zob. A. Lichorowicz, Polityka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, Kraków
1995, s. 90 i n.; zob. takĪe A. Jurcewicz. op. cit., s. 144 i n.
Polskie táumaczenie: http//polskawue.gov.pl/Þles/Dokumenty/rozszerzenie_UE/Agenda
Polskie táumaczenie: http//bip.mrr.gov.pl/Dokumenty%20oÞcjalne/Okres%20/programowanie
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czerwca 1999 r. ustanawiajñce przepisy ogólne w sprawie funduszu strukturalnych14
warunkowaäo Ēródäa finansowania ze Ĉrodków wspólnotowych w zaleĔnoĈci od charakteru obszarów. Tak wiöc z Sekcji Orientacji EFOGR finansowane byäy dziaäania
skierowane na obszary opóĒnione w rozwoju, natomiast z Sekcji Gwarancji EFOGR
finansowano dziaäania skierowane na wspieranie gospodarczej i spoäecznej konwersji obszarów stojñcych w obliczu problemów strukturalnych, objöte planami rozwoju obszarów wiejskich15.
W czerwcu 2003 r., a wiöc juĔ na niespeäna jeden rok przed kolejnym, duĔym rozszerzeniem Unii Europejskiej, przyjöta reforma Wspólnej Polityki Rolnej potwierdziäa, Ĕe rozwój obszarów wiejskich stanowiè ma podstawowy element tej Polityki16. W wydanym w dniu 29 wrzeĈnia 2003 r. rozporzñdzeniu Rady
(WE) nr 1783/2003 zmieniajñcym rozporzñdzenie Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej17 rozszerzono zakres wsparcia oraz przeniesiono czöĈè Ĉrodków
z pierwszego filara WPR do drugiego, stopniowo redukujñc päatnoĈci bezpoĈrednie
dla duĔych gospodarstw18.
Dokonane w 2004 r. rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych paþstw czäonkowskich objöäo obszary wiejskie bardziej zróĔnicowane pod wzglödem terytorialnym i Ĉrodowiskowym, co spowodowaäo wzrost znaczenia Ĉrodków na rozwój
obszarów wiejskich. W tej sytuacji, dla drugiego filaru WPR utworzono odröbny
fundusz – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej
EFRROW)19. Ogólne zasady wspólnotowego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
okreĈliäo natomiast rozporzñdzenie Rady (WE) nr 1698/20005 z dnia 20 wrzeĈnia
2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich20. OkreĈlajñc podstawowe zaäoĔenia
tego wsparcia, rozporzñdzenie to powierzyäo krajom czäonkowskim odpowiedzialnoĈè za przyjöcie strategii rozwoju obszarów wiejskich na swoim terenie, a takĔe za
realizacjö wdraĔanych w tym zakresie dziaäaþ (art. 7 rozporzñdzenia). Tak wiöc polityka rozwoju obszarów wiejskich, obok polityki rynkowo–dochodowej, stanowiñc
14
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18
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Polskie táumaczenie: http//bip.mrr.gov.pl/Dokumenty%20oÞcjalne/Okres%20/programowanie. Tekst oryg. Dz.
Urz. L 161 z 26 czerwca 1999 r.
Zob art. 1 i 2 rozporządzenia 1260/1999 Rady (WE).
Zob. szerzej: à. Hardt, Implikacje reformy Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich,
praca na zlecenie UKIE: http// archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/Þles.nsf/0/7A25240617
Dz. Urz. (UE) L 270/70 z 21 paĨdziernika 2003 r.
Dziaáanie to nazywane jest modulacją páatnoĞci bezpoĞrednich.
Zarówno dla tego funduszu, jak teĪ dla utworzonego w tym czasie drugiego, nowego funduszu rolnego UE – Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (dalej EFRG), podstawĊ prawną do ich utworzenia oraz okreĞlenia zasad i kierunków ich wydatkowania stanowią przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie Þnansowania Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. Urz. UE L201/1 z dnia 11 sierpnia 2005 r.).
Dz. Urz. UE L 277 z dnia 21 paĨdziernika 2005 r.
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czöĈè skäadowñ Wspólnej Polityki Rolnej, powinna towarzyszyè i uzupeäniaè politykö wsparcia rynków rolnych oraz dochodów rolniczych21.
Misjñ EFRROW, zgodnie z art. 3 rozporzñdzenia (WE) nr 1698/2005, jest przyczynianie siö do wspierania zrównowaĔonego rozwoju obszarów wiejskich w caäej Wspólnocie, poprzez uzupeänianie polityki wsparcia rynku i wsparcia dochodów
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójnoĈci i wspólnej polityki ryboäówstwa. W myĈl art. 5, ust. 1 analizowanego rozporzñdzenia, EFRROW uzupeänia
dziaäania krajowe, regionalne i lokalne, wspierajñce priorytety Wspólnoty. Zadaniem Komisji UE oraz krajów czäonkowskich jest zapewnienie spójnoĈci gospodarczej i spoäecznej z dziaäalnoĈciñ, politykami i priorytetami Wspólnoty (art. 5, ust. 2).
SpójnoĈè tö majñ zapewniè, tworzone stosownie do treĈci art. 9 rozporzñdzenia, strategiczne wytyczne Wspólnoty oraz krajowe plany strategiczne o treĈci okreĈlonej
w art. 11 rozporzñdzenia, a nastöpnie tworzone zgodnie z art. 15 rozporzñdzenia,
programy rozwoju obszarów wiejskich. Szczególnñ formö zabezpieczenia tej spójnoĈci majñ stanowiè przygotowywane przy uwzglödnieniu przepisów art. 14 rozporzñdzenia sprawozdania Komisji, przesyäane nastöpnie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno–Spoäecznemu i Komitetowi
Regionów. Zaznaczyè tutaj naleĔy, Ĕe spójnoĈè ta dotyczy równieĔ Ĉrodków finansowanych przez EFRG (art. 5 ust. 5 rozporzñdzenia).
W nastöpstwie przywoäanego wyĔej rozporzñdzenia WE nr 1698/2005, w szczególnoĈci jego art. 9 ust. 1, decyzjñ Rady (WE) nr 144/2006 w sprawie strategicznych
wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania
2007–2013)22 okreĈlono strategiczne wytyczne Wspólnoty dotyczñce rozwoju obszarów wiejskich w nowym okresie programowania obejmujñcym lata 2007–2013.
Wytyczne wskazaäy na dziedziny waĔne z punktu widzenia realizacji priorytetów
Unii Europejskiej na poziomie wspólnotowym, wĈród nich na potrzebö zrównowaĔonego rozwoju caäego jej obszaru, wzrostu zatrudnienia, takĔe na wielofunkcyjnñ
rolö dziaäalnoĈci rolniczej dla bogactwa i róĔnorodnoĈci krajobrazów, produktów
ĔywnoĈciowych oraz dziedzictwa kultury i przyrody w caäej Wspólnocie. W dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich zasadnicze priorytety miaäy dotyczyè:
– poprawy konkurencyjnoĈci sektora rolnictwa i leĈnictwa,
– poprawy stanu Ĉrodowiska i krajobrazu,
– poprawy jakoĈci Ĕycia na obszarach wiejskich oraz promowania róĔnicowania gospodarki wiejskiej,
– tworzenia lokalnego potencjaäu zatrudnienia i róĔnicowania dziaäalnoĈci
(w ramach inicjatywy Leader).
21
22

Pkt 1 preambuáy do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005.
Dz. Urz. WE L 55 z dnia 25 lutego 2006 r.
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Przyjmowane na szczeblu krajów czäonkowskich lub regionów programy rozwoju obszarów wiejskich przewidywaäy kluczowe dziaäania grupowane w ramach
osi priorytetowych, odpowiadajñcych przywoäanym wyĔej priorytetom. Decyzja
Rady wprowadziäa równieĔ kryteria programowania do wykorzystania przy opracowywaniu strategii krajowych lub regionalnych. Bödzie o tym szerzej mowa w dalszej czöĈci niniejszej pracy.
Na podstawie strategicznych wytycznych Wspólnoty, kaĔde paþstwo czäonkowskie przygotowuje swój krajowy plan strategiczny stanowiñcy ramy odniesienia dla opracowania programów rozwoju obszarów wiejskich. W swej treĈci, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 rozporzñdzenia Rady nr 1698, krajowe plany strategiczne
powinny uwzglödniaè priorytety dziaäania EFRROW oraz paþstwa czäonkowskiego, ich szczegóäowe cele, wkäad EFRROW oraz inne Ĉrodki finansowe. Po przyjöciu
krajowego planu strategicznego i przesäaniu go do Komisji Europejskiej, paþstwo
czäonkowskie przyjmuje dokument programowy o charakterze operacyjnym, zwany programem rozwoju obszarów wiejskich. Cele wsparcia polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowane sñ poprzez dziaäania programu rozwoju obszarów wiejskich, ujöte w cztery osie priorytetowe, odpowiadajñce treĈciowo celom wskazanym
w art. 4 przywoäanego wyĔej rozporzñdzenia Rady WE.
Syntetycznñ prezentacjö celów wytyczonych poszczególnym grupom dziaäaþ
wypada rozpoczñè od pierwszej osi priorytetowej – Poprawa konkurencyjnoĈci sektora rolnego i leĈnego. Tak wiöc zgodnie z przywoäanymi wyĔej strategicznymi wytycznymi Wspólnoty, dziaäania ujöte w tej osi, powinny siö przyczyniaè do silnego
i dynamicznego rozwoju sektora rolno–spoĔywczego w Europie poprzez koncentrowanie siö na transferze wiedzy, modernizacji, innowacji oraz jakoĈci w produkcyjnym äaþcuchu spoĔywczym i na sektorach priorytetowych dla inwestycji kapitaäu
fizycznego i ludzkiego. W przyjötym w Polsce Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 cele tej osi realizowane sñ w ramach 10 dziaäaþ23.
Dziaäania drugiej osi priorytetowej – Poprawa Ĉrodowiska naturalnego i terenów wiejskich, powinny wspieraè trzy priorytetowe obszary na poziomie UE, tj.
róĔnorodnoĈè biologicznñ, ochronö i rozwój systemów rolnictwa i leĈnictwa oraz
tradycyjnych krajobrazów wiejskich o wysokich wartoĈciach przyrodniczych, wodö
i zmiany klimatyczne. Dziaäania tej osi powinny prowadziè do zintegrowania wymienionych wyĔej celów Ĉrodowiskowych, wspieraè realizacjö sieci Natura 2000
w dziedzinie rolnictwa i leĈnictwa, zobowiñzaþ podjötych w Göteborgu dotyczñcych odwrócenia tendencji róĔnorodnoĈci biologicznej do 2010 r., celów w dzie23
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NajwiĊksze znaczenie mają tutaj nastĊpujące dziaáania: 1) uáatwianie startu máodym rolnikom, 2) renty strukturalne, 3) modernizacja gospodarstw rolnych i 4) grupy producentów rolnych.
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dzinie polityki wodnej i wreszcie w zakresie äagodzenia skutków zmian klimatycznych24. W PROW 2007–2013 cele te majñ urzeczywistniaè 4 dziaäania25.
W trzeciej z kolei osi priorytetowej – Poprawa jakoĈci Ĕycia na obszarach wiejskich i promowanie róĔnicowania gospodarki wiejskiej, przyjöte dziaäania powinny
wspieraè nadrzödny priorytet tworzenia moĔliwoĈci zatrudnienia i warunków rozwoju, a takĔe przyczyniaè siö do zapewnienia atrakcyjnoĈci obszarów wiejskich dla
przyszäych pokoleþ. W PROW 2007–2013 cele te urzeczywistniane sñ przez 4 dziaäania26.
W ostatniej wreszcie, czwartej osi priorytetowej (Leader) – Budowanie lokalnych zdolnoĈci zatrudnienia i róĔnicowania – dziaäania powinny wspieraè priorytety
poprzednich osi, zwäaszcza trzeciej, jak równieĔ odgrywaè waĔnñ rolö w horyzontalnym priorytecie poprawy zarzñdzania i mobilizacji wewnötrznego potencjaäu rozwojowego obszarów wiejskich27.
Warto zwróciè uwagö, Ĕe projektujñc pomoc unijnñ naleĔy uwzglödniaè nastöpujñce ogólne zasady: komplementarnoĈci, spójnoĈci, zgodnoĈci, partnerstwa, pomocniczoĈci, równoĈci möĔczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Istotö pierwszych
trzech okreĈla art. 5 rozporzñdzenia Rady WE nr 1698/2005. Tak wiöc zasada komplementarnoĈci oznacza, Ĕe EFRROW ma jedynie uzupeäniaè dziaäania krajowe,
regionalne i lokalne wspierajñce priorytety Wspólnoty. Z kolei zasada spójnoĈci,
zapewniana przez strategiczne wytyczne Wspólnoty, wyraĔa siö w tym, Ĕe dziaäania wszystkich instrumentów pomocowych powinny byè skoordynowane w ramach róĔnych polityk prowadzñcych do usuniöcia róĔnic spoäecznych i gospodarczych miödzy poszczególnymi regionami Wspólnoty. Wreszcie zasada zgodnoĈci,
wymaga zapewnienia przez paþstwa czäonkowskie zgodnoĈci operacji finansowanych przez EFRROW, z prawodawstwem wspólnotowym.
WĈród zasad pomocy szczególne miejsce przypada zasadzie partnerstwa, bardzo istotnej w projektowaniu wsparcia unijnego. Jej istotö okreĈla art. 6 analizowanego tutaj rozporzñdzenia. Tak wiöc zasada ta oznacza, Ĕe ustalanie celów i priorytetów najpierw na poziomie UE, nastöpnie przyjmowanie programów operacyjnych
w paþstwach czäonkowskich, odbywa siö we wspóäpracy wszystkich zaintereso24

25

26
27

Polityka w dziedzinie Ğrodowiska naturalnego naleĪy obecnie do priorytetowych celów Unii Europejskiej. ZaleĪnoĞü pomiĊdzy wspóáczesną dziaáalnoĞcią rolniczą i Ğrodowiskiem naturalnym jest oczywista. Mając to na
uwadze zdecydowano, Īe ochrona i poprawa Ğrodowiska naturalnego terenów wiejskich powinny nastĊpowaü
poprzez wdraĪanie róĪnych dziaáaĔ Ğrodowiskowych w rolnictwie i leĞnictwie. Por. jak cele tak rozumianych priorytetów zostaáy szerzej nakreĞlone w punktach od 31. do 45. preambuáy rozporządzenia Rady WE nr 1698/2005.
Przewidziane w ramach tych dziaáaĔ najwaĪniejsze formy wsparcia to: páatnoĞci z tytuáu naturalnych utrudnieĔ
dla rolników na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, páatnoĞci dla obszarów Natura 2000,
páatnoĞci rolnoĞrodowiskowe i leĞnoĞrodowiskowe, páatnoĞci z tytuáu zalesiania gruntów rolnych.
Są to: 1) róĪnicowanie w kierunku dziaáalnoĞci nierolniczej, 2) tworzenie i rozwój mikroprzedsiĊbiorstw, 3) podstawowe usáugi dla gospodarki i ludnoĞci wiejskiej, 4) odnowa i rozwój wsi.
OĞ ta obejmuje nastĊpujące trzy dziaáania: 1) wdraĪanie lokalnych strategii rozwoju, 2) wdraĪanie projektów
wspóápracy, 3) funkcjonowanie lokalnej grupy dziaáania, nabywanie umiejĊtnoĞci i aktywizacja.
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wanych stron. Planowanie i realizacja samych juĔ programów operacyjnych, koniecznych do uruchomienia pomocy finansowej, konsultowana jest z tzw. komitetami monitorujñcymi, skäadajñcymi siö z przedstawicieli róĔnych grup biznesowych
i spoäecznych. Zadaniem tych komitetów jest wypowiadanie siö w sprawie kryteriów udzielania pomocy, podziaäu Ĉrodków finansowych pomiödzy dziaäania, opiniowanie rocznych i koþcowych sprawozdaþ z realizacji programu pomocowego.
Zasada pomocniczoĈci, okreĈlona w art. 7 rozporzñdzenia, oznacza, Ĕe paþstwa
czäonkowskie odpowiadajñ za realizacjö programów rozwoju obszarów wiejskich
zgodnie z ich wewnötrznymi rozwiñzaniami instytucjonalnymi oraz zgodnie z analizowanym rozporzñdzeniem.
Ostatnia z przywoäanych wyĔej zasad, wyartykuäowana w art. 8 rozporzñdzenia, nakazuje paþstwom czäonkowskim oraz Komisji Europejskiej wspieraè równoĈè möĔczyzn i kobiet oraz zapobiegaè wszelkiej dyskryminacji na etapach projektowania, wdraĔania, monitorowania i oceny programów pomocowych.
W prawodawstwie krajowym, podstawowym aktem normatywnym w zakresie
analizowanej tutaj problematyki jest ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziaäem Ĉrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich28. Ustawa ta okreĈla wäaĈciwoĈè organów i podmiotów podejmujñcych dziaäania w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze Ĉrodków przywoäanego wyĔej Funduszu, takĔe sposób realizacji
zadaþ oraz przesäanki i tryb przyznawania, wypäacania i zwracania pomocy. Zaznaczyè tutaj naleĔy, Ĕe wiökszoĈè przepisów tej ustawy dotyczy spraw wiñĔñcych siö
juĔ z wdraĔaniem pomocy unijnej. Zatem sprawy jej projektowania naleĔñ gäównie
do materii prawodawstwa unijnego.
WdraĔanie pomocy unijnej w obecnej perspektywie finansowej nadal trwa, zatem na obecnñ chwilö nie jest moĔliwe dokonanie peänej oceny skutków jej wdraĔania. Przeprowadzone natomiast w miödzyczasie oceny ex–ante oraz ex–post, wymagane przepisami art. 84 i nast. rozporzñdzenia Rady WE nr 1698/2005, pozwoliäy juĔ
oceniè, na ile nastñpiäa poprawa jakoĈci, efektywnoĈci i skutecznoĈci realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich. WaĔnym elementem tych ocen jest ustalenie
oddziaäywania tych programów pod kñtem strategicznych wytycznych Wspólnoty
oraz problemów rozwoju obszarów wiejskich, charakterystycznych dla poszczególnych krajów czäonkowskich, przy uwzglödnieniu wymogów zrównowaĔonego rozwoju oraz skutków dla Ĉrodowiska w zakresie speäniania przepisów odpowiedniego prawodawstwa wspólnotowego. Dodaè tutaj naleĔy, Ĕe za organizacjö tych ocen
odpowiedzialne sñ odpowiednio paþstwa czäonkowskie bñdĒ Komisja Europejska.
28
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Ocen dokonujñ niezaleĔni oceniajñcy, a ich wyniki udostöpnia siö Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji29.
Nowa perspektywa finansowa, obejmujñca lata 2014–2020, przyniesie wiele zmian, zarówno w obszarze projektowania pomocy unijnej, jak teĔ w zakresie
jej wdraĔania. Podstawowym aktem normatywnym kreujñcym politykö rozwoju obszarów wiejskich bödzie rozporzñdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej rozporzñdzenie WROW)30.W odróĔnieniu od
rozporzñdzenia Rady WE nr 1698/2005, nowe rozporzñdzenie swym zakresem regulacji prawnej wychodzi poza ramy polityki rozwoju obszarów wiejskich, wiñĔñc
jñ w ogólnych ramach polityki spójnoĈci UE. Wyrazem tych zmian jest powiñzanie WPR ze Strategiñ Europa 202031, która ma stanowiè odpowiedĒ na najwaĔniejsze wyzwania, jakie stanöäy obecnie przed Europñ. Pierwsze z tych wyzwaþ to wychodzenie z kryzysu, drugie to poszukiwanie odpowiedzi na problemy wynikajñce
z globalizacji, kolejne zaĈ to podoäanie problemom wynikajñcym ze starzenia siö
spoäeczeþstw oraz racjonalne wykorzystanie zasobów materialnych. Strategia Europa 2020 jest kolejnym, po Strategii Lizboþskiej32, däugoterminowym programem
rozwoju spoäeczno–gospodarczego Unii Europejskiej.
Analizujñc dalej treĈè Strategii Europa 2020, a zwäaszcza jej zaäoĔenia, wypada
w pierwszej kolejnoĈci wskazaè na priorytety leĔñce u jej podstaw. Sñ nimi:
– rozwój inteligentny, zakäadajñcy rozwój gospodarki oparty na wiedzy i innowacji;
– rozwój zrównowaĔony, zakäadajñcy wspieranie gospodarki efektywniej korzystajñcej z zasobów, bardziej przyjaznej Ĉrodowisku i bardziej konkurencyjnej;
– rozwój sprzyjajñcy wäñczeniu spoäecznemu, zakäadajñcy wspieranie gospodarki charakteryzujñcej siö wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniajñcej spójnoĈè gospodarczñ, spoäecznñ i terytorialnñ.
29

30
31

32

Z zastrzeĪeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1049/2001 z dnia 30 maja
2001 r. w sprawie publicznego dostĊpu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz. Urz. UE
L 145 z 31 maja 2001 r.
Dotąd niepublikowane; ostateczna wersja wniosku (projektu): KE, Bruksela, dnia 12. 10. 2011, KOM(2011)627.
Dokument ten w peánym brzmieniu nosi nazwĊ – Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaĪonego rozwoju sprzyjającego wáączeniu spoáecznemu, ogáoszony komunikatem Komisji Europejskiej w dniu
3 marca 2010 (KOM (2010) 2020 wersja ostateczna). Dokument ten zostaá nastĊpnie przyjĊty na posiedzeniu
Rady WE w dniu 17 czerwca 2010 r.
Byá to plan rozwoju przyjĊty w 2000 r. na 10 lat dla Unii Europejskiej przez RadĊ Europy w Lizbonie. Niezrealizowanym celem tej strategii byáo uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem Ğwiata,
rozwijającym siĊ szybciej niĪ Stany Zjednoczone.
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Tak okreĈlone priorytety, wzajemnie z sobñ powiñzane, zgodnie z generalnym
zaäoĔeniem analizowanego tutaj dokumentu, majñ ksztaätowaè obraz europejskiej
spoäecznej gospodarki rynkowej XXI wieku.
Dalsza analiza Strategii Europa 2020 nakazuje w nastöpnej kolejnoĈci wskazaè
na wyartykuäowane w niej cele. Sñ nimi:
– poprawa stopy zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat z obecnych 69% do
75%;
– utrzymanie dotychczasowej intensywnoĈci dziaäalnoĈci badawczo–rozwojowej oraz innowacyjnej poprzez inwestowanie 3% PKB UE w badania i rozwój przy zaäoĔeniu, Ĕe wiökszy nacisk ma byè poäoĔony na poprawö warunków prywatnej dziaäalnoĈci badawczo–rozwojowej w UE;
– poprawa warunków klimatycznych i energetycznych poprzez zwiökszenie
produkcji energii, przy wykorzystaniu odnawialnych Ēródeä energii i zwiökszenie efektywnoĈci jej wykorzystania;
– ograniczenie o 25% krajowych granic ubóstwa, co bödzie wymagaè wydobycia z ubóstwa ponad 20 mln osób.
Jak to juĔ wyĔej powiedziano, polityka rozwoju obszarów wiejskich stanowiñca II filar WPR, ma siö staè obecnie czöĈciñ szeroko ujmowanej polityki spójnoĈci.
Oznacza to, Ĕe cele analizowanej tutaj Strategii, obejmujñcej lata 2014–2020, bödñ
równieĔ realizowane poprzez ĈciĈlejszñ integracjö celów WPR z celami innych polityk. Z powyĔszym wiñĔe siö równieĔ zmiana w zakresie programowania WPR.
W nowym okresie programowym podstawö opracowania programów operacyjnych
wszystkich polityk finansowanych: z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoäecznego, Funduszu SpójnoĈci oraz Europejskiego Funduszu
Rybackiego i Morskiego majñ stanowiè Wspólne Ramy Strategiczne (dalej WRS)33.
Potrzeba przyjöcia takich ram wynikäa m.in. stñd, Ĕe obecne polityki maäo efektywnie wspierajñ rozwój obszarów wiejskich w nowym podejĈciu do rozwoju obszarów wiejskich. Wynika to m.in. z róĔnych celów realizowanych przez te polityki, niespójnych harmonogramów ich realizacji, braku wspólnej strategii, trudnoĈci
w äñczeniu róĔnych Ēródeä finansowania. NaleĔy tutaj zwróciè jeszcze uwagö na odmiennoĈè podejĈè do rozwoju wsi w obecnym oraz w nadchodzñcym okresie programowania.
33
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Zob. wersjĊ polską dokumentu roboczego sáuĪb Komisji Europejskiej (Bruksela, 14.3.2012 SWD(2012) 61Þnal,
czĊĞü I i II) – Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014–2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoáecznego, Funduszu SpójnoĞci, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, http//ec.europa.
eu
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Dla potrzeb niniejszej analizy warto w tym miejscu przywoäaè, trafne zdaniem
autora niniejszych wywodów, stanowisko, jakie co do oczekiwanych obecnie celów polityki rozwoju obszarów wiejskich przedstawiäa Organizacja Wspóäpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zgodnie z nim, cele polityki rozwoju wsi zakäadaäy
dotñd zwiökszenie dochodów rolniczych, podniesienie konkurencyjnoĈci gospodarstw rolnych poprzez udzielanie róĔnych subsydiów w obröbie jednego, rolnego
sektora. Cele polityki rozwoju obszarów wiejskich w nowym podejĈciu majñ natomiast prowadziè do konkurencyjnoĈci obszarów wiejskich i zrównowaĔonej eksploatacji zasobów realizowanych poprzez inwestycje w ramach róĔnych sektorów gospodarki. Sposobem na przezwyciöĔenie tych trudnoĈci mogñ byè wäaĈnie Wspólne
Ramy Strategiczne34. Podstawö normatywnñ dla tak postrzeganej polityki rozwoju
obszarów wiejskich ma w szczególnoĈci stanowiè rozporzñdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej rozporzñdzenie ROW35).
Uwzglödniajñc w szczególnoĈci treĈè WRS oraz przywoäanego wyĔej rozporzñdzenia opracowane zostanñ w kolejnoĈci programy operacyjne. W Polsce bödzie
to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202036. RównieĔ na podstawie przywoäanych wyĔej Ram poszczególne kraje czäonkowskie przygotujñ kontrakty partnerskie przedstawiajñce wykorzystanie funduszy. Majñ one stanowiè dokument krajowy, akceptowany przez Komisjö Europejskñ, z planowanñ alokacjñ
Ĉrodków finansowych na realizacjö celów Strategii Europa 2012. Umowy partnerskie, zawierane miödzy Komisjñ i kaĔdym z paþstw czäonkowskich, bödñ okreĈlaè
wzajemne zobowiñzania stron na poziomie krajowym, regionalnym oraz Komisji.
Z jednej strony powinny byè powiñzane z celami Strategii Europa 2020 oraz programami reform danego kraju czäonkowskiego. Rozwój terytorialny okreĈlony w umowie partnerskiej ma byè wspierany przez wszystkie fundusze objöte zakresem WRS,
przy jednoczesnym zachowaniu zintegrowanego podejĈcia, a takĔe wskazywaè cele
wytyczone przez uzgodnione wskaĒniki, inwestycje strategiczne i uwarunkowania.
Innym waĔnym zobowiñzaniem, przyjötym w kontraktach partnerskich, majñ byè
coroczne sprawozdania o postöpach w realizowanej polityce spójnoĈci, polityce rozwoju obszarów wiejskich i w innych publicznych sprawozdaniach.
W dniu 15 stycznia 2013 r. Rada Ministrów RP przyjöäa zaäoĔenia do przyszäej
umowy partnerskiej37, które przewidujñ, Ĕe jednym z kilku obszarów strategicznej
34
35
36

37

Zob. Reinventing Rural Policy, OECD Policy Brief, 2006, s.12
Polska wersja projektu tego rozporządzenia zob. zakáadka – Propozycje legislacyjne WPR 2020 na stronach internetowych MRiRW.
Dotychczas opublikowano i poddano publicznej konsultacji dwie wersje operacyjnego programu rozwoju obszarów wiejskich, najpierw wersjĊ wstĊpną z dnia 16 kwietnia 2013 r., nastĊpnie drugą, oznaczoną jako wersja I z 26
lipca 2013 r. Obie wersje są dostĊpne na stronach internetowych MRiRW, zakáadka PROW 2014–2020.
Dokument – Programowanie perspektywy Þnansowej 2014–2020. ZaáoĪenia Umowy Partnerstwa – dostĊpny na
stronie internetowej: www.mrr.gov.pl
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interwencji dla funduszy objötych WRS bödñ obszary wiejskie, zwäaszcza te o najniĔszym dostöpie mieszkaþców do dóbr i usäug warunkujñcych moĔliwoĈci rozwojowe. Oznacza to, Ĕe tereny wiejskie bödñ waĔnym obszarem wsparcia ze strony
wszystkich piöciu funduszy objötych WRS. Dziaäania te bödñ prowadzone przy jednoczesnym uwzglödnieniu zapisów Strategii zrównowaĔonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa38. KaĔdy program operacyjny finansowy przez kaĔdy z funduszy objötych WRS bödzie wskazywaä, w jaki sposób odnosi siö to do rozwoju obszarów
wiejskich39.
W kolejnoĈci wypada przedstawiè kilka ogólnych uwag co do podstaw programowania rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej. Podstawö
prawnñ do ich tworzenia i wdraĔania bödñ stanowiè w szczególnoĈci dwa rozporzñdzenia, tj. rozporzñdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajñce wspólne
przepisy dotyczñce Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoäecznego, Funduszu SpójnoĈci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objötych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiajñce przepisy ogólne dotyczñce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoäecznego i Funduszu SpójnoĈci oraz uchylajñce rozporzñdzenie
(WE) nr 1083/2006 (dalej cyt. jako rozporzñdzenie WRS)40 oraz przywoäywane juĔ
wyĔej projektowane rozporzñdzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. W myĈl przepisów tych rozporzñdzeþ
wspólne reguäy programowania wyznaczaè bödzie obecnie rozporzñdzenie WRS.
Zrezygnowano tym samym ze znanych pod rzñdami rozporzñdzenia nr 1698/2005
ogólnych ram odniesienia dla wäaĈciwego programowania pomocy. Krajowym dokumentem strategicznym ukierunkowujñcym strategiö wsparcia polskiego rolnictwa
i terenów wiejskich bödzie „Strategia zrównowaĔonego rozwoju wsi, rolnictwa i ryboäówstwa”(dalej SZRWRiR).41 PowyĔsza strategia jest jednñ ze strategii rozwoju,
o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju42.
Podstawowym dokumentem programowym o charakterze operacyjnym, wdraĔajñcym okreĈlonñ strategiö rozwoju, pozostajñ programy rozwoju obszarów wiejskich. Stanowiñ one konieczny dokument programowy do uruchomienia pomocy
unijnej. W Polsce obecnie równieĔ przyjöto jednolity program rozwoju obszarów
wiejskich dla caäego kraju.
38
39
40
41
42
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Zob. zwáaszcza treĞü tych zaáoĪeĔ zawartych w rozdziale 1.1 (Wyzwania rozwojowe dla Polski) dokumentu przywoáanego w przypisie 36.
Zob. zwáaszcza zapisy zawarte w pkt. V.2 dokumentu przywoáywanego w przypisach 36 i 37.
Polska wersja projektu tego rozporządzenia zob. strona internetowa KE, Bruksela 6.10.2011 KOM(2011) 615
wersja ostateczna.
Dokument ten przyjĊáa Rada Ministrów uchwaáą z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zostaá nastĊpnie opublikowany w Monitorze Polskim z dnia 9 listopada 2012 r. pod poz. 839.
Dz.U z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.
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ZawartoĈè programów operacyjnych okreĈlajñ w szczególnoĈci art. 24 rozporzñdzenia WRS oraz art. 9 rozporzñdzenia WROW. W tym miejscu warto zwróciè
uwagö, Ĕe w myĈl art. 8 rozporzñdzenia WROW paþstwa czäonkowskie mogñ wäñczyè do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich podprogramy tematyczne
ukierunkowane na zidentyfikowane okreĈlone potrzeby, szczególnie w odniesieniu
do mäodych rolników, maäych gospodarstw rolnych, obszarów górskich i krótkich
äaþcuchów dostaw. Stawki wsparcia na powyĔsze dziaäania mogñ byè powiökszone
(art. 8 rozporzñdzenia WROW).
Przepisy dotyczñce przygotowania, zatwierdzania oraz zmiany programów rozwoju obszarów wiejskich pokrywajñ siö w zasadzie z obecnie obowiñzujñcymi, a zawartymi w rozporzñdzeniu nr 1698/2005.
W nowym okresie programowym istotnej zmianie ulegnie katalog Ĉrodków
(dziaäaþ, zgodnie z nazewnictwem przyjötym w rozporzñdzeniu 1698/2005) objötych finansowaniem EFRROW. Przede wszystkim bödzie mniej dziaäaþ w stosunku
do obecnego PROW. Nie oznacza to jeszcze zawöĔenia wsparcia, jeĈli zwaĔyè, Ĕe
projektowane obecnie dziaäania äñczñ w sobie po kilka róĔnych instrumentów. Z zawöĔeniem wielkoĈci wsparcia moglibyĈmy mieè do czynienia w przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty Ĉrodków na finansowanie Programu. Warto teĔ zauwaĔyè, Ĕe
w nowym PROW nie przewiduje siö dziaäania „renty strukturalne”, które w istocie
okazaäy siö dziaäaniem maäo efektywnym w zakresie wytyczonych im funkcji, ale
generujñcym najwiökszñ, rozciñgniötñ w däugiej perspektywie czasowej kwotö wydatków43.
Przechodzñc do bardziej syntetycznej juĔ charakterystyki wybranych dziaäaþ nowego PROW, naleĔy w pierwszej kolejnoĈci wskazaè na podstawy prawne
ich utworzenia. Podstawö tö stanowiñ przepisy art. 14–45 rozporzñdzenia ROW.
Uwzglödniajñc ich treĈè, opracowane juĔ zostaäy dwie wersje tego Programu, wstöpna oraz pierwsza44.
Zgodnie z treĈciñ projektowanego PROW na lata 2014–2020, generalnie realizowaä on bödzie cel ogólny oraz cele szczegóäowe odpowiadajñce misji i celom
WPR, a takĔe unijnym priorytetom rozwoju obszarów wiejskich. Celem ogólnym
bödzie poprawa konkurencyjnoĈci rolnictwa, zrównowaĔone zarzñdzanie zasobami
naturalnymi, dziaäania w dziedzinie klimatu, a takĔe zrównowaĔony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Bödzie on realizowany w ramach 6 priorytetów wyznaczonych dla wspólnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020. Cele
szczegóäowe, w liczbie osiemnastuu, bödñ realizowane poprzez skonkretyzowane
juĔ dziaäania PROW na lata 2014–2020.
43
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Zob. J. Stoksik, Instrumenty ksztaátowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym
uwzglĊdnieniem instrumentów Þnansowych, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. IX, s. 229 i n.
Obie wersje dostĊpne na stronach internetowych MRiRW.
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W ramach Priorytetu 1. w PROW 2014–2020 projektuje siö nastöpujñce 3 dziaäania: Transfer wiedzy i dziaäania informacyjne, Doradztwo i Wspóäpraca. Zakäada siö , Ĕe poprzez wdraĔanie tych dziaäaþ rolnicy i wäaĈciciele lasów bödñ mieli zapewnione wszechstronne doskonalenie zawodowe oraz doradztwo, obejmujñce
zarówno sferñ produkcji, jak i Ĉrodowisko. Poprzez powiñzanie nauki z praktykñ
dziaäania te majñ prowadziè do opracowywania nowych, innowacyjnych rozwiñzaþ
w rolnictwie, leĈnictwie i przetwórstwie, a takĔe ich wdraĔanie do praktyki.
W ramach Priorytetu 2. – Poprawa konkurencyjnoĈci wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiökszenie rentownoĈci gospodarstw rolnych – projektuje siö trzy
nastöpujñce dziaäania: Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja maäych
gospodarstw oraz Premia dla mäodych rolników. Majñ one prowadziè do wzmacniania konkurencyjnoĈci polskiego rolnictwa poprzez odpowiednio ukierunkowane
wsparcie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, takĔe tych o niskim poziomie
towarowoĈci. Trzecie z nich ma uäatwiaè podejmowanie dziaäalnoĈci rolniczej przez
mäodych rolników.
Priorytet 3. – Poprawa organizacji äaþcucha ĔywnoĈciowego i promowanie zarzñdzania ryzykiem – ma byè realizowany poprzez kolejne dziaäania, tj.: Systemy
jakoĈci produktów rolnych i Ĉrodków spoĔywczych, Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, Tworzenie grup producentów, Podstawowe usäugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich – Targowiska, Przywracanie potencjaäu produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klösk Ĕywioäowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich
dziaäaþ zapobiegawczych. Te z kolei dziaäania majñ prowadziè do pogäöbienia integracji pionowej i poziomej w äaþcuchu ĔywnoĈciowym, rozwoju rynku produktów
o wysokiej jakoĈci, z myĈlñ o wsparciu konkurencyjnoĈci sektora ĔywnoĈciowego
oraz do wzmocnienia pozycji producentów i ich lepszego powiñzania z rynkiem.
Poprzez wprowadzenie w ostatnim z wymienionych wyĔej dziaäaþ, instrumentów
umoĔliwiajñcych zapobieganie i likwidowanie skutków katastrof naturalnych, bödzie siö zabezpieczaè stabilizacjö potencjaäu produkcji rolnej i leĈnej.
Nastöpny Priorytet 4. – Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów
zaleĔnych od rolnictwa i leĈnictwa – obejmuje 4 kolejne dziaäania: Dziaäania rolnoĈrodowiskowo–klimatyczne Rolnictwo ekologiczne, PäatnoĈci dla obszarów Natura 2000, PäatnoĈci dla obszarów ONW, Scalanie gruntów. W ogólnym zaäoĔeniu
dziaäania te majñ promowaè praktyki rolnicze sprzyjajñce zachowaniu bioróĔnorodnoĈci, krajobrazu oraz walorów Ĉrodowiska naturalnego, w szczególnoĈci jakoĈci
gleb i wód.
Inny nieco charakter majñ dziaäania Priorytetu 5. – Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkö niskoemisyjnñ i odpornñ na
zmianö klimatu w sektorach: rolnym, spoĔywczym i leĈnym. W ramach tego priorytetu projektuje siö jedno tylko dziaäanie – Zalesianie i tworzenie terenu zalesione112
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go. WdraĔanie tego dziaäania ma prowadziè do sekwestracji dwutlenku wögla. Obok
tego dziaäania ten sam efekt powinno powodowaè dziaäanie – Inwestycje w Ĉrodki trwaäe (art. 18) realizowane w ramach priorytetu 2. i 3. poprzez wspieranie inwestycji w przedsiöbiorstwach i gospodarstwach, których efektem dodatkowym bödzie
oszczödnoĈè wody, energii, wykorzystanie produktów ubocznych, wykorzystanie
odnawialnych Ēródeä energii lub produkcja surowców odnawialnych.
Ostatni wreszcie Priorytet 6. – Zwiökszanie wäñczenia spoäecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich ma prowadziè do dalszego rozwoju spoäeczno–gospodarczego obszarów wiejskich poprzez
kontynuacjö dziaäaþ na rzecz zatrudnienia i poprawy jakoĈci Ĕycia, takĔe poprzez realizacjö oddolnych strategii (Leader). W ramach tego priorytetu projektuje siö nastöpujñce dziaäania: Premie na rozpoczöcie dziaäalnoĈci pozarolniczej, Rozwój przedsiöbiorczoĈci. Podstawowe usäugi i odnowa wsi na terenach wiejskich – Odbudowa
i poprawa dziedzictwa kulturowego wsi, infrastruktura w maäej skali oraz Leader.
Wstöpna wersja PROW 2014–2020 zostaäa poddana zgodnie z art. 5 rozporzñdzenia WRS konsultacjom spoäecznym i innym dziaäaniom. W ich wyniku powstaäa
I wersja tego Programu, która równieĔ zostaäa poddana konsultacjom. Po ich zakoþczeniu (z koþcem wrzeĈnia) spodziewaè siö naleĔy kolejnej wersji.
W ramach polityki spójnoĈci dodatkowe wsparcie rozwoju obszarów wiejskich,
zgodnie z propozycjami MRiRW, byäoby realizowane w nastöpujñcych dziedzinach:
gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodno–Ĉciekowa, gospodarka
wodna, odnawialne Ēródäa energii, ale z wyäñczeniem inwestycji w gospodarstwach
rolnych, infrastruktura Internetu szerokopasmowego, odnowa lasów zniszczonych
w wyniku katastrof, rozwój przedsiöbiorczoĈci, szkolenia i doradztwo pozarolnicze
dla rolników i czäonków ich rodzin, szkolenia dla doradców w zakresie pozarolniczym, instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu. Projektowane dodatkowe wsparcie pozarolniczych dziedzin aktywnoĈci na obszarach wiejskich z funduszy polityki spójnoĈci oceniè naleĔy pozytywnie.
SkutecznoĈè zakäadanych celów w polityce rozwoju obszarów wiejskich bödzie zaleĔeè w gäównej mierze od podziaäu Ĉrodków finansowych przeznaczonych
na drugi filar w budĔecie WPR na lata 2014–2020. W listopadzie 2013 r. udaäo siö
ostatecznie osiñgnñè najwaĔniejsze porozumienia i decyzje w sprawie budĔetu UE
na lata 2014–2020 oraz zmian we Wspólnej Polityce Rolnej. Nie mogñ one jednak
napawaè jednoznacznym optymizmem. Polska ma byè najwiökszym beneficjentem Ĉrodków w ramach drugiego filaru WPR (10,9 mld euro). W ramach päatnoĈci
bezpoĈrednich, z budĔetu UE mamy otrzymaè 21,1 mld euro. Z myĈlñ o utrzymaniu w Polsce odpowiedniego, zbliĔonego do przeciötnej unijnej, poziomu päatnoĈci
bezpoĈrednich przewiduje siö przeniesienie 25% Ĉrodków z unijnej koperty drugiego filaru WPR do filara pierwszego. Tö pomniejszonñ kwotö Ĉrodków bödzie moĔ113
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na uzupeäniè dodatkowym wkäadem z budĔetu paþstwa, który i tak zgodnie z zasadñ wspóäfinansowania, musi zabezpieczyè wkäad krajowy w ramach przyznanych
Ĉrodków z budĔetu UE na wsparcie polityki rozwoju obszarów wiejskich. Nasuwa
siö w tym miejscu pytanie, czy w obecnej, trudnej sytuacji naszych finansów publicznych takie wydatki bödñ moĔliwe? Dodaè tutaj jeszcze naleĔy, Ĕe polityka rozwoju obszarów wiejskich ma byè prowadzona w ĈciĈlejszej koordynacji z innymi
politykami rozwojowymi za poĈrednictwem unijnych WRS oraz umowy o partnerstwie, zawieranej pomiödzy paþstwem czäonkowskim a KE. Stwarzaäoby to szansö
na dodatkowe wsparcie rozwoju terenów wiejskich z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFRROW, EFFR, EFS, Fundusz SpójnoĈci i EFMR).
Szansa ta mogäaby zostaè urzeczywistniona, o ile w programach pomocowych
wspieranych Ĉrodkami z powyĔszych funduszy przewidziane zostaäoby w sposób
przejrzysty wsparcie terenów wiejskich w dziedzinach wskazanych juĔ w poprzednim akapicie45.
Kolejne zastrzeĔenia moĔe nasuwaè rozwiñzanie przyznajñce KE kompetencje
co do okreĈlania kwot wydatków w drodze aktu wykonawczego, przy jednoczesnym
braku wyraĒnych kryteriów tego podziaäu.
WñtpliwoĈci moĔe teĔ nasuwaè poäñczenie czöĈci dotychczasowych dziaäaþ, realizowanych w ramach PROW na lata 2007–2013, w grupy dziaäaþ wielokierunkowych i to o zróĔnicowanym charakterze.
Jako pozytywne naleĔy natomiast oceniè wyäñczenie pomocy w odniesieniu do
gospodarstw o najsilniejszym potencjale ekonomicznym.
Ze spraw bardziej szczegóäowych: propozycje wsparcia ubezpieczenia upraw,
zwierzñt, utworzenie funduszy wspólnego inwestowania dotyczñcego chorób zwierzñt i roĈlin oraz incydentów Ĉrodowiskowych, takĔe zasäugujñ na pozytywnñ ocenö, jeĈli zwaĔyè na coraz czöstsze przypadki tych zjawisk w dziaäalnoĈci rolniczej
na obszarze caäej UE.
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DESIGNING OF EU AID IN THE AREA OF RURAL DEVELOPMENT POLICY

Key words: Financial perspective, Common Agricultural Policy, Programme of
Rural Development Area
The next EU financial perspective 2014–2020 will bring many changes in
designing and implementing of EU aid in the area of the Common Agricultural
Policy, especially in the rural development policy. These changes bind proposed
mechanisms of the Common Agricultural Policy with the Europe 2020 Strategy. This
strategy envisages greater integration of the objectives of the Common Agricultural
Policy with the objectives of other EU policies (regional policy, social policy,
cohesion policy, fisheries policy). Author of this article is not fully convinced of
the effectiveness of these changes. This view results from decreasing aid measures
for each of these policies. Moreover, the European Commission has been granted
powers to determine the distribution of this aid measures without clear criteria.
Execution of the Programme of Rural Development Area may be jeopardized
because of the expected shift of some funds from the European Agricultural Fund
for Rural Development to financing direct payments. For the full realization of the
objectives of rural development policy, it is necessary to clearly specify the size
of the funds allocated to rural areas in aid programs financed by other funds of the
Common Strategic Framework.
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