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JAN STOKSIK1

Projektowanie pomocy unijnej w dziedzinie polityki 

rozwoju obszarów wiejskich 

W dniu 1 stycznia 2014 roku rozpocznie si  kolejna perspektywa finansowa 
Unii Europejskiej obejmuj ca lata 2014–2020. W organach Unii Europejskiej, a tak-
e we wszystkich pa stwach cz onkowskich, trwaj  intensywne prace zmierzaj ce 

do dope nienia wszystkich warunków koniecznych do pozyskiwania w kolejnych 
siedmiu latach rodków bud etowych Unii Europejskiej. Szczególnie du o dzia-
a  przygotowawczych wymaga uruchomienie dystrybucji rodków bud etowych 

pozyskiwanych przez beneficjentów wielu programów pomocowych, finansowa-
nych z wielu funduszy unijnych, wdra anych w ramach szeroko rozumianych poli-
tyk strukturalnych. W dziedzinie Wspólnej Polityki Rolnej (dalej WPR) s  to ope-
racyjne programy pomocowe w zakresie rozwoju rolnictwa oraz terenów wiejskich, 
stanowi ce niezb dn  podstaw  programow  do wdra ania skonkretyzowanych ju  
dzia a , okre lonych tymi programami. Tworzeniu tych programów po wi cony 
jest w g ównej mierze niniejszy artyku . Poza zakresem rozwa a  pozostawiono za-
gadnienia pozyskiwania rodków unijnych z nurtu polityki rynkowo–dochodowej 
Wspólnej Polityki Rolnej. 

 Tytu em wprowadzenia do zagadnie  b d cych przedmiotem analizy niniej-
szego artyku u, warto na samym ju  wst pie przedstawi  kilka podstawowych, ogól-
nych informacji co do zasad programowania pomocy unijnej. Otó  zgodnie z tre-
ci  art. 9 lit. a) rozporz dzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. 

wprowadzaj cego ogólne przepisy dotycz ce funduszy strukturalnych2 programo-
wanie oznacza proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania, pro-
wadzony w kilku etapach w celu wdro enia, na bazie wieloletniej wspó pracy, dzia-
a  Wspólnoty i pa stw cz onkowskich dla osi gni cia celów okre lonych prze Uni  

Europejsk . Z kolei w my l art. 10 rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz cego Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Fundu-

1 Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie

2 Dz. U. (UE) L 161 z dnia 26 czerwca 1999 r.
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szu Spójno ci i uchylaj cego rozporz dzenie (WE) nr 1260/19993 cele funduszy 
europejskich realizowane s  w ramach wieloletniego programowania zorganizowa-
nego w kilku etapach sk adaj cych si  z okre lenia priorytetów, finansowania oraz 
systemu zarz dzania i kontroli. 

Pocz tków polityki rozwoju obszarów wiejskich w czonej w ca o ci do WPR 
(jako jej drugi filar) upatrywa  nale y ju  na pocz tku lat siedemdziesi tych ubie-
g ego stulecia. Pierwsze jej mechanizmy zmierza y do poprawy struktur gospoda-
rowania w rolnictwie, by nast pnie w ramach ich kolejnych reform, przechodzi  
stopniowo do wspierania dzia a  na rzecz poprawy konkurencyjno ci rolnictwa i le-
nictwa oraz poprawy jako ci ycia na obszarach wiejskich, tak e wspierania zró -

nicowania gospodarczego spo eczno ci wiejskich oraz silniejszego powi zania dzia-
alno ci rolniczej z ochron  rodowiska.4 

WPR posiada kluczowe znaczenie w tworzeniu spójno ci terytorialnej, gospo-
darczej oraz spo ecznej Unii Europejskiej. Wystarczy zwa y , e dzia alno  rol-
nicza i funkcjonowanie terenów wiejskich pozostaje w cis ym zwi zku ze rodo-
wiskiem przyrodniczym wraz z jego bogatymi zasobami naturalnymi. W polityce 
rolnej Unii Europejskiej, poczynaj c zw aszcza od pocz tku lat 90. XX w., kon-
sekwentnie i coraz mocnej wskazuje si  na potrzeb  ochrony stanu tego rodowi-
ska.5 Ostatecznie w ponad 50–letnim ju  okresie funkcjonowania WPR ukszta towa  
si  europejski model rolnictwa oparty na wielokierunkowym schemacie dzia alno ci 
rolniczej oraz na polityce wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. 

W polityce rozwoju obszarów wiejskich, jako cel zasadniczy, stawia si  na two-
rzenie spójnych i zrównowa onych ram gwarantuj cych zachowanie tych obszarów 
jako zdolnych do wiadczenia szerokiego zakresu us ug publicznych, wykraczaj -
cych poza klasyczny zakres dzia alno ci rolniczej, a tak e do tworzenia nowych ró-
de  dochodu i zatrudnienia na tych terenach, przy jednoczesnym zachowaniu do-
tychczasowej ich kultury, rodowiska i dziedzictwa.6 

Dla pe niejszej analizy zagadnie  wi cych si  z programowaniem polityki 
rozwoju obszarów wiejskich po ytecznym b dzie przedstawienie zarysu najwa -
niejszych dzia a , podejmowanych w ramach WPR, maj cych na celu doprowa-
dzenie do okre lonych zmian o charakterze strukturalnym w dzia alno ci rolniczej. 
Pierwsze takie dzia ania podj to ju  na pocz tku lat siedemdziesi tych ubieg ego 
stulecia, a podstaw  prawn  do ich podj cia stanowi y trzy dyrektywy z 1972 r. 
Pierwsza z nich dotyczy a modernizacji gospodarstw rolnych, druga z kolei przewi-

3 Dz. U. (UE) L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.

4 Wi cej na ten temat zob. A Jurcewicz, [w:] B. Koz owska, E. Tomkiewicz, A. Jurcewicz (red.), Wspólna Polityka 

Rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2007, s. 137 i n. 

5 Zob. A. Jurcewicz, op. cit., s. 40 i n. 

6 Zob. M. Boche ski, J. Zi ba, 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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dywa a rodki zach caj ce rolników do wcze niejszego zaprzestania prowadzenia 
dzia alno ci rolniczej i wreszcie trzecia – w sprawie poradnictwa spo eczno–ekono-
micznego i szkole  zawodowych rolników. W tej e dekadzie przyj to dodatkowo 
dyrektyw  w sprawie rolnictwa na terenach o niekorzystnych warunkach gospoda-
rowania (tereny górskie, bagienne, o niskiej klasie bonitacyjnej ziemi)7. Wszystkie 
te dyrektywy zast pi  w 1985 r. akt normatywny wy szej rangi, mianowicie rozpo-
rz dzenia z dnia 12 marca 1985 r. Rady (EWG) nr 797/85 w sprawie poprawy efek-
tywno ci struktur rolnictwa8. 

W ramach kolejnej reformy funduszy strukturalnych dokonanej w 1988 roku, 
polityk  rolno–strukturaln  powi zano z polityk  rozwoju regionalnego. To powi -
zanie oznacza o, e rozwój obszarów wiejskich, oprócz finansowania dot d rodka-
mi pochodz cymi z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwaran-
cji Rolnej, finansowany by  tak e z pozosta ych funduszy strukturalnych9. 

Bardzo wa ne sprawy przynios a reforma funduszy strukturalnych z 1992 r. Po-
zostawa a ona w zwi zku z przeprowadzan  równolegle reform  Wspólnej Polityki 
Rolnej, od nazwiska jej twórcy zwan  reform  Raya Mac Sharry’ego. W ramach tej 
reformy dotychczasowe regulacje dotycz ce struktur rolnych zast pi o najpierw roz-
porz dzenie nr 2328/1991 Rady EWG w sprawie zwi kszenia efektywno ci struktur 
rolnych10. Reforma dokona a istotnych zmian w polityce cenowej i rynkowej, g ów-
nie poprzez obni enie poziomu cen gwarantowanych. Spowodowa o to w efekcie 
spadek dochodów rolniczych. Aby go zrekompensowa  utworzono rodki struktu-
ralne towarzysz ce polityce rynkowej, które dotyczy y ochrony rodowiska, ponow-
nych zalesie  s abych bonitacyjnie gruntów rolnych oraz finansowania wcze niej-
szych emerytur. Tak wi c rodki strukturalne zacz y uzupe nia  mechanizmy 
gwarancyjne finansowane dot d z Sekcji Gwarancji EFOGR11. 

W 2000 roku przyj to nowy dokument reformuj cy m.in. WPR – Agend  
200012. Zak ada  on wi ksz  spójno  mi dzy rozwojem obszarów wiejskich a poli-
tyk  cenow  i rynkow . Za o enia tej reformy zosta y zmaterializowane w rozporz -
dzeniu Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
ze rodków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz zmieniaj ce 
i uchylaj ce niektóre rozporz dzenia13. Równolegle zmieni y si  przepisy dotycz ce 
funduszy strukturalnych. Nowe rozporz dzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 

7 Zob. wi cej A. Jurcewicz, op. cit., s. 140–141.

8 Dz. Urz. EWG L 93 z 30 marca 1985 r. s. 1; zob. polskie t umaczenie tego rozporz dzenia [w:] Biuletyn 1(8)/95 

Kancelarii Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Dzia  przek adów, s. 23 i n. 

9 Wi cej na temat reformy WPR w 1988 r. zob.: P. Popardowski, [w:] Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, op. 

cit., s. 33–34.

10 Dz. Urz. WE L 218/1.

11 Szerzej zob. A. Lichorowicz, Polityka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, Kraków 

1995, s. 90 i n.; zob. tak e A. Jurcewicz. op. cit., s. 144 i n. 

12 Polskie t umaczenie: http//polskawue.gov.pl/Þ les/Dokumenty/rozszerzenie_UE/Agenda

13 Polskie t umaczenie: http//bip.mrr.gov.pl/Dokumenty%20oÞ cjalne/Okres%20/programowanie
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czerwca 1999 r. ustanawiaj ce przepisy ogólne w sprawie funduszu strukturalnych14 

warunkowa o ród a finansowania ze rodków wspólnotowych w zale no ci od cha-

rakteru obszarów. Tak wi c z Sekcji Orientacji EFOGR finansowane by y dzia ania 

skierowane na obszary opó nione w rozwoju, natomiast z Sekcji Gwarancji EFOGR 

finansowano dzia ania skierowane na wspieranie gospodarczej i spo ecznej konwer-

sji obszarów stoj cych w obliczu problemów strukturalnych, obj te planami rozwo-

ju obszarów wiejskich15. 

W czerwcu 2003 r., a wi c ju  na niespe na jeden rok przed kolejnym, du-

ym rozszerzeniem Unii Europejskiej, przyj ta reforma Wspólnej Polityki Rol-

nej potwierdzi a, e rozwój obszarów wiejskich stanowi  ma podstawowy ele-

ment tej Polityki16. W wydanym w dniu 29 wrze nia 2003 r. rozporz dzeniu Rady 

(WE) nr 1783/2003 zmieniaj cym rozporz dzenie Rady (WE) nr 1257/1999 w spra-

wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnej17 rozszerzono zakres wsparcia oraz przeniesiono cz  rodków 

z pierwszego filara WPR do drugiego, stopniowo redukuj c p atno ci bezpo rednie 

dla du ych gospodarstw18. 

Dokonane w 2004 r. rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych pa stw cz on-

kowskich obj o obszary wiejskie bardziej zró nicowane pod wzgl dem teryto-

rialnym i rodowiskowym, co spowodowa o wzrost znaczenia rodków na rozwój 

obszarów wiejskich. W tej sytuacji, dla drugiego filaru WPR utworzono odr bny 

fundusz – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej 

EFRROW)19. Ogólne zasady wspólnotowego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

okre li o natomiast rozporz dzenie Rady (WE) nr 1698/20005 z dnia 20 wrze nia 

2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich20. Okre laj c podstawowe za o enia 

tego wsparcia, rozporz dzenie to powierzy o krajom cz onkowskim odpowiedzial-

no  za przyj cie strategii rozwoju obszarów wiejskich na swoim terenie, a tak e za 

realizacj  wdra anych w tym zakresie dzia a  (art. 7 rozporz dzenia). Tak wi c po-

lityka rozwoju obszarów wiejskich, obok polityki rynkowo–dochodowej, stanowi c 

14 Polskie t umaczenie: http//bip.mrr.gov.pl/Dokumenty%20oÞ cjalne/Okres%20/programowanie. Tekst oryg. Dz. 

Urz. L 161 z 26 czerwca 1999 r.

15 Zob art. 1 i 2 rozporz dzenia 1260/1999 Rady (WE). 

16 Zob. szerzej: . Hardt, Implikacje reformy Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, 

praca na zlecenie UKIE: http// archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/Þ les.nsf/0/7A25240617

17 Dz. Urz. (UE) L 270/70 z 21 pa dziernika 2003 r. 

18 Dzia anie to nazywane jest modulacj  p atno ci bezpo rednich. 

19 Zarówno dla tego funduszu, jak te  dla utworzonego w tym czasie drugiego, nowego funduszu rolnego UE – Eu-

ropejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (dalej EFRG), podstaw  prawn  do ich utworzenia oraz okre lenia za-

sad i kierunków ich wydatkowania stanowi  przepisy rozporz dzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie Þ nan-

sowania Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. Urz. UE L201/1 z dnia 11 sierpnia 2005 r.).

20 Dz. Urz. UE L 277 z dnia 21 pa dziernika 2005 r. 
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cz  sk adow  Wspólnej Polityki Rolnej, powinna towarzyszy  i uzupe nia  polity-
k  wsparcia rynków rolnych oraz dochodów rolniczych21. 

Misj  EFRROW, zgodnie z art. 3 rozporz dzenia (WE) nr 1698/2005, jest przy-
czynianie si  do wspierania zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich w ca-
ej Wspólnocie, poprzez uzupe nianie polityki wsparcia rynku i wsparcia dochodów 

w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójno ci i wspólnej polityki rybo-
ówstwa. W my l art. 5, ust. 1 analizowanego rozporz dzenia, EFRROW uzupe nia 

dzia ania krajowe, regionalne i lokalne, wspieraj ce priorytety Wspólnoty. Zada-
niem Komisji UE oraz krajów cz onkowskich jest zapewnienie spójno ci gospodar-
czej i spo ecznej z dzia alno ci , politykami i priorytetami Wspólnoty (art. 5, ust. 2). 
Spójno  t  maj  zapewni , tworzone stosownie do tre ci art. 9 rozporz dzenia, stra-
tegiczne wytyczne Wspólnoty oraz krajowe plany strategiczne o tre ci okre lonej 
w art. 11 rozporz dzenia, a nast pnie tworzone zgodnie z art. 15 rozporz dzenia, 
programy rozwoju obszarów wiejskich. Szczególn  form  zabezpieczenia tej spój-
no ci maj  stanowi  przygotowywane przy uwzgl dnieniu przepisów art. 14 rozpo-
rz dzenia sprawozdania Komisji, przesy ane nast pnie Parlamentowi Europejskie-
mu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno–Spo ecznemu i Komitetowi 
Regionów. Zaznaczy  tutaj nale y, e spójno  ta dotyczy równie  rodków finan-
sowanych przez EFRG (art. 5 ust. 5 rozporz dzenia). 

W nast pstwie przywo anego wy ej rozporz dzenia WE nr 1698/2005, w szcze-
gólno ci jego art. 9 ust. 1, decyzj  Rady (WE) nr 144/2006 w sprawie strategicznych 
wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 
2007–2013)22 okre lono strategiczne wytyczne Wspólnoty dotycz ce rozwoju ob-
szarów wiejskich w nowym okresie programowania obejmuj cym lata 2007–2013. 
Wytyczne wskaza y na dziedziny wa ne z punktu widzenia realizacji priorytetów 
Unii Europejskiej na poziomie wspólnotowym, w ród nich na potrzeb  zrównowa-
onego rozwoju ca ego jej obszaru, wzrostu zatrudnienia, tak e na wielofunkcyjn  

rol  dzia alno ci rolniczej dla bogactwa i ró norodno ci krajobrazów, produktów 
ywno ciowych oraz dziedzictwa kultury i przyrody w ca ej Wspólnocie. W dzie-

dzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich zasadnicze priorytety mia y dotyczy :

 – poprawy konkurencyjno ci sektora rolnictwa i le nictwa,

 – poprawy stanu rodowiska i krajobrazu,

 – poprawy jako ci ycia na obszarach wiejskich oraz promowania ró nicowa-
nia gospodarki wiejskiej, 

 – tworzenia lokalnego potencja u zatrudnienia i ró nicowania dzia alno ci 
(w ramach inicjatywy Leader). 

21 Pkt 1 preambu y do rozporz dzenia Rady (WE) nr 1698/2005.

22 Dz. Urz. WE L 55 z dnia 25 lutego 2006 r.
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Przyjmowane na szczeblu krajów cz onkowskich lub regionów programy roz-

woju obszarów wiejskich przewidywa y kluczowe dzia ania grupowane w ramach 

osi priorytetowych, odpowiadaj cych przywo anym wy ej priorytetom. Decyzja 

Rady wprowadzi a równie  kryteria programowania do wykorzystania przy opraco-

wywaniu strategii krajowych lub regionalnych. B dzie o tym szerzej mowa w dal-

szej cz ci niniejszej pracy. 

Na podstawie strategicznych wytycznych Wspólnoty, ka de pa stwo cz on-

kowskie przygotowuje swój krajowy plan strategiczny stanowi cy ramy odniesie-

nia dla opracowania programów rozwoju obszarów wiejskich. W swej tre ci, zgod-

nie z art. 11 ust. 2 i 3 rozporz dzenia Rady nr 1698, krajowe plany strategiczne 

powinny uwzgl dnia  priorytety dzia ania EFRROW oraz pa stwa cz onkowskie-

go, ich szczegó owe cele, wk ad EFRROW oraz inne rodki finansowe. Po przyj ciu 

krajowego planu strategicznego i przes aniu go do Komisji Europejskiej, pa stwo 

cz onkowskie przyjmuje dokument programowy o charakterze operacyjnym, zwa-

ny programem rozwoju obszarów wiejskich. Cele wsparcia polityki rozwoju obsza-

rów wiejskich realizowane s  poprzez dzia ania programu rozwoju obszarów wiej-

skich, uj te w cztery osie priorytetowe, odpowiadaj ce tre ciowo celom wskazanym 

w art. 4 przywo anego wy ej rozporz dzenia Rady WE. 

Syntetyczn  prezentacj  celów wytyczonych poszczególnym grupom dzia a  

wypada rozpocz  od pierwszej osi priorytetowej – Poprawa konkurencyjno ci sek-

tora rolnego i le nego. Tak wi c zgodnie z przywo anymi wy ej strategicznymi wy-

tycznymi Wspólnoty, dzia ania uj te w tej osi, powinny si  przyczynia  do silnego 

i dynamicznego rozwoju sektora rolno–spo ywczego w Europie poprzez koncentro-

wanie si  na transferze wiedzy, modernizacji, innowacji oraz jako ci w produkcyj-

nym a cuchu spo ywczym i na sektorach priorytetowych dla inwestycji kapita u 

fizycznego i ludzkiego. W przyj tym w Polsce Programie Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007–2013 cele tej osi realizowane s  w ramach 10 dzia a 23. 

Dzia ania drugiej osi priorytetowej – Poprawa rodowiska naturalnego i tere-

nów wiejskich, powinny wspiera  trzy priorytetowe obszary na poziomie UE, tj. 

ró norodno  biologiczn , ochron  i rozwój systemów rolnictwa i le nictwa oraz 

tradycyjnych krajobrazów wiejskich o wysokich warto ciach przyrodniczych, wod  

i zmiany klimatyczne. Dzia ania tej osi powinny prowadzi  do zintegrowania wy-

mienionych wy ej celów rodowiskowych, wspiera  realizacj  sieci Natura 2000 

w dziedzinie rolnictwa i le nictwa, zobowi za  podj tych w Göteborgu dotycz -

cych odwrócenia tendencji ró norodno ci biologicznej do 2010 r., celów w dzie-

23 Najwi ksze znaczenie maj  tutaj nast puj ce dzia ania: 1) u atwianie startu m odym rolnikom, 2) renty struktural-

ne, 3) modernizacja gospodarstw rolnych i 4) grupy producentów rolnych. 
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dzinie polityki wodnej i wreszcie w zakresie agodzenia skutków zmian klimatycz-
nych24. W PROW 2007–2013 cele te maj  urzeczywistnia  4 dzia ania25. 

W trzeciej z kolei osi priorytetowej – Poprawa jako ci ycia na obszarach wiej-
skich i promowanie ró nicowania gospodarki wiejskiej, przyj te dzia ania powinny 
wspiera  nadrz dny priorytet tworzenia mo liwo ci zatrudnienia i warunków roz-
woju, a tak e przyczynia  si  do zapewnienia atrakcyjno ci obszarów wiejskich dla 
przysz ych pokole . W PROW 2007–2013 cele te urzeczywistniane s  przez 4 dzia-
ania26. 

W ostatniej wreszcie, czwartej osi priorytetowej (Leader) – Budowanie lokal-
nych zdolno ci zatrudnienia i ró nicowania – dzia ania powinny wspiera  priorytety 
poprzednich osi, zw aszcza trzeciej, jak równie  odgrywa  wa n  rol  w horyzon-
talnym priorytecie poprawy zarz dzania i mobilizacji wewn trznego potencja u roz-
wojowego obszarów wiejskich27. 

Warto zwróci  uwag , e projektuj c pomoc unijn  nale y uwzgl dnia  nast -
puj ce ogólne zasady: komplementarno ci, spójno ci, zgodno ci, partnerstwa, po-
mocniczo ci, równo ci m czyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Istot  pierwszych 
trzech okre la art. 5 rozporz dzenia Rady WE nr 1698/2005. Tak wi c zasada kom-
plementarno ci oznacza, e EFRROW ma jedynie uzupe nia  dzia ania krajowe, 
regionalne i lokalne wspieraj ce priorytety Wspólnoty. Z kolei zasada spójno ci, 
zapewniana przez strategiczne wytyczne Wspólnoty, wyra a si  w tym, e dzia-
ania wszystkich instrumentów pomocowych powinny by  skoordynowane w ra-

mach ró nych polityk prowadz cych do usuni cia ró nic spo ecznych i gospodar-
czych mi dzy poszczególnymi regionami Wspólnoty. Wreszcie zasada zgodno ci, 
wymaga zapewnienia przez pa stwa cz onkowskie zgodno ci operacji finansowa-
nych przez EFRROW, z prawodawstwem wspólnotowym. 

W ród zasad pomocy szczególne miejsce przypada zasadzie partnerstwa, bar-
dzo istotnej w projektowaniu wsparcia unijnego. Jej istot  okre la art. 6 analizowa-
nego tutaj rozporz dzenia. Tak wi c zasada ta oznacza, e ustalanie celów i priory-
tetów najpierw na poziomie UE, nast pnie przyjmowanie programów operacyjnych 
w pa stwach cz onkowskich, odbywa si  we wspó pracy wszystkich zaintereso-

24 Polityka w dziedzinie rodowiska naturalnego nale y obecnie do priorytetowych celów Unii Europejskiej. Za-

le no  pomi dzy wspó czesn  dzia alno ci  rolnicz  i rodowiskiem naturalnym jest oczywista. Maj c to na 

uwadze zdecydowano, e ochrona i poprawa rodowiska naturalnego terenów wiejskich powinny nast powa  

poprzez wdra anie ró nych dzia a  rodowiskowych w rolnictwie i le nictwie. Por. jak cele tak rozumianych prio-

rytetów zosta y szerzej nakre lone w punktach od 31. do 45. preambu y rozporz dzenia Rady WE nr 1698/2005. 

25 Przewidziane w ramach tych dzia a  najwa niejsze formy wsparcia to: p atno ci z tytu u naturalnych utrudnie  

dla rolników na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, p atno ci dla obszarów Natura 2000, 

p atno ci rolno rodowiskowe i le no rodowiskowe, p atno ci z tytu u zalesiania gruntów rolnych. 

26 S  to: 1) ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej, 2) tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw, 3) pod-

stawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej, 4) odnowa i rozwój wsi. 

27 O  ta obejmuje nast puj ce trzy dzia ania: 1) wdra anie lokalnych strategii rozwoju, 2) wdra anie projektów 

wspó pracy, 3) funkcjonowanie lokalnej grupy dzia ania, nabywanie umiej tno ci i aktywizacja. 
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wanych stron. Planowanie i realizacja samych ju  programów operacyjnych, ko-
niecznych do uruchomienia pomocy finansowej, konsultowana jest z tzw. komite-
tami monitoruj cymi, sk adaj cymi si  z przedstawicieli ró nych grup biznesowych 
i spo ecznych. Zadaniem tych komitetów jest wypowiadanie si  w sprawie kryte-
riów udzielania pomocy, podzia u rodków finansowych pomi dzy dzia ania, opi-
niowanie rocznych i ko cowych sprawozda  z realizacji programu pomocowego. 

Zasada pomocniczo ci, okre lona w art. 7 rozporz dzenia, oznacza, e pa stwa 
cz onkowskie odpowiadaj  za realizacj  programów rozwoju obszarów wiejskich 
zgodnie z ich wewn trznymi rozwi zaniami instytucjonalnymi oraz zgodnie z anali-
zowanym rozporz dzeniem. 

Ostatnia z przywo anych wy ej zasad, wyartyku owana w art. 8 rozporz dze-
nia, nakazuje pa stwom cz onkowskim oraz Komisji Europejskiej wspiera  rów-
no  m czyzn i kobiet oraz zapobiega  wszelkiej dyskryminacji na etapach projek-
towania, wdra ania, 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 udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich28. Ustawa ta okre la w a ciwo  orga-
nów i podmiotów podejmuj cych dzia ania w zakresie wspierania rozwoju obsza-
rów wiejskich ze rodków przywo anego wy ej Funduszu, tak e sposób realizacji 
zada  oraz przes anki i tryb przyznawania, wyp acania i zwracania pomocy. Zazna-
czy  tutaj nale y, e wi kszo  przepisów tej ustawy dotyczy spraw wi cych si  
ju  z wdra aniem pomocy unijnej. Zatem sprawy jej projektowania nale  g ównie 
do materii prawodawstwa unijnego. 

Wdra anie pomocy unijnej w obecnej perspektywie finansowej nadal trwa, za-
tem na obecn  chwil  nie jest mo liwe dokonanie pe nej oceny skutków jej wdra a-
nia. Przeprowadzone natomiast w mi dzyczasie oceny ex–ante oraz ex–post, wyma-
gane przepisami art. 84 i nast. rozporz dzenia Rady WE nr 1698/2005, pozwoli y ju  
oceni , na ile nast pi a poprawa jako ci, efektywno ci i skuteczno ci realizacji pro-
gramów rozwoju obszarów wiejskich. Wa nym elementem tych ocen jest ustalenie 
oddzia ywania tych programów pod k tem strategicznych wytycznych Wspólnoty 
oraz problemów rozwoju obszarów wiejskich, charakterystycznych dla poszczegól-
nych krajów cz onkowskich, przy uwzgl dnieniu wymogów zrównowa onego roz-
woju oraz skutków dla rodowiska w zakresie spe niania przepisów odpowiednie-
go prawodawstwa wspólnotowego. Doda  tutaj nale y, e za organizacj  tych ocen 
odpowiedzialne s  odpowiednio pa stwa cz onkowskie b d  Komisja Europejska. 

28 Dz.U. Nr 64, poz. 427 ze zm. 
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Ocen dokonuj  niezale ni oceniaj cy, a ich wyniki udost pnia si  Parlamentowi Eu-

ropejskiemu, Radzie i Komisji29. 

Nowa perspektywa finansowa, obejmuj ca lata 2014–2020, przyniesie wie-

le zmian, zarówno w obszarze projektowania pomocy unijnej, jak te  w zakresie 

jej wdra ania. Podstawowym aktem normatywnym kreuj cym polityk  rozwoju ob-

szarów wiejskich b dzie rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-

wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej rozporz dzenie WROW)30.W odró nieniu od 

rozporz dzenia Rady WE nr 1698/2005, nowe rozporz dzenie swym zakresem re-

gulacji prawnej wychodzi poza ramy polityki rozwoju obszarów wiejskich, wi c 

j  w ogólnych ramach polityki spójno ci UE. Wyrazem tych zmian jest powi za-

nie WPR ze Strategi  Europa 202031, która ma stanowi  odpowied  na najwa niej-

sze wyzwania, jakie stan y obecnie przed Europ . Pierwsze z tych wyzwa  to wy-

chodzenie z kryzysu, drugie to poszukiwanie odpowiedzi na problemy wynikaj ce 

z globalizacji, kolejne za  to podo anie problemom wynikaj cym ze starzenia si  

spo ecze stw oraz racjonalne wykorzystanie zasobów materialnych. Strategia Eu-

ropa 2020 jest kolejnym, po Strategii Lizbo skiej32, d ugoterminowym programem 

rozwoju spo eczno–gospodarczego Unii Europejskiej. 

Analizuj c dalej tre  Strategii Europa 2020, a zw aszcza jej za o enia, wypada 

w pierwszej kolejno ci wskaza  na priorytety le ce u jej podstaw. S  nimi:

 – rozwój inteligentny, zak adaj cy rozwój gospodarki oparty na wiedzy i in-

nowacji;

 – rozwój zrównowa ony, zak adaj cy wspieranie gospodarki efektywniej ko-

rzystaj cej z zasobów, bardziej przyjaznej rodowisku i bardziej konkuren-

cyjnej;

 – rozwój sprzyjaj cy w czeniu spo ecznemu, zak adaj cy wspieranie gospo-

darki charakteryzuj cej si  wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniaj -

cej spójno  gospodarcz , spo eczn  i terytorialn . 

29 Z zastrze eniem przepisów rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1049/2001 z dnia 30 maja 

2001 r. w sprawie publicznego dost pu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz. Urz. UE 

L 145 z 31 maja 2001 r. 

30 Dot d niepublikowane; ostateczna wersja wniosku (projektu): KE, Bruksela, dnia 12. 10. 2011, KOM(2011)627.

31 Dokument ten w pe nym brzmieniu nosi nazw  – Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa-

onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu, og oszony komunikatem Komisji Europejskiej w dniu 

3 marca 2010 (KOM (2010) 2020 wersja ostateczna). Dokument ten zosta  nast pnie przyj ty na posiedzeniu 

Rady WE w dniu 17 czerwca 2010 r. 

32 By  to plan rozwoju przyj ty w 2000 r. na 10 lat dla Unii Europejskiej przez Rad  Europy w Lizbonie. Niezrealizo-

wanym celem tej strategii by o uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem wiata, 

rozwijaj cym si  szybciej ni  Stany Zjednoczone. 
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Tak okre lone priorytety, wzajemnie z sob  powi zane, zgodnie z generalnym 
za o eniem analizowanego tutaj dokumentu, maj  kszta towa  obraz europejskiej 
spo ecznej gospodarki rynkowej XXI wieku. 

Dalsza analiza Strategii Europa 2020 nakazuje w nast pnej kolejno ci wskaza  
na wyartyku owane w niej cele. S  nimi:

 – poprawa stopy zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat z obecnych 69% do 
75%;

 – utrzymanie dotychczasowej intensywno ci dzia alno ci badawczo–rozwojo-
wej oraz innowacyjnej poprzez inwestowanie 3% PKB UE w badania i roz-
wój przy za o eniu, e wi kszy nacisk ma by  po o ony na popraw  warun-
ków prywatnej dzia alno ci badawczo–rozwojowej w UE; 

 – poprawa warunków klimatycznych i energetycznych poprzez zwi kszenie 
produkcji energii, przy wykorzystaniu odnawialnych róde  energii i zwi k-
szenie efektywno ci jej wykorzystania;

 – ograniczenie o 25% krajowych granic ubóstwa, co b dzie wymaga  wydo-
bycia z ubóstwa ponad 20 mln osób. 

Jak to ju  wy ej powiedziano, polityka rozwoju obszarów wiejskich stanowi -
ca II filar WPR, ma si  sta  obecnie cz ci  szeroko ujmowanej polityki spójno ci. 
Oznacza to, e cele analizowanej tutaj Strategii, obejmuj cej lata 2014–2020, b d  
równie  realizowane poprzez ci lejsz  integracj  celów WPR z celami innych po-
lityk. Z powy szym wi e si  równie  zmiana w zakresie programowania WPR. 
W nowym okresie programowym podstaw  opracowania programów operacyjnych 
wszystkich polityk finansowanych: z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Spo ecznego, Funduszu Spójno ci oraz Europejskiego Funduszu 
Rybackiego i Morskiego maj  stanowi  Wspólne Ramy Strategiczne (dalej WRS)33. 
Potrzeba przyj cia takich ram wynik a m.in. st d, e obecne polityki ma o efek-
tywnie wspieraj  rozwój obszarów wiejskich w nowym podej ciu do rozwoju ob-
szarów wiejskich. Wynika to m.in. z ró nych celów realizowanych przez te polity-
ki, niespójnych harmonogramów ich realizacji, braku wspólnej strategii, trudno ci 
w czeniu ró nych róde  finansowania. Nale y tutaj zwróci  jeszcze uwag  na od-
mienno  podej  do rozwoju wsi w obecnym oraz w nadchodz cym okresie pro-
gramowania. 

33 Zob. wersj  polsk  dokumentu roboczego s u b Komisji Europejskiej (Bruksela, 14.3.2012 SWD(2012) 61Þ nal, 

cz  I i II) – Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014–2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Funduszu Spójno ci, 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 przywo a , trafne zdaniem 
autora niniejszych wywodów, stanowisko, jakie co do oczekiwanych obecnie ce-
lów polityki rozwoju obszarów wiejskich przedstawi a Organizacja Wspó pracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD). Zgodnie z nim, cele polityki rozwoju wsi zak ada y 
dot d zwi kszenie dochodów rolniczych, podniesienie konkurencyjno ci gospo-
darstw rolnych poprzez udzielanie ró nych subsydiów w obr bie jednego, rolnego 
sektora. Cele polityki rozwoju obszarów wiejskich w nowym podej ciu maj  nato-
miast prowadzi  do konkurencyjno ci obszarów wiejskich i zrównowa onej eksplo-
atacji zasobów realizowanych poprzez inwestycje w ramach ró nych sektorów go-
spodarki. Sposobem na przezwyci enie tych trudno ci mog  by  w a nie Wspólne 
Ramy Strategiczne34. Podstaw  normatywn  dla tak postrzeganej polityki rozwoju 
obszarów wiejskich ma w szczególno ci stanowi  rozporz dzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej rozporz dze-
nie ROW35). 

Uwzgl dniaj c w szczególno ci tre  WRS oraz przywo anego wy ej rozpo-
rz dzenia opracowane zostan  w kolejno ci programy operacyjne. W Polsce b dzie 
to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202036. Równie  na pod-
stawie przywo anych wy ej Ram poszczególne kraje cz onkowskie przygotuj  kon-
trakty partnerskie przedstawiaj ce wykorzystanie funduszy. Maj  one stanowi  do-
kument krajowy, akceptowany przez Komisj  Europejsk , z planowan  alokacj  
rodków finansowych na realizacj  celów Strategii Europa 2012. Umowy partner-

skie, zawierane mi dzy Komisj  i ka dym z pa stw cz onkowskich, b d  okre la  
wzajemne zobowi zania stron na poziomie krajowym, regionalnym oraz Komisji. 
Z jednej strony powinny by  powi zane z celami Strategii Europa 2020 oraz progra-
mami reform danego kraju cz onkowskiego. Rozwój terytorialny okre lony w umo-
wie partnerskiej ma by  wspierany przez wszystkie fundusze obj te zakresem WRS, 
przy jednoczesnym zachowaniu zintegrowanego podej cia, a tak e wskazywa  cele 
wytyczone przez uzgodnione wska niki, inwestycje strategiczne i uwarunkowania. 
Innym wa nym zobowi zaniem, przyj tym w kontraktach partnerskich, maj  by  
coroczne sprawozdania o post pach w realizowanej polityce spójno ci, polityce roz-
woju obszarów wiejskich i w innych publicznych sprawozdaniach. 

W dniu 15 stycznia 2013 r. Rada Ministrów RP przyj a za o enia do przysz ej 
umowy partnerskiej37, które przewiduj , e jednym z kilku obszarów strategicznej 

34 Zob. Reinventing Rural Policy, OECD Policy Brief, 2006, s.12

35 Polska wersja projektu tego rozporz dzenia zob. zak adka – Propozycje legislacyjne WPR 2020 na stronach in-

ternetowych MRiRW. 

36 Dotychczas opublikowano i poddano publicznej konsultacji dwie wersje operacyjnego programu rozwoju obsza-

rów wiejskich, najpierw wersj  wst pn  z dnia 16 kwietnia 2013 r., nast pnie drug , oznaczon  jako wersja I z 26 

lipca 2013 r. Obie wersje s  dost pne na stronach internetowych MRiRW, zak adka PROW 2014–2020. 

37 Dokument – Programowanie perspektywy Þ nansowej 2014–2020. Za o enia Umowy Partnerstwa – dost pny na 

stronie internetowej: www.mrr.gov.pl
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interwencji dla funduszy obj tych WRS b d  obszary wiejskie, zw aszcza te o naj-
ni szym dost pie mieszka ców do dóbr i us ug warunkuj cych mo liwo ci rozwo-
jowe. Oznacza to, e tereny wiejskie b d  wa nym obszarem wsparcia ze strony 
wszystkich pi ciu funduszy obj tych WRS. Dzia ania te b d  prowadzone przy jed-
noczesnym uwzgl dnieniu zapisów Strategii zrównowa onego rozwoju wsi, rolnic-
twa i rybactwa38. Ka dy program operacyjny finansowy przez ka dy z funduszy ob-
j tych WRS b dzie wskazywa , w jaki sposób odnosi si  to do rozwoju obszarów 
wiejskich39. 

W kolejno ci wypada przedstawi  kilka ogólnych uwag co do podstaw progra-
mowania rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej. Podstaw  
prawn  do ich tworzenia i wdra ania b d  stanowi  w szczególno ci dwa rozporz -
dzenia, tj. rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj ce wspólne 
przepisy dotycz ce Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Fundu-
szu Spo ecznego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac-
kiego obj tych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiaj ce prze-
pisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Spo ecznego i Funduszu Spójno ci oraz uchylaj ce rozporz dzenie 
(WE) nr 1083/2006 (dalej cyt. jako rozporz dzenie WRS)40 oraz przywo ywane ju  
wy ej projektowane rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady w spra-
wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. W my l przepisów tych rozporz dze  
wspólne regu y programowania wyznacza  b dzie obecnie rozporz dzenie WRS. 
Zrezygnowano tym samym ze znanych pod rz dami rozporz dzenia nr 1698/2005 
ogólnych ram odniesienia dla w a ciwego programowania pomocy. Krajowym do-
kumentem strategicznym ukierunkowuj cym strategi  wsparcia polskiego rolnictwa 
i terenów wiejskich b dzie „Strategia zrównowa onego rozwoju wsi, rolnictwa i ry-
bo ówstwa”(dalej SZRWRiR).41 Powy sza strategia jest jedn  ze strategii rozwoju, 
o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polity-
ki rozwoju42. 

Podstawowym dokumentem programowym o charakterze operacyjnym, wdra-
aj cym okre lon  strategi  rozwoju, pozostaj  programy rozwoju obszarów wiej-

skich. Stanowi  one konieczny dokument programowy do uruchomienia pomocy 
unijnej. W Polsce obecnie równie  przyj to jednolity program rozwoju obszarów 
wiejskich dla ca ego kraju. 

38 Zob. zw aszcza tre  tych za o e  zawartych w rozdziale 1.1 (Wyzwania rozwojowe dla Polski) dokumentu przy-

wo anego w przypisie 36. 

39 Zob. zw aszcza zapisy zawarte w pkt. V.2 dokumentu przywo ywanego w przypisach 36 i 37. 

40 Polska wersja projektu tego rozporz dzenia zob. strona internetowa KE, Bruksela 6.10.2011 KOM(2011) 615 

wersja ostateczna. 

41 Dokument ten przyj a Rada Ministrów uchwa  z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zosta  nast pnie opublikowany w Mo-

nitorze Polskim z dnia 9 listopada 2012 r. pod poz. 839. 

42 Dz.U z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm. 
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Zawarto  programów operacyjnych okre laj  w szczególno ci art. 24 rozpo-
rz dzenia WRS oraz art. 9 rozporz dzenia WROW. W tym miejscu warto zwróci  
uwag , e w my l art. 8 rozporz dzenia WROW pa stwa cz onkowskie mog  w -
czy  do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich podprogramy tematyczne 
ukierunkowane na zidentyfikowane okre lone potrzeby, szczególnie w odniesieniu 
do m odych rolników, ma ych gospodarstw rolnych, obszarów górskich i krótkich 
a cuchów dostaw. Stawki wsparcia na powy sze dzia ania mog  by  powi kszone 

(art. 8 rozporz dzenia WROW). 

Przepisy dotycz ce przygotowania, zatwierdzania oraz zmiany programów roz-
woju obszarów wiejskich pokrywaj  si  w zasadzie z obecnie obowi zuj cymi, a za-
wartymi w rozporz dzeniu nr 1698/2005. 

W nowym okresie programowym istotnej zmianie ulegnie katalog rodków 
(dzia a , zgodnie z nazewnictwem przyj tym w rozporz dzeniu 1698/2005) obj -
tych finansowaniem EFRROW. Przede wszystkim b dzie mniej dzia a  w stosunku 
do obecnego PROW. Nie oznacza to jeszcze zaw enia wsparcia, je li zwa y , e 
projektowane obecnie dzia ania cz  w sobie po kilka ró nych instrumentów. Z za-
w eniem wielko ci wsparcia mogliby my mie  do czynienia w przypadku zmniej-
szenia ogólnej kwoty rodków na finansowanie Programu. Warto te  zauwa y , e 
w nowym PROW nie przewiduje si  dzia ania „renty strukturalne”, które w istocie 
okaza y si  dzia aniem ma o efektywnym w zakresie wytyczonych im funkcji, ale 
generuj cym najwi ksz , rozci gni t  w d ugiej perspektywie czasowej kwot  wy-
datków43. 

Przechodz c do bardziej syntetycznej ju  charakterystyki wybranych dzia-
a  nowego PROW, nale y w pierwszej kolejno ci wskaza  na podstawy prawne 

ich utworzenia. Podstaw  t  stanowi  przepisy art. 14–45 rozporz dzenia ROW. 
Uwzgl dniaj c ich tre , opracowane ju  zosta y dwie wersje tego Programu, wst p-
na oraz pierwsza44. 

Zgodnie z tre ci  projektowanego PROW na lata 2014–2020, generalnie re-
alizowa  on b dzie cel ogólny oraz cele szczegó owe odpowiadaj ce misji i celom 
WPR, a tak e unijnym priorytetom rozwoju obszarów wiejskich. Celem ogólnym 
b dzie poprawa konkurencyjno ci rolnictwa, zrównowa one zarz dzanie zasobami 
naturalnymi, dzia ania w dziedzinie klimatu, a tak e zrównowa ony rozwój teryto-
rialny obszarów wiejskich. B dzie on realizowany w ramach 6 priorytetów wyzna-
czonych dla wspólnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020. Cele 
szczegó owe, w liczbie osiemnastuu, b d  realizowane poprzez skonkretyzowane 
ju  dzia ania PROW na lata 2014–2020.  

43 Zob. J. Stoksik, Instrumenty kszta towania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym 

uwzgl dnieniem instrumentów Þ nansowych, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. IX, s. 229 i n. 

44 Obie wersje dost pne na stronach internetowych MRiRW. 
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W ramach Priorytetu 1. w PROW 2014–2020 projektuje si  nast puj ce 3 dzia-
ania: Transfer wiedzy i dzia ania informacyjne, Doradztwo i Wspó praca. Zak a-

da si  , e poprzez wdra anie tych dzia a  rolnicy i w a ciciele lasów b d  mie-
li zapewnione wszechstronne doskonalenie zawodowe oraz doradztwo, obejmuj ce 
zarówno sfer  produkcji, jak i rodowisko. Poprzez powi zanie nauki z praktyk  
dzia ania te maj  prowadzi  do opracowywania nowych, innowacyjnych rozwi za  
w rolnictwie, le nictwie i przetwórstwie, a tak e ich wdra anie do praktyki. 

W ramach Priorytetu 2. – Poprawa konkurencyjno ci wszystkich rodzajów go-
spodarki rolnej i zwi kszenie rentowno ci gospodarstw rolnych – projektuje si  trzy 
nast puj ce dzia ania: Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja ma ych 
gospodarstw oraz Premia dla m odych rolników. Maj  one prowadzi  do wzmac-
niania konkurencyjno ci polskiego rolnictwa poprzez odpowiednio ukierunkowane 
wsparcie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, tak e tych o niskim poziomie 
towarowo ci. Trzecie z nich ma u atwia  podejmowanie dzia alno ci rolniczej przez 
m odych rolników. 

Priorytet 3. – Poprawa organizacji a cucha ywno ciowego i promowanie za-
rz dzania ryzykiem – ma by  realizowany poprzez kolejne dzia ania, tj.: Systemy 
jako ci produktów rolnych i rodków spo ywczych, Przetwórstwo i marketing pro-
duktów rolnych, Tworzenie grup producentów, Podstawowe us ugi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich – Targowiska, Przywracanie potencja u produkcji rolnej znisz-
czonego w wyniku kl sk ywio owych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich 
dzia a  zapobiegawczych. Te z kolei dzia ania maj  prowadzi  do pog bienia inte-
gracji pionowej i poziomej w a cuchu ywno ciowym, rozwoju rynku produktów 
o wysokiej jako ci, z my l  o wsparciu konkurencyjno ci sektora ywno ciowego 
oraz do wzmocnienia pozycji producentów i ich lepszego powi zania z rynkiem. 
Poprzez wprowadzenie w ostatnim z wymienionych wy ej dzia a , instrumentów 
umo liwiaj cych zapobieganie i likwidowanie skutków katastrof naturalnych, b -
dzie si  zabezpiecza  stabilizacj  potencja u produkcji rolnej i le nej. 

Nast pny Priorytet 4. – Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów 
zale nych od rolnictwa i le nictwa – obejmuje 4 kolejne dzia ania: Dzia ania rol-
no rodowiskowo–klimatyczne Rolnictwo ekologiczne, P atno ci dla obszarów Na-
tura 2000, P atno ci dla obszarów ONW, Scalanie gruntów. W ogólnym za o eniu 
dzia ania te maj  promowa  praktyki rolnicze sprzyjaj ce zachowaniu bioró norod-
no ci, krajobrazu oraz walorów rodowiska naturalnego, w szczególno ci jako ci 
gleb i wód. 

Inny nieco charakter maj  dzia ania Priorytetu 5. – Wspieranie efektywnego go-
spodarowania zasobami i przechodzenia na gospodark  niskoemisyjn  i odporn  na 
zmian  klimatu w sektorach: rolnym, spo ywczym i le nym. W ramach tego prio-
rytetu projektuje si  jedno tylko dzia anie – Zalesianie i tworzenie terenu zalesione-
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go. Wdra anie tego dzia ania ma prowadzi  do sekwestracji dwutlenku w gla. Obok 
tego dzia ania ten sam efekt powinno powodowa  dzia anie – Inwestycje w rod-
ki trwa e (art. 18) realizowane w ramach priorytetu 2. i 3. poprzez wspieranie inwe-
stycji w przedsi biorstwach i gospodarstwach, których efektem dodatkowym b dzie 
oszcz dno  wody, energii, wykorzystanie produktów ubocznych, wykorzystanie 
odnawialnych róde  energii lub produkcja surowców odnawialnych. 

Ostatni wreszcie Priorytet 6. – Zwi kszanie w czenia spo ecznego, ogranicza-
nie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich ma pro-
wadzi  do dalszego rozwoju spo eczno–gospodarczego obszarów wiejskich poprzez 
kontynuacj  dzia a  na rzecz zatrudnienia i poprawy jako ci ycia, tak e poprzez re-
alizacj  oddolnych strategii (Leader). W ramach tego priorytetu projektuje si  nast -
puj ce dzia ania: Premie na rozpocz cie dzia alno ci pozarolniczej, Rozwój przed-
si biorczo ci. Podstawowe us ugi i odnowa wsi na terenach wiejskich – Odbudowa 
i poprawa dziedzictwa kulturowego wsi, infrastruktura w ma ej skali oraz Leader. 

Wst pna wersja PROW 2014–2020 zosta a poddana zgodnie z art. 5 rozporz -
dzenia WRS konsultacjom spo ecznym i innym dzia aniom. W ich wyniku powsta a 
I wersja tego Programu, która równie  zosta a poddana konsultacjom. Po ich zako -
czeniu (z ko cem wrze nia) spodziewa  si  nale y kolejnej wersji. 

W ramach polityki spójno ci dodatkowe wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, 
zgodnie z propozycjami MRiRW, by oby realizowane w nast puj cych dziedzinach: 
gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodno– ciekowa, gospodarka 
wodna, odnawialne ród a energii, ale z wy czeniem inwestycji w gospodarstwach 
rolnych, infrastruktura Internetu szerokopasmowego, odnowa lasów zniszczonych 
w wyniku katastrof, rozwój przedsi biorczo ci, szkolenia i doradztwo pozarolnicze 
dla rolników i cz onków ich rodzin, szkolenia dla doradców w zakresie pozarolni-
czym, instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu. Projektowane dodatko-
we wsparcie pozarolniczych dziedzin aktywno ci na obszarach wiejskich z fundu-
szy polityki spójno ci oceni  nale y pozytywnie. 

Skuteczno  zak adanych celów w polityce rozwoju obszarów wiejskich b -
dzie zale e  w g ównej mierze od podzia u rodków finansowych przeznaczonych 
na drugi filar w bud ecie WPR na lata 2014–2020. W listopadzie 2013 r. uda o si  
ostatecznie osi gn  najwa niejsze porozumienia i decyzje w sprawie bud etu UE 
na lata 2014–2020 oraz zmian we Wspólnej Polityce Rolnej. Nie mog  one jednak 
napawa  jednoznacznym optymizmem. Polska ma by  najwi kszym beneficjen-
tem rodków w ramach drugiego filaru WPR (10,9 mld euro). W ramach p atno ci 
bezpo rednich, z bud etu UE mamy otrzyma  21,1 mld euro. Z my l  o utrzyma-
niu w Polsce odpowiedniego, zbli onego do przeci tnej unijnej, poziomu p atno ci 
bezpo rednich przewiduje si  przeniesienie 25% rodków z unijnej koperty drugie-
go filaru WPR do filara pierwszego. T  pomniejszon  kwot  rodków b dzie mo -
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na uzupe ni  dodatkowym wk adem z bud etu pa stwa, który i tak zgodnie z zasa-
d  wspó finansowania, musi zabezpieczy  wk ad krajowy w ramach przyznanych 
rodków z bud etu UE na wsparcie polityki rozwoju obszarów wiejskich. Nasuwa 

si  w tym miejscu pytanie, czy w obecnej, trudnej sytuacji naszych finansów pu-
blicznych takie wydatki b d  mo liwe? Doda  tutaj jeszcze nale y, e polityka roz-
woju obszarów wiejskich ma by  prowadzona w ci lejszej koordynacji z innymi 
politykami rozwojowymi za po rednictwem unijnych WRS oraz umowy o partner-
stwie, zawieranej pomi dzy pa stwem cz onkowskim a KE. Stwarza oby to szans  
na dodatkowe wsparcie rozwoju terenów wiejskich z europejskich funduszy struk-
turalnych i inwestycyjnych (EFRROW, EFFR, EFS, Fundusz Spójno ci i EFMR). 
Szansa ta mog aby zosta  urzeczywistniona, o ile w programach pomocowych 
wspieranych rodkami z powy szych funduszy przewidziane zosta oby w sposób 
przejrzysty wsparcie terenów wiejskich w dziedzinach wskazanych ju  w poprzed-
nim akapicie45. 

Kolejne zastrze enia mo e nasuwa  rozwi zanie przyznaj ce KE kompetencje 
co do okre lania kwot wydatków w drodze aktu wykonawczego, przy jednoczesnym 
braku wyra nych kryteriów tego podzia u. 

W tpliwo ci mo e te  nasuwa  po czenie cz ci dotychczasowych dzia a , re-
alizowanych w ramach PROW na lata 2007–2013, w grupy dzia a  wielokierunko-
wych i to o zró nicowanym charakterze. 

Jako pozytywne nale y natomiast oceni  wy czenie pomocy w odniesieniu do 
gospodarstw o najsilniejszym potencjale ekonomicznym.

Ze spraw bardziej szczegó owych: propozycje wsparcia ubezpieczenia upraw, 
zwierz t, utworzenie funduszy wspólnego inwestowania dotycz cego chorób zwie-
rz t i ro lin oraz incydentów rodowiskowych, tak e zas uguj  na pozytywn  oce-
n , je li zwa y  na coraz cz stsze przypadki tych zjawisk w dzia alno ci rolniczej 
na obszarze ca ej UE. 

45 Informacje i rozwa ania zawarte w ostatnich dwóch akapitach oparte zosta y na urz dowych informacjach opu-

blikowanych na stronach internetowych MRiRW. W szczególno ci zosta a tutaj wykorzystana publikacja z dnia 

21 listopada 2013 r. – Parlament Europejski akceptuje wyniki reform. Ukaza a si  ona bezpo rednio po przyj ciu 

przez PE (w dniach 19 i 20 listopada) bud etu UE na lata 2014–2020 oraz czterech rozporz dze  w sprawie re-

formy WPR, www.min.rol.gov.pl/pol.layout/set/print/content /view/full/43536
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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.

 


