
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
 
 
 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014 – 2020 

 
Założenia projektu 

 
 
 
 

2 grudnia  2013  
 
 
 
 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  



Ramy dyskusji o przyszłej perspektywie 

• kontekst  budżetowy (szczyt Rady Europejskiej w 
sprawie Wieloletnich Ram Finansowych, 7-8 lutego 
2013 r.); 

• trwające prace nad projektem rozporządzenia ws. 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z EFRROW;  

• większe powiązanie II filara WPR z polityką spójności 
(wspólne zasady dla funduszy WRS, Umowa 
Partnerstwa). 

 



Polska wynegocjowała  
(w cenach stałych z 2011 r.): 

  

• płatności bezpośrednie – 21,1 mld euro 

• rozwój obszarów wiejskich – 11 mld euro 

 







Wyzwania 

Środowiskowe  

Europa 2020 

3 cele polityki 

Uproszczenie 

Gospodarcze  

Terytorialne  
Zrównoważony rozwój 

terytorialny 

Opłacalna produkcja 
żywności 

Komunikat Komisji Europejskiej „WPR do 2020 r.” 

• Wsparcie dochodów gospodarstw oraz 
zmniejszanie ich zmienności 

• Poprawa konkurencyjności sektora  
i wzmocnienie jego udziału jakościowego 
w łańcuchu żywnościowym 

• Wynagradzanie za trudności związane z 
produkcją na obszarach o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych 

• Zabezpieczenie dostarczania 
środowiskowych dóbr publicznych 

• Promowanie ekologicznego wzrostu 
poprzez innowacje 

• Łagodzenie skutków zmian klimatu oraz 
przystosowania się do nich 

• Wspieranie zatrudnienia na obszarach 
wiejskich oraz zachowanie struktur 
społecznych 

• Promocja dywersyfikacji 
• Uwzględnienie różnorodności 

strukturalnej systemów rolniczych, 
poprawa kondycji małych gospodarstw 
oraz rozwój lokalnych rynków 

Zrównoważone 
gospodarowanie zasobami 
naturalnymi oraz działania 

na rzecz klimatu 



6. Włączenie społeczne, 
 redukcja ubóstwa  

i promowanie rozwoju  
gospodarczego na  

obszarach wiejskich 

2. Konkurencyjność  
rolnictwa  

i żywotność gospodarstw 

3. Łańcuch żywnościowy  
i zarządzanie ryzykiem 

4. Odtwarzanie,  
chronienie  

i wzmacnianie  
ekosystemów 

5. Efektywne  
gospodarowanie zasobami 

 i przechodzenia na  
gospodarkę  

niskoemisyjną 

1. Transfer wiedzy  
i innowacje 

Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe 

Priorytety ROW Główne działania 

(a) Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich  
(b) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją 
(c) Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym 

(a) Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, a szczególnie gospodarstw 
rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych 
sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej 

(b)  Ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym 

(a) Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na 
rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe 

(b)  wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych 

(a) Odtwarzanie i zachowanie bioróżnorodności, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości 
przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów 
(b) Poprawa gospodarki wodnej 
(c) Poprawa gospodarowania glebą 

(a) Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych 
(b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym 
(c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i 
innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki 
(d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa 
(e) Promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie 

(a) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy 
(b) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 
(c) Zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie 
poziomu korzystania z nich i poprawianie ichjakości 



Nowy program (1) 

Zakres wsparcia podobny do obecnie obowiązującego w PROW 

• Warunkowości ex-ante 
•  6 priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich wynikające  z celów 

rozwoju obszarów wiejskich i odzwierciedlające EU2020  

• 3 cele przekrojowe: Innowacyjność, Środowisko, Klimat 

• Wzmocnione podejście strategiczne do programowania: 

– Kwantyfikowalne cele na poziomie programu, powiązane z 
priorytetami 

– Zmniejszenie liczby działań (z ok. 40 do ok. 20 połączonych w pakiety) 

– Możliwość podprogramów tematycznych: młody rolnik, małe 
gospodarstwa, rolnictwo górskie, krótkie łańcuchy. 

 



Nowy program (2) 

• Kontynuowanie sieci obszarów wiejskich – europejskiej i 
krajowej; 

• Utworzenie Europejskiego Partnerstwa Innowacji (EPI); 

• Wielofunduszowy Leader (rozszerzenie na inne fundusze) (5% 
budżetu); 

• Program rolno-środowiskowo-klimatyczny (wzmocnienie 
aspektów klimatycznych -25%); 

• Brak rent strukturalnych; 

 

• Niezbędne wykazanie, że każda operacja wpisuje się w cel. 

 



Powiązanie WPR z Polityką Spójności 

Wspólne Ramy Strategiczne (WRS)  
–obejmuje EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMR („fundusze WRS”) i odzwierciedla  

strategię EU2020 poprzez wspólne cele tematyczne realizowane przez  poszczególne fundusze 

Umowa Partnerska 
– dokument krajowy określający planowaną alokację środków na realizację celów EU2020 

Polityka rozwoju obszarów  
wiejskich: EFRROW  

Pozostałe fundusze WRS 
(EFRR, EFS, FS, EFMR) 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- Dotyczące sześciu priorytetów dla rozwoju obszarów wiejskich 

 Strategia Europa 2020  
- Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE 



• EFRROW, tak jak inne fundusze WRS objęte Umową 
Partnerstwa; 

• zmiana logiki interwencji (11 celów tematycznych, dla 
EFRROW 6 priorytetów rozwoju obszarów wiejskich, większe 
ukierunkowanie na cele); 

• koordynacja z polityką spójności (internet szerokopasmowy, 
woda, OZE, szkolenia zawodowe, gospodarka odpadami. 

Powiązanie z Polityką Spójności  



 
 

Główne założenia PROW 2014-2020 

 „Poprawa konkurencyjności rolnictwa, 

zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi  

i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony 

rozwój terytorialny obszarów wiejskich”.  

 

 PROW 2014 - 2020 ukierunkowany będzie głównie na  

wzrost konkurencyjności rolnictwa  

z uwzględnieniem celów rolnośrodowiskowych. 



 
 

Projekt PROW 2014-2020 

 

Program będzie  realizował wszystkie priorytety określone  

w projekcie rozporządzenia dot. EFRROW tj: 

1. Transfer wiedzy. 

2. Konkurencyjność sektora rolnego. 

3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem. 

4. Środowisko. 

5. Efektywne wykorzystanie zasobów. 

6. Rozwój lokalny. 

 

Program będzie także realizował cele przekrojowe :  

1. Innowacje,  

2. Środowisko,  

3. Klimat. 

 



 
 

Działania PROW 2014-2020 

Priorytet 1 

Transfer 
wiedzy i 

innowacji 

Doradztwo 

Współpraca 

Priorytet 2 

Modernizacja 
gospodarstw 

rolnych 

Restrukturyzacja 
małych 

gospodarstw 

Premia dla 
młodych rolników 

Priorytet 3 

Przetwórstwo  
i marketing 

artykułów rolnych 

Systemy jakości 
produktów rolnych i 

środków 
spożywczych 

Podstawowe usługi 
(…) - Targowiska 

Tworzenie grup 
producentów 

Przywracanie 
potencjału produkcji 

rolnej … 

Priorytet 4 

Program 
rolnośrodowiskowo 

- klimatyczny 

Płatności dla 
obszarów 

ONW 

Rolnictwo 
ekologiczne 

Scalanie 
gruntów 

Priorytet 5 

Zalesianie i 
tworzenie 

terenu 
zalesionego 

Priorytet 6 

Premie na 
rozpoczęcie 
działalności 

pozarolniczej 

Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na 

obszarach wiejskich  

LEADER 



Priorytet 1. „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w 
rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” 

 Działanie „Transfer wiedzy i innowacji”  
 Rodzaj operacji 

 Inwestycje w projekty demonstracyjne służące promowaniu innowacji 

 Działania upowszechniające innowacyjne rozwiązania 

 Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych przez 
rolników i posiadaczy lasów, uczniów szkół rolniczych i leśnych 

   

 Beneficjent 
 Jednostki naukowe i uczelnie wyższe, doradztwo publiczne, szkoły rolnicze lub szkoły leśne, 

centra kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST 
lub organy administracji rządowej,  podmioty prowadzące działalność szkoleniową. 

 Uczestnikami działań transferu wiedzy są rolnicy, osoby zatrudnione w rolnictwie, 
posiadacze lasów, uczniowie szkół rolniczych i leśnych 

 

 



 Działanie „Doradztwo” 
  

 Rodzaj operacji 
- kompleksowe usługi doradcze dla rolników lub grupy producentów rolnych 
- kompleksowe usługi doradcze dla posiadaczy lasów 
- doskonalenie zawodowe doradców.  

 
 Beneficjent 
  

-  Publiczne i prywatne podmioty doradcze,  
-  Centrum Doradztwa Rolniczego.  

 

 
 
 

Priorytet 1. „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w 
rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” 



 Działanie „Współpraca”  
  

 Rodzaj operacji 
  

 Wsparcie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz Innowacji, 
tworzenia nowych klastrów i podejmowania działalności dla istniejących klastrów, 
współpracy między różnymi podmiotami w sektorze rolnym i spożywczym oraz 
innymi podmiotami przyczyniającymi się do realizacji priorytetów rozwoju 
obszarów wiejskich.  

  

 Beneficjent 
  

 Zorganizowane partnerstwa podmiotów współpracujących w rolnictwie i 
łańcuchu żywnościowym lub leśnictwie oraz innych podmiotów. Klastry i sieci 
nowo powstałe oraz te, które podejmują działalność nową dla nich w zakresie 
rolnictwa i łańcucha żywnościowego. 

 
 

 
 
 

Priorytet 1. „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w 
rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” 



Priorytet 2. „Poprawa rentowności gospodarstw rolnych i 
konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa (…)”  

 

Działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”  
Rodzaj operacji 

 Wsparcie inwestycji poprawiających ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących 

zarobkową działalność rolniczą.  

 Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów żywnościowych jak  
i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych 

w gospodarstwie.  
 Wsparcie inwestycji zbiorowych. 

 Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co 

najmniej równowartość 15 tys. euro i nie jest większa niż 100 tys.  

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 

• 500 000 zł – dotyczy budowy lub  modernizacji budynków inwentarskich łącznie z ich 
wyposażeniem w zakresie niezbędnym do produkcji, 

• 200 000 zł -  dotyczy pozostałych operacji. 



 W ramach działania będę realizowane operacje, w tym dotyczące budynków 
inwentarskich: 

• wynikające z konieczności dostosowania gospodarstw prowadzących produkcję 
mleka do planowanego zniesienia kwotowania produkcji mleka, 

• dotyczące produkcji bydła mięsnego; 

• dotyczące produkcji prosiąt, 

• dotyczące przechowalnictwa produktów rolnych pochodzących z gospodarstwa 
(m.in. zboża, owoce, warzywa) 

• stanowiące projekty zbiorowe (realizowane przez co najmniej 2 rolników), 

• dotyczące gospodarstw ekologicznych lub gospodarstw prowadzących produkcję 
integrowaną,  

• mające na celu poprawę jakości produktu lub zwiększenie wartości dodanej 
produktu, w tym poprzez przygotowanie produktu do sprzedaży, 

• mające na celu zakładanie plantacji wieloletnich. 

• Uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może 
stanowić element ww. rodzajów operacji. 

  

 

 

Priorytet 2. „Poprawa rentowności gospodarstw rolnych i 
konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa (…)”  

 



 Działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 
 
 Gospodarstwo rolne ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 2 tys. 

euro i  nie większą niż  15 tys. euro.  W okresie realizacji biznesplanu ma 
nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co 
najmniej 15 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 
20% wartości wyjściowej. 
 

 Premia w wysokości 60 000 zł. 
 
 Premia będzie wypłacana w dwóch ratach (I rata w wysokości 80% kwoty 

pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy).  
 
 Beneficjent 
  
 Rolnik –osoba fizyczna.  
 

 
 

Priorytet 2. „Poprawa rentowności gospodarstw rolnych i 
konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa (…)”  

 



 Działanie „Premia dla młodych rolników”  
  

Gospodarstwo młodego rolnika:  
• ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej powierzchni 

gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie, w którym położone jest 
gospodarstwo młodego rolnika, oraz nie większą niż 300 ha (nie dotyczy działów 
specjalnych produkcji rolnej) 

• ma wielkość ekonomiczną od 20 tys. euro do 100 tys. Euro 
• stanowi własność beneficjenta lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 
  
 Beneficjent 

 Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie 
gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem (nie prowadziła 
działalności rolniczej lub prowadzi działalność rolniczą nie dłużej niż 18 miesięcy 
w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy). 

 

 
 
 

Priorytet 2. „Poprawa rentowności gospodarstw rolnych i 
konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa (…)”  

 



Priorytet 3. „Poprawa organizacji łańcucha dostaw żywności, w 
tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, dobrostanu zwierząt (…)” 

 Działanie „Systemy jakości produktów rolnych  
i środków spożywczych ” 

 Rodzaj operacji 

• roczna płatność motywująca,  
• poziom płatności ustala się na podstawie kosztów stałych wynikających z 

udziału we wspieranych systemach, 
• maksymalny okres wsparcia - pięć lat 
• maksymalna kwota wsparcia 3 000 euro/ gospodarstwo/rok 
 Beneficjent 

 Rolnik lub grupa rolników, który/a wytwarza produkty przeznaczone do 
spożycia przez ludzi, w ramach systemów jakości żywności i który/a nie 
otrzymywał/a tego rodzaju wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo 
rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007-2013.  

 
 



 Działanie „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych ” 

 Pomoc ma formę refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, a 

maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu 
beneficjentowi wynosi 2 mln zł. 

 Konieczność realizacji umów zawieranych bezpośrednio z producentami rolnymi 
w wysokości 50% surowców niezbędnych do produkcji – wskazane umowy 
powinny zawierać mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych.  

 W ramach działania zakłada się priorytetowe traktowanie: 

•  grup producentów rolnych; 

• wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw; 

• uznanych organizacji producentów owoców i warzyw; 

• spółdzielni, w szczególności mleczarskich lub ogrodniczych. 

 

 
 

Priorytet 3. „Poprawa organizacji łańcucha dostaw żywności, w 
tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, dobrostanu zwierząt (…)” 



 Działanie „Tworzenie grup producentów”  
 

 Wsparcie 
• Zryczałtowana pomoc udzielana grupom producentów  w pierwszych 5 latach ich 

funkcjonowania od dnia uznania i wpisania grupy do rejestru, na podstawie jej 
planu operacyjnego. 

• Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności. 
  

 Beneficjent 
  
 Grupy producentów (w tym grupy producentów owoców i warzyw), wpisane do 

rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. 
  
 

Priorytet 3. „Poprawa organizacji łańcucha dostaw żywności, w 
tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, dobrostanu zwierząt (…)” 



  

 Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” 

 Rodzaj operacji 

 Wsparcie operacji dotyczących rozwijania i poprawy infrastruktury 
handlowej, w tym: budowa lub modernizacja targowisk, budowa, 
przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych 
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług.  

 Pomoc może być przyznana na projekty realizowane w miejscowościach 
liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców. 

 

 Beneficjent 
  

 Gmina lub związek międzygminny. 
 

Priorytet 3. „Poprawa organizacji łańcucha dostaw żywności, w 
tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, dobrostanu zwierząt (…)” 



  

 Działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz 
wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych” 

 
 Rodzaj operacji 
• zapobiegające lub minimalizujące skutki prawdopodobnych klęsk żywiołowych 

lub katastrof w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 
• odtwarzające  potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej zniszczony  

w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof 

 Beneficjent  

 Rolnik lub grupa rolników, jednostka organizacyjna posiadająca osobowość 
prawną, zrzeszająca, osoby fizyczne lub prawne, która ma na celu zaspokajanie 
potrzeb w dziedzinie zapobiegania skutkom określonych zjawisk atmosferycznych 
powodujących niszczenie potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych.  

 
 

Priorytet 3. „Poprawa organizacji łańcucha dostaw żywności, w 
tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, dobrostanu zwierząt (…)” 



 Działanie: „Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny” 
 
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone  
Pakiet 2. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach  
Natura 2000 
 
 Wariant 2.1. Ochrona siedlisk lęgowych  ptaków 
 Wariant 2.2. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe  
 Wariant 2.3. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 
 Wariant 2.4. Murawy  
 Wariant 2.5. Półnaturalne łąki wilgotne  
 Wariant 2.6. Półnaturalne łąki świeże  
 

Pakiet 3. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 
 
Wariant 3.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 
 Wariant 3.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 
 Wariant 3.3. Murawy 
 Wariant 3.4. Półnaturalne łąki wilgotne 
 Wariant 3.5. Półnaturalne łąki świeże 
 

Pakiet 4. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w  
rolnictwie 
 
Wariant 4.1. Produkcja lokalnych odmian roślin uprawnych 
Wariant 4.2. Wytwarzanie w gospodarstwach rolnych nasion roślin uprawnych istotnych dla  
zachowania różnorodności biologicznej 
Wariant 4.3. Utrzymywanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 
Wariant 4.4. Zakładanie nowych sadów-reintrodukcja starych odmian drzew owocowych.  
 
 

Priorytet 4. „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie 
ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem 



 Działanie „Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny” 
 
Pakiet 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych  
zwierząt w rolnictwie 
 
 Wariant 5.1. Zachowanie lokalnych ras bydła  
 Wariant 5.2. Zachowanie lokalnych ras koni 
 Wariant 5.3. Zachowanie lokalnych ras owiec  
 Wariant 5.4. Zachowanie lokalnych ras świń 
 Wariant 5.5. Zachowanie lokalnych ras kóz 
 

Pakiet 6. Ochrona gleb i wód  
 
 Wariant 6.1. Wsiewki poplonowe; 
 Wariant 6.2. Międzyplon ozimy; 
 Wariant 6.3. Międzyplon ścierniskowy. 
 

Pakiet 7. Strefy buforowe i miedze śródpolne 
 
 Wariant 7.1. Miedze śródpolne 
 Wariant 7.2. Remizy śródpolne 
 Wariant 7.3. Strefy buforowe przy ciekach i akwenach 
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 Działanie „Rolnictwo ekologiczne” 
 
 
 
Pakiet 1. Uprawy rolnicze (w okresie konwersji i po okresie konwersji), 
 
Pakiet 2. Uprawy warzywne (w okresie konwersji i po okresie konwersji), 
 
Pakiet 3. Uprawy zielarskie (w okresie konwersji i po okresie konwersji), 
 
Pakiet 4. Uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie konwersji i po  
okresie konwersji), 
 
 Wariant 4.1 Uprawy sadownicze i jagodowe 
 Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze i jagodowe  
 
Pakiet 5. Uprawy paszowe (w okresie konwersji i po okresie konwersji). 
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 Działanie „Płatności dla obszarów ONW”   
 
 Wsparcie przyznawane jest w postaci zryczałtowanej, rocznej płatności 

udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki 
ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez 
rolnika. 

 W Polsce wyznaczone są trzy kategorie obszarów: 
 (a) obszary górskie 
 (b) obszary inne niż obszary górskie, charakteryzujące się znacznymi 

ograniczeniami naturalnymi; 
 (c) inne obszary charakteryzujące się szczególnymi ograniczeniami. 
 Stawki płatności z tytułu gospodarowania na obszarach ONW są różne 

dla różnych typów ONW. Ustalenie wysokości płatności jest dokonane na 
podstawie kalkulacji dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w 
związku z ograniczeniami dla produkcji rolnej na danym obszarze ONW.  

 Degresywność 
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 Działanie „Scalanie gruntów”   
 
 Koszty kwalifikowalne 
 1) koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej), 
 2) koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej:   
 -  budowy/przebudowy dróg wydzielonych w ramach scalenia,  
 -  korekty przebiegu oraz poprawy parametrów technicznych urządzeń       

melioracji wodnych,  
 - zabiegów rekultywacyjnych,  
 - koszty ogólne związane z realizację zagospodarowania poscaleniowego. 

 Beneficjent  

 Starosta lub jednostki organizacyjne przekazane samorządowi województwa.  
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 Działanie „Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego”   
 Zalesianie gruntów rolnych lub innych niż rolne, dla których zalesienie stanowi 

racjonalny sposób zagospodarowania (np. ochrona przed erozją). Zakłada się  
tu możliwość wykorzystania sukcesji naturalnej w obrębie ww. gruntów. 

 Wsparcie 
 Jednorazowe wsparcie na założenia uprawy leśnej bądź adaptację już 

istniejącego samosiewu;  
 12 letnia roczna premia na hektar w celu refundacji kosztów utrzymania zalesień 

i terenu zalesionego, w tym ich pielęgnacji oraz pokrycia utraconych dochodów 
za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. 

  
 Beneficjent 
 Rolnik będący właścicielem gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne,  

z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym 
własność Skarbu Państwa. 

 
 
 

Priorytet 5. „Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i 
przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu  

w sektorach, rolnym, spożywczym i leśnym 



Priorytet 6. „Promowanie włączenia społecznego, ograniczania 
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 Działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”  
 Wsparcie 

 Pomoc w postaci premii w wysokości do 100 tys. zł przyznawanej w związku z 
rozpoczynaniem samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.  

• operacja jest uzasadniona ekonomicznie (biznesplan). 

• miejsce prowadzenia działalności znajduje się na obszarze wiejskim , 

• operacja jest realizowana poza obszarem funkcjonalnym miast, 

• utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym 
(również samozatrudnienie). 

 Beneficjent 

 Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub 
domownik deklarujący podjęcie działalności pozarolniczej. 



 Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”  

Rodzaj operacji 

1. Odnowa wsi poprzez: 

-  budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne  -  
kulturalne, rewitalizację lub odnawianie obiektów służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub 
historycznego, 

-      kształtowanie przestrzeni publicznej, 

-      zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków 
będących zabytkami z przeznaczeniem na cel publiczne, 

-  odnawianie, eksponowanie lub konserwację lokalnych pomników historycznych, budynków będących 
zabytkami lub miejsc pamięci, 

2. Tworzenie, modernizacja lub rozbudowa dróg lokalnych. 

Beneficjenci 

– gmina, instytucja  kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osoba  
prawna  lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 

– gmina, powiat lub ich związki – w zakresie tworzenia, modernizacji lub rozbudowy dróg lokalnych, 
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 LEADER  
• Wsparcie przygotowawcze 
• Realizacja operacji w ramach LSR: 

– transferu wiedzy i doradztwa 
– przetwórstwa i marketingu produktów rolnych w tym inkubatory 

„kuchenne”,  
– rozwój przedsiębiorczości, 
–  podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich- poprawa stanu 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wsi, świadczenie usług 
społecznych lub kulturalnych dla ludności, turystyka i rekreacja 
–  tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw 

• Projekty współpracy 
• Koszty bieżące 
• Aktywizacja  
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Pomoc Techniczna w PROW 2014 - 2020 

 

 Kategorie działań: 
 

działania wspierające instytucje odpowiedzialne za przygotowanie, 
zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, 
tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt; 
działania informacyjno – promocyjne dotyczące Programu  
(np.: punkty informacyjne, strony internetowe, szkolenia, seminaria 
dla beneficjentów Programu, informacja o rezultatach Programu); 
stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; 
finansowanie działań związanych z pracami przygotowawczymi na 
potrzeby wytyczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
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