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O PROW...
06.10.2006.

W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, zdefiniowano cztery osie:
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Oś 4: Leader

Powyższe kierunki wsparcia w pełni odzwierciedlają potrzeby Polski w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich i ustanawiają podstawowe sfery, wokół których zostaną zaprogramowane szczegółowe
instrumenty wsparcia.

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Biorąc pod uwagę niski stopień specjalizacji gospodarstw rolnych, niedoinwestowanie w zakresie
infrastruktury produkcji rolnej i rozdrobnienie struktury obszarowej, które przekłada się na mniejszą
efektywność produkcji, konieczne będzie zapewnienie odpowiednich instrumentów wsparcia i poniesienie
nakładów finansowych na pokrycie kosztów, dostosowujących gospodarstwa rolne do rosnących
wymagań wspólnotowych (w tym związanych z ochroną środowiska) oraz wzmożonej presji
konkurencyjnej ze strony producentów z innych krajów unijnych oraz krajów trzecich. Na ten cel zostaną
zaplanowane działania wspierające proces restrukturyzacji gospodarstw rolnych i wzmocnienie kapitału
rzeczowego, przy możliwości ograniczenia wsparcia dla gospodarstw największych. Ponadto instrumenty
wsparcia Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powinny być
skierowane na dalszą poprawę konkurencyjności przemysłu spożywczego, w szczególności w odniesieniu
do mikro i małych przedsiębiorstw, oraz wsparcie kreowania wartości dodanej podstawowej produkcji
rolnej.
Poprawa konkurencyjności sektora rolnego będzie również realizowana poprzez zapewnienie wsparcia w
zakresie jakości produkcji, polepszania infrastruktury wsi i tworzenia grup zrzeszających producentów
rolnych. W odniesieniu do zasobów ludzkich na obszarach wiejskich, w Polsce istnieje potrzeba szerokiego
wsparcia w zakresie zdobywania wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji.
Podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji będzie realizowane poprzez kształcenia zawodowe,
działania informacyjne i szkoleniowe oraz umożliwienie korzystania z usług doradczych. Wsparcie to
obejmować będzie zarówno sektor rolny
jak i leśny. Dotychczasowe działania prowadzone przez doradztwo na rzecz rolników i mieszkańców wsi,
skupione były głównie na przygotowaniu rolników do integracji z UE oraz umożliwieniu korzystania z
pomocy ze środków wspólnotowych. W związku z nowymi wyzwaniami istnieje potrzeba zwiększenia
zaangażowania doradztwa do podnoszenia kwalifikacji i wiedzy w zakresie nowoczesnego
gospodarowania, zarządzania gospodarstwem jako przedsiębiorstwem, stosowania zasady wzajemnej
zgodności (cross-compliance), norm produkcji, zdrowia publicznego, dobrostanu zwierząt, jakości
żywności, stosowania dobrej praktyki rolniczej i leśnej zgodnej z ochroną środowiska oraz czynnej
ochrony zasobów przyrody. Poprawa konkurencyjności rolnictwa wymaga koncentracji ziemi przez
usprawnienie przepływu gruntów rolnych z gospodarstw nieefektywnych, bądź w ogóle nieużytkowanej
rolniczo, do gospodarstw sprawnych. Niezbędna jest także modernizacja techniczna gospodarstw
(zarówno o technologiach industrialnych, jak i zrównoważonych), rozwinięcie usług produkcyjnych,
tworzenie sprawnych łańcuchów produkcyjno-handlowych zwłaszcza w zakresie produktów markowych,
obejmujących wszystkie ogniwa - od laboratoriów naukowych do handlu i gastronomii. Z kolei, w celu
przyspieszenia odpowiednich przekształceń strukturalnych, zostaną zaplanowane instrumenty wsparcia
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skierowane do młodych rolników, jak równieżzapewnione zostaną źródła utrzymania osobom w wieku
przedemerytalnym, rezygnującym z działalności rolniczej.

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Zgodnie z nowoczesną koncepcją modelu rolnictwa, uwzględniającą wyniki Rady Europejskiej z
Göteborga, które wprowadziły problematykę zrównoważonego rozwoju jako warunek konieczny do
osiągnięcia pozostałych celów dotyczących wzrostu gospodarczego - poza podstawową funkcją, jaką jest
produkcja artykułów rolnych - obszary wiejskie pełnią ważną rolę w zakresie ochrony środowiska, w tym
ochrony zasobów wodnych i gleb, kształtowania krajobrazu, ochrony i zachowania siedlisk
oraz różnorodności biologicznej. Dobry stan środowiska naturalnego i różnorodność biologiczna Polski
wyróżnia się na tle innych krajów Europy. W związku z tym wprowadzone zostaną odpowiednie
instrumenty wsparcia oraz zachęty dla rolników, które będą sprzyjały zachowaniu i poprawie stanu
siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków, stanowiących dobro publiczne. Cel ten będzie realizowany
poprzez bezpośrednie działania, związane z odpowiednimi praktykami rolniczymi w obrębie
gospodarstwa, takimi jak promowanie zrównoważonego sposobu gospodarowania, odpowiednie
użytkowanie gleb i ochrona wód, kształtowanie struktury krajobrazu, przywracanie walorów lub
utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo. W tym aspekcie szczególne znaczenie mają
obszary objęte siecią Natura 2000 oraz obszary, na których będą realizowane działania zgodne z Ramową
Dyrektywą Wodną (2000/60/WE) w zakresie wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
Tego typu wsparcia będą dodatkowo synergicznie uzupełniane poprzez instrumenty związane z
różnicowaniem działalności gospodarczej w kierunku pozarolniczym, np. związane z działalnością
turystyczną, rzemieślniczą, usługową, itp. Zachowanie i dobry stan środowiska obszarów rolnych, w tym
osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i gleb, wiąże się między innymi z utrzymaniem ciągłości ich
użytkowania rolniczego, tradycyjnego użytkowania łąk i pastwisk. Dotyczy to także obszarów, gdzie ze
względu na utrudnienia wynikające z obecności gruntów słabszej jakości oraz położeniu na stokach oraz
w paśmie podgórskim i
górskim, jest to mało opłacalne. W rejonach tych istnieje ryzyko marginalizacji i zaprzestania działalności
rolniczej na gruntach rolnych o słabszej jakości. W związku z tym szczególne tam konieczne będzie
zapewnienie wsparcia dla użytkowania rolniczego. Planowany obszar do objęcia instrumentami
sprzyjającymi unikaniu marginalizacji i zaprzestania działalności rolniczej na gruntach rolnych o słabszej
jakości pokrywa ponad 53% powierzchni kraju. Poprawa środowiska i zrównoważone użytkowanie
obszarów wiejskich wiąże się nie tylko z gruntami rolnymi, ale również z lasami. W tym celu planowane
są instrumenty, które przyczynią się do zwiększenia stopnia lesistości w Polsce, poprzez przeznaczanie
gruntów rolnych (użytkowanych i odłogowanych) do zalesienia. Większość możliwych do realizacji działań
związanych z ochroną środowiska naturalnego ma charakter wieloletni, a ich realizacja będzie w sposób
trwały wpływać na zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Ze względu na
uniwersalny charakter działań i zróżnicowaną ofertę, z instrumentów wsparcia będą korzystały zarówno
silne i dobrze zorganizowane gospodarstwa, jak również mniejsze, funkcjonujące w sposób tradycyjny, tj.
przy dużych nakładach pracy własnej i niewielkiej presji na środowisko.

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest celem, który łączy się zarówno z podstawowymi
kierunkami rozwoju ekonomicznego i społecznego gospodarstw rolnych poprzez wzmocnienie potencjału
ekonomicznego, restrukturyzację i modernizację, jak i dobrymi warunkami do życia pod względem
jakości środowiska i krajobrazu, infrastrukturę społeczną i techniczną. Instrumenty dostępne w ramach
Osi 3 uzupełniają priorytety zdefiniowane w ramach pierwszych dwóch osi i w sposób synergiczny mogą
pozytywnie oddziaływać na mieszkańców obszarów wiejskich. Pobudzanie działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich będzie pośrednio wpływać także na możliwość koncentracji produkcji rolniczej i
przejścia ludności związanej z rolnictwem do pracy w innych sektorach gospodarki, a co za tym idzie
&ndash; tworzyć warunki dla przekształceń wewnątrz sektora rolnego, w tym zwłaszcza redukcji
bezrobocia ukrytego, powiększania areału gospodarstw rolnych, ich modernizacji, poprawy
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konkurencyjności i ukierunkowania rynkowego produkcji. Pierwsza grupa działań dotyczy różnicowania
działalności gospodarczej. W Polsce te działania stanowią ogromną szansę dla mieszkańców obszarów
wiejskich, przede wszystkim ze względu na duże zasoby ludzkie i wysoki poziom bezrobocia. Do
najważniejszych zadań należy zwiększanie wartości dodanej do produktów np. poprzez konfekcjonowanie,
stymulowanie rynku produktów lokalnych i regionalnych, turystyki, handlu, doradztwa, usług. W tym
kontekście priorytet stanowi zapewnienie pracy i dochodów przez rozwój działalności pozarolniczej. Niskie
dochody wynikające z niedostatecznego wykorzystania zasobów pracy rodzin wiejskich to podstawowy
problem społecznoekonomiczny. Rolnictwo będzie absorbować coraz mniejszy zasób siły roboczej, zaś
strategiczna wizja zakłada utrzymanie żywotności obszarów wiejskich. W związku z tym ciężar
zatrudnienia wiejskich zasobów pracy powinny przejmować działalności nierolnicze. Z tego punktu
widzenia szczególnie istotne jest wszechstronne wsparcie dla procesu tworzenia pozarolniczych miejsc
pracy na wsi oraz ułatwiania zatrudnienia w lokalnych ośrodkach miejskich dla osób ze wsi. W procesach
rozwoju obszarów wiejskich szczególna rola przypada właśnie ośrodkom miejskim &ndash; jako
podstawowym miejscom, w których ludność wiejska może znaleźć miejsca pracy i podwyższyć poziom
edukacji i umiejętności oraz znaleźć zaspokojenie potrzeb zdrowotnych i aspiracji kulturalnych.
Szczególne znaczenie w tym kontekście ma wspieranie rozwoju tych funkcji małych miast i wybranych
ośrodków gminnych, które związane są bezpośrednio z procesami restrukturyzacyjnymi na obszarach
wiejskich, w tym w szczególności usług zdrowotnych, edukacji na poziomie szkolnictwa średniego,
rozwoju małych firm w sektorach pozarolniczych, turystyki przyjazdowej, funkcji uzdrowiskowych. Drugą
grupę stanowią instrumenty mające na celu poprawę jakości życia. Dotyczą one odnowy wsi, poprawy
stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W pełni uwzględniają one ważne funkcje społeczne i
kulturalne, co z pewnością przyczyni się do polepszenia jakości życia i może stanowić dodatkowy czynnik,
kształtujący przemiany strukturalne i przeciwdziałający depopulacji, a wręcz tworzący silniejsze poczucie
identyfikacji mieszkańców z obszarów wiejskich z ich regionem wraz z jego tradycjami i wartościami.

Oś 4: Leader
LEADER jest podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów przede
wszystkim Osi 3. Celem Osi 4 jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie
potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich
wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.
Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw
partnerów społecznych. Temu przedsięwzięciu służy podejście Leader.
Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez
lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z
niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów:
publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele ci tworzą tzw. Lokalną Grupę Działania
&ndash; partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia
się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie podejście oddolne wzmocni spójność
podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału
społecznego w społecznościach wiejskich a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w
zakresie rozwoju regionu. Budowa lokalnych strategii niesie ze sobą szereg korzyści, wśród których
najważniejsze to lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (ludzkich, naturalnych), dostosowanie
kierunków działania do potrzeb podmiotów funkcjonującym na danym obszarze. Ponadto podejście
lokalne pomaga w wyznaczeniu pożądanych i najbardziej dopasowanych kierunków rozwoju oraz pozwala
na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Na podstawie liczby
złożonych przez beneficjentów wniosków w obecnym okresie programowania wynika, że zainteresowanie
realizowanym w obecnym programie Leaderem jest bardzo duże, co świadczy o potrzebie realizacji tego
instrumentu, z uwzględnieniem koniecznych zmian w zakresie usprawnienia jego wdrażania. W ramach
Schematu I Pilotażowego Programu Leader + na lata 2004-2006 ma powstać około 174 Lokalnych Grup
Działania. Planowane jest objęcie ok. 50% powierzchni obszarów wiejskich spełniających wymogi dla
podejścia Leader zakresem działania Lokalnych Grup Działania (LGD), a liczba Lokalnych Grup Działania
powinna ulec zwiększeniu o ok. 50% w stosunku do liczby LGD powstałych w okresie programowania
2004-2006. Te wszystkie elementy, jakie ze sobą niesie podejście Leader, z pewnością będą sprzyjać
lepszemu wdrożeniu i absorpcji środków w ramach pozostałych osi, ze szczególnym uwzględnieniem osi
trzeciej, w ramach której charakter działań i ich podstawowy cel odpowiada idei tworzenia Lokalnych
Strategii Rozwoju.
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Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie przyczyni się do osiągnięcia celów Odnowionej Strategii
Lizbońskiej oraz Strategii z Göteborga w tym: zwiększenia miejsc pracy i zwiększenia różnorodności
gospodarczej obszarów wiejskich. Poprzez wdrażanie podejścia LEADER możliwe będzie wzmocnienie
kapitału społecznego na wsi, poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym. Jednocześnie
wdrażanie oddolnych zintegrowanych strategii lokalnych pozwoli na zapewnienie zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
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