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Zintegrowane strategie rozwoju 

Długookresowa strategia rozwoju 
kraju 2030  

Trzecia fala nowoczesności 
główne trendy, wyzwania, i scenariusze rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki 
przestrzennego zagospodarowania kraju, z 

uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju 

 

Średniookresowa strategia 
rozwoju kraju 2020 

podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju 
kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

regionalnym i przestrzennym, realizowany przez 
strategie rozwoju oraz przy pomocy programów 

 



Wspólne Ramy Strategiczne (WRS)*  
Dokument  UE prezentujący sposób powiązania  

funduszy WPR, polityki spójności  

i WPRyby i celów tematycznych 

Umowa Partnerska 
dokument krajowy określający planowaną  

alokację środków na realizację celów EU (cele tematyczne) 

Programy Rozwoju współfinansowane ze środków UE/ 

Programy operacyjne  

(w tym m.in. PROW 2014-2020) 

 Strategia Europa 2020  
Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE 

Zintegrowany system polityk krajowych i UE 

 Średniookresowa strategia  

rozwoju kraju 2020 
Definiują główne cele krajowe 

Programy i polityki 

finansowane ze  

środków krajowych 

Strategie zintegrowane 

realizujące ŚSRK  



Cele tematyczne WRS 

1. wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 

2. zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno-komunikacyjnych; 

3. podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego 
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w 
odniesieniu do EFMR); 

4. wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 

5. promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem; 

6. ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania 
zasobów; 

7. promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych; 

8. wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; 

9. wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; 

10. inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; 

11. wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 



Budżet SZRWRiR 

•Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

•Europejski Fundusz Morski i Rybacki  (EFMR) 

•Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) 

•Fundusz Spójności (FS) 

•Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 



Cel szczegółowy 1 Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, 
zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
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1.1.3. Uczenie się przez całe życie ułatwiające 
zmianę zawodu lub doskonalenie zawodowe 

1.1.4. Podnoszenie umiejętności związanych 
z wykorzystywaniem technologii ICT i 
prowadzeniem działalności gospodarczej 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  

  EFRROW     

  EFMR EFMR EFMR 

EFRR EFRR EFRR EFRR 

  FS FS FS 

EFS   EFS EFS 

Priorytet 1.1. Podnoszenie umiejętności, poziomu 
wykształcenia oraz wzrost mobilności zawodowej 

mieszkańców obszarów wiejskich 

1.1.1. Poprawa jakości i dostępności do 
edukacji ogólnej, artystycznej i zawodowej na 
wszystkich poziomach 

1.1.2. Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych osób pracujących w sektorze 
rolno-spożywczym 

•wzmocnienie zastosowań TIK dla e-learningu (EFRR) 

•inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez 
całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej (EFRR) 

•ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego (EFS) 

•poprawa jakości, skuteczności i dostępności 
szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie 
równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu 
osiągnięć (EFS) 

•Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, 
podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i 
zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy  (EFS) 

•Transfer wiedzy i działania informacyjne (EFRROW) 

•uczenie się przez całe życie, upowszechnianie wiedzy 
naukowej i innowacyjnych praktyk, nabywanie nowych 
umiejętności zawodowych, zwłaszcza związanych ze 
zrównoważonym zarządzaniem ekosystemami 
morskimi, działaniami w sektorze gospodarki morskiej, 
innowacjami i przedsiębiorczością (EFMR) 

•trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez 
pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu lub 
szkoleniu (EFS) 



1.2. Zwiększanie zatrudnienia mieszkańców 
obszarów wiejskich bez konieczności zmiany 

ich miejsca zamieszkania 
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1.2.1. Poprawa wahadłowej mobilności 
przestrzennej na poziomie lokalnym i 
regionalnym 

1.2.2. Rozwiązania prawne i 
systemowe na rynku pracy w zakresie 
ułatwiania i upowszechniania 
stosowania elastycznych form pracy  

1.2.3. Zwiększenie wykorzystania  i 
promocja elastycznych form 
zatrudnienia przez pracodawców 

1.2.4. Zwiększenie dostępu do usług 
opieki nad dzieckiem  

1.2.5. Aktywizacja lokalnych rynków 
pracy z uwzględnieniem małych miast  

1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.2.5.  
          
          

EFRR     EFRR EFRR 

FS         
  EFS EFS EFS EFS 5 z 30 

Cel szczegółowy 1 Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, 
zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

•rozwój przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych 
systemów transportu włącznie z promowaniem 
zrównoważonej mobilności miejskiej (FS, EFRR) 

•promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów 
miejskich (EFRR) 

•inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez 
całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej (EFRR) 

•inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego oraz pomoc dla 
struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych 
miejsc pracy (EFRR) 

•inwestowanie w infrastrukturę dla publicznych służb 
zatrudnienia (EFRR) 

•równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia 
zawodowego i prywatnego (EFS) 

•przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian (EFS) 

•zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia 
oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS) 

•trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, 
którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (EFS) 



1.3. Rozwój przedsiębiorczości i 
pozarolniczych miejsc pracy z 

wykorzystaniem potencjału 
endogenicznego obszarów wiejskich 
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1.3.1. Wspieranie tworzenia 
pozarolniczych miejsc pracy  

1.3.2. Rozwój przedsiębiorczości  

1.3.3. Tworzenie i rozwój 
działalności gospodarczej 
towarzyszącej prowadzeniu 
produkcji rolnej, leśnej i rybackiej 

1.3.4. Zwiększenie dostępu do 
kapitału zewnętrznego  

1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4.  

EFRROW   EFRROW   

EFMR EFMR EFMR   

EFRR EFRR EFRR   

  FS     

EFS EFS EFS   

Cel szczegółowy 1 Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, 
zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

•pomoc na założenie nowego przedsiębiorstwa na rzecz 
działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (EFRROW) 

•Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej - 
inwestycje w działalność pozarolniczą (EFRROW) 

•Wsparcie nowo powstających firm nieprowadząceych 
działalności połowowej i wspierania przedsiębiorczości w 
akwakulturze i różnicowanie w innym kierunku aniżeli 
akwakultura (EFMR) 

•doposażenie statków floty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego w celu zmiany ich przeznaczenia na potrzeby 
działalności innej niż połowowa (EFMR) 

•ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów 
oraz wspieranie tworzenia nowych firm, promowanie inwestycji 
przedsiębiorstw w badania i innowacje (…) (EFRR) 

•opracowywanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w 
szczególności w celu internacjonalizacji (EFRR) 

•rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparcie 
inwestycyjne samozatrudnienia i tworzenia przedsiębiorstw 
(EFRR) 

•zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym 
pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie 
lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników (EFS) 

•samozatrudnienie, przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw (EFS) 



1.4. Zapobieganie i ograniczanie 
wykluczenia społecznego oraz 

aktywizacja mieszkańców obszarów 
wiejskich 
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1.4.1. Rozwój i promocja 
ekonomii społecznej 

1.4.2. Wzmacnianie i rozwój 
kapitału społecznego 

1.4.3. Promocja i rozwój usług 
opiekuńczych nad osobami 
starszymi i 
niepełnosprawnymi 

1.4.1.  1.4.2.  1.4.3. 

  EFRROW   

  EFMR   

EFRR EFRR EFRR 

      

EFS EFS EFS 

Cel szczegółowy 1 Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, 
zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

•Funkcjonowanie i rozwój LGD , działania LEADER, w tym m.in. 
dotyczące współpracy (EFRROW) 

•Wsparcie z EFMR na rzecz zintegrowanego rozwoju lokalnego  - 
LGD (EFMR) 

•inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 
przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, 
zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz 
przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie 
społeczności lokalnych (EFRR) 

•wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich 
społeczności miejskich i wiejskich (EFRR) 

•wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (EFRR) 

•aktywne i zdrowe starzenie się (EFS) 

•Aktywna integracja (EFS) 

•integrację społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie 
(EFS) 

•ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym (EFS) 

•wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych (EFS) 

•równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia zawodowego i 
prywatnego (EFS) 
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2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej 
bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i 

wodne na obszarach wiejskich 

2.1.1. Modernizacja sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych energii elektrycznej  

2.1.2. Dywersyfikacja źródeł 
wytwarzania energii elektrycznej 

2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć 
wody i sieci wodociągowej 

2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków  

2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów  

2.1.6. Rozbudowa sieci przesyłowej i 
dystrybucyjnej gazu ziemnego  

2.1.1. 2.1.2.  2.1.3. 2.1.4.  2.1.5.  2.1.6.  
  EFRROW EFRROW EFRROW      

EFMR           
EFRR EFRR EFRR EFRR EFRR   

FS FS FS FS FS   
            

Cel szczegółowy 2 Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich 
 oraz poprawa ich dostępności przestrzennej 

•promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych 
źródeł energii (EFRR) 

•opracowywanie inteligentnych systemów dystrybucji na 
niskich poziomach napięcia (EFRR) 

•Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich b) inwestycje związane z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną 
(EFRROW) 

•Zwiększanie potencjału terenów hodowli w ramach 
akwakultury w tym przez scalanie gruntów, dostawy 
energii oraz gospodarkę wodną(EFMR) 

•zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji 
w sektorze gospodarki wodnej w celu spełnienia 
wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska 
(EFRR, FS) 

•zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji 
w sektorze odpadów w celu spełnienia wymogów 
dorobku prawnego dotyczącego środowiska (EFRR, FS) 

•wspieranie wytwarzania i dystrybucji odnawialnych 
źródeł energii (FS) 

•rozwijania inteligentnych systemów dystrybucji 
niskiego napięcia (FS) 



2.2. Rozwój infrastruktury transportowej 
gwarantującej dostępność transportową 

obszarów wiejskich 
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2.2.1. Rozbudowa i modernizacja 
lokalnej infrastruktury drogowej i 
kolejowej 

2.2.2. Tworzenie powiązań lokalnej 
sieci drogowej  z siecią dróg 
regionalnych, krajowych, 
ekspresowych i autostrad  

2.2.3. Tworzenie infrastruktury 
węzłów przesiadkowych, transportu 
kołowego i kolejowego  

2.2.1.  2.2.2.  2.2.3.  

      

      

EFRR EFRR EFRR 

FS FS FS 

      

Cel szczegółowy 2 Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich 
 oraz poprawa ich dostępności przestrzennej 

•rozwój przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych 
systemów transportu włącznie z promowaniem 
zrównoważonej mobilności miejskiej (FS) 

•rozwój kompleksowych i interoperatywnych systemów 
transportu kolejowego wysokiej jakości (FS) 

•wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego 
obszaru transportu poprzez inwestycje w 
transeuropejską sieć transportową (FS, EFRR)) 

•rozwój kompleksowego, wysokiej jakości 
interoperacyjnego systemu kolejowego (EFRR) 

•promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów 
miejskich (EFRR) 

•rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych 
systemów transportu miejskiego oraz promowanie 
mobilności miejskiej zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju(EFRR) 

•zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie 
węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą 
TEN-T (EFRR) 



2.3. Budowa i rozwój infrastruktury i 
technologii umożliwiających mieszkańcom 
obszarów wiejskich korzystanie i dostęp do 

technologii ICT o wysokim standardzie 
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2. 3.1. Budowa i modernizacja sieci 
szerokopasmowych  

2.3.2. Budowa i rozwój kompleksowej i 
wydajnej infrastruktury ICT 
dedykowanej dla mieszkańców 
obszarów wiejskich 

2.3.3. Wyposażenie podmiotów 
świadczących usługi publiczne w sprzęt 
i oprogramowanie (wraz z serwisem) 
umożliwiające mieszkańcom obszarów 
wiejskich korzystanie z 
zaawansowanych technologii ICT  

2.3.4. Zwiększenie dostępności cenowej 
infrastruktury ICT osobom należącym 
do grup zagrożonych wykluczeniem 

2.3.1.  2.3.2.  2.3.3.  2.3.4.  

EFRROW EFRROW EFRROW   

  EFMR     

EFRR EFRR EFRR   

        

        10 z 30 

Cel szczegółowy 2 Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich 
 oraz poprawa ich dostępności przestrzennej 

•poszerzanie zakresu łączy szerokopasmowych oraz 
wprowadzanie szybkich sieci internetowych (EFRR) 

•rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu 
elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania 
na TIK (EFRR) 

•wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-
learningu, e-integracji i e-zdrowia (EFRR) 

•Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich c) infrastruktura szerokopasmowa w tym w 
jej tworzenie, ulepszanie i rozbudowę, pasywną 
infrastrukturę szerokopasmową oraz zapewnianie 
dostępu do łączności szerokopasmowej i rozwiązań z 
zakresu publicznej e-administracji (EFRROW) 

•Krajowa sieć obszarów wiejskich (EFRROW) 

•koszty monitorowania, analizy, zarządzania i 
pozyskiwania danych w tym koszty systemów 
informatycznych (EFMR) 



2.4. Rozwój infrastruktury 
społecznej zapewniającej 

mieszkańcom obszarów wiejskich 
dostęp do dóbr i usług 
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2.4.1. Budowa i rozwój 
infrastruktury edukacji  

2.4.2. Budowa i rozwój 
infrastruktury kultury i 
turystyki oraz promocja 
dziedzictwa kulturowego  

2.4.3. Budowa i rozwój 
infrastruktury sportowej  

2.4.4. Budowa i rozwój 
infrastruktury usług 
zdrowotnych 

2.4.1.  2.4.2.  2.4.3.  2.4.4.  

  EFRROW EFRROW   

  EFMR     

EFRR EFRR   EFRR 

FS FS FS FS 

EFS EFS   EFS 

Cel szczegółowy 2 Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich 
 oraz poprawa ich dostępności przestrzennej 

•inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (EFRR) 

•wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-learningu, e-
integracji i e-zdrowia (EFRR) 

•ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego (EFRR) 

•inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają 
się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania 
nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych (EFRR) 

•wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności 
miejskich i wiejskich (EFRR) 

•wspieranie efektywności energetycznej i korzystania z energii 
odnawialnej w infrastrukturze publicznej (FS) 

•Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - inwestycje w 
tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 
ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury 
(EFRROW) 

•Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich -inwestycje 
organów publicznych w infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc turystycznych (EFRROW) 

•doposażenie statków floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w 
celu zmiany ich przeznaczenia na potrzeby działalności innej niż 
połowowa (EFMR) 

•aktywne i zdrowe starzenie się, ułatwianie dostępu do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (EFS) 



2.5. Rozwój infrastruktury 
bezpieczeństwa na obszarach 

wiejskich 
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2.5.1. Rozwój infrastruktury 
wodno – melioracyjnej i 
innej łagodzącej zagrożenia 
naturalne  

2.5.2. Bezpieczeństwo 
weterynaryjne i 
fitosanitarne  

2.5.3. Skuteczne i efektywne 
zarządzanie kryzysowe 

2.5.1.  2.5.2.  2.5.3.  

EFRROW EFRROW EFRROW 

  EFMR EFMR 

EFRR   EFRR 

FS FS FS 

      

Cel szczegółowy 2 Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich 
 oraz poprawa ich dostępności przestrzennej 

•wspieranie wyspecjalizowanych inwestycji służących dostosowaniu 
do zmiany klimatu (FS) 

•promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje 
ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz 
stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi (FS) 

•wspieranie wyspecjalizowanych inwestycji służących dostosowaniu 
do zmiany klimatu (EFRR) 

•promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje 
ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz 
stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi (EFRR) 

•zapobiegania zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów i klęsk 
żywiołowych, w tym wysypu szkodników, ognisk choroby, katastrof i 
zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, oraz odtwarzania lasów  
(EFRROW) 

•Inwestycje w środki trwałe (EFRROW) 

•Dobrostan zwierząt (EFRROW, EFMR) 

•Zarządzanie ryzykiem wkład finansowy  - na rzecz składek z tytułu 
ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin od strat gospodarczych/ 
zasobów akwakultury (EFRROW/ EFMR) 

•Zarządzanie ryzykiem wkład finansowy - na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych spowodowanych 
wystąpieniem choroby zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym  (EFRROW) 



3.1. Utrzymanie i poprawa 
jakości bazy produkcyjnej 

rolnictwa i rybactwa 
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3.1.1. Utrzymanie 
gruntów rolnych w 
dobrej kulturze rolnej 

3.1.2. Utrzymanie 
żywotnych ekonomicznie 
gospodarstw rolnych 

3.1.3. Optymalizacja bazy 
genetycznej produkcji 
roślinnej, zwierzęcej i 
rybackiej 

3.1.1.  3.1.2.  3.1.3.  

EFRROW EFRROW EFRROW 

    EFMR 

      

      

      

Cel szczegółowy 3 Bezpieczeństwo żywnościowe 

•Instrumenty wsparcia w I filarze WPR 

•Środek rolnośrodowiskowoklimatyczny 

•Rolnictwo ekologiczne (EFRROW) 

•Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub 
innymi szczególnymi ograniczeniami (EFRROW) 

•Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem 
rolnym i zastępstw (EFRROW) 

•Zarządzanie ryzykiem – (i) narzędzie stabilizacji dochodów w postaci 
wkładu finansowego na rzecz funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, którzy doświadczają 
poważnego spadku dochodów, (ii) wkład finansowy na rzecz składek 
z tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin od strat 
gospodarczych, (iii) wkład finansowy na rzecz funduszy wspólnego 
inwestowania w celu wypłacania rolnikom rekompensat finansowych 
z tytułu strat gospodarczych spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem środowiskowym (EFRROW) 

•Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych 
(EFRROW) 

•Wsparcie dla systemów przekazywalnych koncesji połowowych w 
ramach WPRyb (EFMR) 

•Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i 
ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności 
połowowej (EFMR) 

•udział w ochronie i rozmnażaniu ex-situ zwierząt wodnych w 
ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności 
biologicznej (EFMR) 



3.2. Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych 
dla konsumentów produktów rolno-spożywczych 
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3.2.1. Rozwój i wdrażanie systemów jakości 
żywności 

3.2.2. Wsparcie wytwarzania wysokiej 
jakości produktów rolno-spożywczych, w 
tym produktów wytwarzanych metodami 
integrowanymi, ekologicznymi oraz 
tradycyjnymi metodami produkcji z 
lokalnych surowców i zasobów oraz 
produktów rybnych 

3.2.3. Skuteczna kontrola bezpieczeństwa i 
jakości produktów rolno-spożywczych w 
całym łańcuch produkcyjnym 

3.2.4. Rozwój badań na rzecz bezpieczeństwa 
żywności, jej jakości i potrzeb konsumentów 

3.2.1.  3.2.2.  3.2.3.  3.2.4.  

EFRROW EFRROW EFRROW   

  EFMR     

        

        

        

Cel szczegółowy 3 Bezpieczeństwo żywnościowe 

•Systemy jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych (EFRROW) 

•Rolnictwo ekologiczne (EFRROW) 

•Tworzenie grup producentów – ustanowienie 
wspólnych zasad dotyczących informacji o 
produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem 
zbiorów i dostępności (EFRROW) 

•Jakość produktów i wykorzystanie niechcianych 
połowów (EFMR) 

•poprawę infrastruktury portów rybackich lub 
miejsc wyładunku, w tym inwestycje w obiekty 
do zbiórki odpadów, a w szczególności odpadów 
wyrzucanych do morza (EFMR) 

•Przejście na systemy ekozarządzania i audytu 
oraz na akwakulturę ekologiczną (EFMR) 

•Dopłaty do przechowywania EFMR) 

• Środki dotyczące wprowadzania do obrotu -
promowanie jakości(EFMR) 



3.3. Przestrzeganie/ stosowanie zasad 
uczciwej konkurencji na wspólnotowym i 

globalnym rynku rolno-spożywczym 
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3.3.1. Dążenie do zapewnienia równych 
warunków konkurencji w ramach 
jednolitego rynku rolno-
żywnościowego 

3.3.2. Pogłębienie jednolitego rynku  UE 
artykułów rolno spożywczych 

3.3.3. Zapewnienie w łańcuchu rolno - 
żywnościowym zachowań zgodnych z 
zasadami uczciwej konkurencji 

3.3.1.  3.3.2.  3.3.3.  

EFRROW EFRROW EFRROW 

EFMR EFMR EFMR 
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Cel szczegółowy 3 Bezpieczeństwo żywnościowe 

•Sieć EPI (EFRROW) 

•Współpraca między różnymi podmiotami w rolnictwie 
i łańcuchu żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa i 
wśród innych podmiotów, które przyczyniają się do 
osiągania celów i priorytetów polityki rozwoju 
obszarów wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych (EFRROW) 

•Tworzenie grup producentów  - rozwijanie 
umiejętności biznesowych i marketingowych oraz 
organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania 
innowacji  (EFRROW) 

•Plany produkcji ,dopłaty do przechowywania i  
wsparcie wprowadzania do obrotu : (i) poprawa 
warunków wprowadzania do obrotu , (ii) 
przyczynianie się do przejrzystości zagadnień 
związanych z produkcją i obrotem oraz 
przeprowadzanie badań rynku  (iii)promowanie 
jakości (EFMR) 

•Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci 
kontaktów (EFMR) 



3.4. Podnoszenie świadomości i wiedzy 
producentów oraz konsumentów w zakresie 
produkcji rolno-spożywczej i zasad żywienia 
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3.4.1. Promocja wysokiej jakości, 
bezpiecznych dla konsumenta 
produktów rolno-spożywczych 

3.4.2. Upowszechnianie wiedzy w 
zakresie zasad żywienia 

3.4.3. Wsparcie działalności 
innowacyjnej ukierunkowanej na 
zmiany wzorców produkcji i 
konsumpcji 

3.4.1. 3.4.2.  3.4.3.  

EFRROW   EFRROW 

EFMR   EFMR 

      

      

      

Cel szczegółowy 3 Bezpieczeństwo żywnościowe 

•Wsparcie w ramach I filara WPR 

•Systemy jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych (EFRROW) 

•Rolnictwo ekologiczne (EFRROW) 

•Transfer wiedzy i działania informacyjne 
(EFRROW) 

•Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia 
sieci kontaktów (EFMR) 

•Środki dotyczące wprowadzania do obrotu - 
promowanie jakości (EFMR) 



Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora  
rolno-spożywczego 

4.1. Modernizacja i wzrost innowacyjności sektora 
rolno-spożywczego 
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4.1.1. Modernizacja technicznej infrastruktury 
produkcyjnej w rolnictwie i rybactwie 

4.1.2. Wdrażanie i promocja innowacyjnych 
rozwiązań w sektorze rolno - spożywczym 

4.1.3. Poprawa warunków pracy, 
bezpieczeństwa i jakości zarządzania w 
sektorze rolno - spożywczym 

4.1.4. Zwiększenie udziału producentów rolno 
– spożywczych w finansowaniu i wyznaczaniu 
kierunków sektorowej działalności badawczo 
– rozwojowej 

4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 

EFRROW EFRROW EFRROW EFRROW 

EFMR EFMR EFMR EFMR 

  EFRR     

        

        

•Wsparcie w ramach I filara WPR 

•Inwestycje w środki trwałe, które: 

a) poprawiają ogólną efektywność gospodarstwa 
rolnego; 
b) dotyczą przetwarzania, wprowadzania do 
obrotu lub rozwoju produktów rolnych...  
c) dotyczą infrastruktury związanej z rozwojem i 
dostosowaniem rolnictwa, w tym dostępu do 
gruntów rolnych i leśnych, scalania i poprawy 
gruntów, dostaw energii i gospodarki wodnej; lub 
d) są inwestycjami nieprodukcyjnymi 
związanymi z wypełnianiem zobowiązań rolno- i 
leśnośrodowiskowych, ze stanem ochrony 
różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk 
lub podwyższającymi użyteczność publiczną 
obszaru Natura 2000 lub innego obszaru o 
wysokiej wartości przyrodniczej, który zostanie 
określony w programie. (EFRROW) 

• Rozwój gospodarstw rolnych i działalności 
gospodarczej -pomoc na założenie nowego 
przedsiębiorstwa na rzecz młodych rolników ; 
rozwój małych gospodarstw (EFRROW) 

•Innowacje; zdrowie i bezpieczeństwo na statkach 
rybackich  (EFMR); 

•Zdrowie i bezpieczeństwo na statkach rybackich 
(EFMR)… 



4.2. Kreowanie oraz transfer wiedzy i 
technologii służącej zrównoważonemu 
rozwojowi sektora rolno-spożywczego 
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4.2.1. Rozwój badań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju sektora rolno - 
spożywczego 

4.2.2. Rozwój doradztwa i upowszechnianie 
informacji rynkowych w sektorze rolno - 
spożywczym 

4.2.3. Zwiększenie udziału ośrodków 
naukowo badawczych w 
międzynarodowych projektach badawczych 

4.2.4. Rozwój i poprawa infrastruktury 
naukowo-badawczej, jako źródła 
efektywnych rozwiązań innowacyjnych i 
postępu 

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 

EFRROW EFRROW EFRROW   

EFMR EFMR   EFMR 

EFRR     EFRR 

        

        

Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora  
rolno-spożywczego 

•Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania 
gospodarstwem rolnym i zastępstw (EFRROW): 

•udzielania pomocy w korzystaniu z usług doradczych 
w celu poprawienia efektywności gospodarczej i 
środowiskowej gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji, a także zwiększenia przyjazności dla 
klimatu oraz ich odporności na zmianę klimatu;  

•promowania tworzenia usług z zakresu zarządzania 
gospodarstwem rolnym oraz usług pomocy i 
doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
rolnego, jak również usług doradczych w zakresie 
leśnictwa, w tym systemu doradztwa rolniczego,  

•wsparcia szkolenia doradców 

•Transfer wiedzy i działania informacyjne, sieć EPI 
(EFRROW) 

•Usługi doradcze; Partnerstwa między naukowcami a 
rybakami (EFMR) 

•udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i 
podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w 
zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków 
kompetencji (EFRR) 

•wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii 
pilotażowych… w dziedzinie kluczowych technologii 
wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o 
ogólnym przeznaczeniu (EFRR)… 



4.3. Dostosowanie struktur sektora rolno-
spożywczego do zmieniających się wyzwań w 

Polsce, UE i skali globalnej 
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4.3.1. Wsparcie przekształceń strukturalnych 
w rolnictwie  

4.3.2. Poprawa organizacji producentów 
rolnych w tym poprzez spółdzielczość i grupy 
producenckie w sektorze rolno - spożywczym 

4.3.3. Rozwój struktur organizacyjnych w 
łańcuchu rolno-żywnościowym producentów 
rolnych i rybackich 

4.3.4. Działania na forum międzynarodowym 
na rzecz poprawy pozycji polskiego sektora 
rolno-spożywczego na rynku wspólnotowym i 
globalnym  

4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 

EFRROW EFRROW EFRROW EFRROW 

EFMR EFMR EFMR EFMR 

    EFRR   

        

        

Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora  
rolno-spożywczego 

•roczne płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów rolnych, 
którzy definitywnie przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi(EFRROW) 

•Tworzenie grup producentów  

•a) dostosowania do wymogów rynkowych 
procesu produkcyjnego i produkcji 
producentów, którzy są członkami takich grup 

•b) wspólnego wprowadzania towarów do 
obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, 
centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców 
hurtowych 

•c) ustanowienia wspólnych zasad dotyczących 
informacji o produkcji, ze szczególnym 
uwzględnieniem zbiorów i dostępności 

•d) innych działań, które mogą być 
przeprowadzane przez grupy producentów, 
takich jak rozwijanie umiejętności 
biznesowych i marketingowych oraz 
organizowanie i ułatwianie procesów 
wprowadzania innowacji 

•Dobrowolne wkłady na rzecz organizacji 
międzynarodowych (EFMR) 

•rozwój produktów i usług opartych na TIK, 
handlu elektronicznego oraz zwiększanie 
zapotrzebowania na TIK (EFRR)… 



4.4. Promocja oraz powiększanie rynków zbytu 
produktów rolno-spożywczych 
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4.4.1. Promocja krajowych produktów 
rolno –spożywczych na rynkach: 
krajowym, unijnym i światowym 

4.4.2. Rozwój polityki wsparcia eksportu 
w wymiarze instytucjonalnym, 
technicznym i zagranicznym 

4.4.1. 4.4.2.  

EFRROW   

EFMR   
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Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora  
rolno-spożywczego 

•Systemy jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych (EFRROW) 

•Rolnictwo ekologiczne (EFRROW) 

•Tworzenie grup producentów  

•a) dostosowania do wymogów rynkowych procesu 
produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są 
członkami takich grup 

•b) wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w 
tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji 
sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych 

•c) ustanowienia wspólnych zasad dotyczących 
informacji o produkcji, ze szczególnym 
uwzględnieniem zbiorów i dostępności 

•d) innych działań, które mogą być przeprowadzane 
przez grupy producentów, takich jak rozwijanie 
umiejętności biznesowych i marketingowych oraz 
organizowanie i ułatwianie procesów 
wprowadzania innowacji 

•Dobrowolne wkłady na rzecz organizacji 
międzynarodowych (EFMR) 

•Plany produkcji i wprowadzania do obrotu(EFMR)… 



Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu  
na obszarach wiejskich 

5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze 
rolniczym i różnorodności biologicznej na 

obszarach wiejskich 
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5.1.1. Ochrona różnorodności biologicznej, w tym 
unikalnych ekosystemów oraz flory i fauny 
związanych z gospodarką rolną i rybacką 

5.1.2. Ochrona jakości wód, w tym racjonalna 
gospodarka nawozami i środkami ochrony roślin 

5.1.3. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na 
potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie 
retencji wodnej  

5.1.4. Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, 
spadkiem zawartości materii organicznej i 
zanieczyszczeniem metalami ciężkimi 

5.1.5. Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska 
rolniczego i różnorodności biologicznej na obszarach 
wiejskich i jej upowszechnianie 

Przestrzenna klasyfikacja gmin ze względu na wielkość 
roślinnej produkcji towarowej oraz udział powierzchni 
obszarów prawnie chronionej przyrody w 2010 r. 

 Rolnictwo intensywne z wysokim udziałem specjalnych działów produkcji roślinnej, duży udział obszarów chronionych, jakość 
gleb wyrażona wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni (WWRP) poniżej średniej dla kraju 

 Rolnictwo umiarkowanie intensywne, mały udział obszarów chronionych, jakość gleb (WWRP) powyżej średniej dla kraju 

 Rolnictwo ekstensywne, bardzo duży udział obszarów chronionych, jakość gleb (WWRP) poniżej średniej dla kraju 

Rolnictwo bardzo ekstensywne, jakość gleb znacznie poniżej średniej dla kraju, znikomy udział obszarów chronionych  



5.2. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z 
uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu 

przestrzennego 
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5.2.1. Zachowanie unikalnych form 
krajobrazu rolniczego 

5.2.2. Właściwe planowanie 
przestrzenne  

5.2.3. Racjonalna gospodarka gruntami  

5.2.1. 5.2.2.  5.2.3. 

EFRROW EFRROW EFRROW 

  EFMR   

  EFRR EFRR 

      

    EFS 

Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu  
na obszarach wiejskich 

Wymiar terytorialny priorytetu 

Kierunki interwencji zawarte w priorytecie 5.2. mają 

znaczenie w zapobieganiu nieuporządkowanej 

urbanizacji obszarów wiejskich, w szczególności 

obszarów przylegających do ośrodków miejskich i 

lokalnych centrów rozwoju. Jest to również ważne z 

uwagi na nasilające się  

w ostatnich latach zjawisko tzw. „drugich domów”, 

które niekiedy w sposób żywiołowy i 

niekontrolowany burzą ład przestrzenny na 

terenach o wysokich walorach środowiskowych i 

turystycznych. Jest to jednak tylko jeden z aspektów 

działań, jakie będą podejmowane w ramach tego 

priorytetu. Z uwagi na powszechność problemów, 

które leżą u podstaw tego priorytetu powinien on 

być wdrażany na terenie całego kraju. 



5.3. Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian 
klimatu oraz ich udział w przeciwdziałaniu tym 

zmianom (mitygacji)  
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5.3.1. Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej 
do zmian klimatu 

5.3.2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych w rolnictwie i całym 
łańcuchu rolno-żywnościowym 

5.3.3. Zwiększenie sekwestracji węgla w 
glebie i biomasie wytwarzanej w rolnictwie 

5.3.4. Badania w zakresie wzajemnego 
oddziaływania rozwoju obszarów wiejskich, 
rolnictwa i rybactwa na zmiany klimatu 

5.3.5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie 
praktyk przyjaznych klimatowi wśród 
konsumentów i producentów rolno-
spożywczych  

5.3.1.  5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 

EFRROW EFRROW EFRROW EFRROW EFRROW 

EFMR EFMR   EFMR EFMR 

EFRR       EFRR 

FS         

  EFS       

Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu  
na obszarach wiejskich 



5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na 
obszarach wiejskich 
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5.4.1. Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych  

5.4.2. Odbudowa drzewostanów po 
zniszczeniach spowodowanych katastrofami 
naturalnymi 

5.4.3. Zrównoważona gospodarka łowiecka 
służąca ochronie środowiska oraz rozwojowi 
rolnictwa i rybactwa 

5.4.4. Wzmacnianie publicznych funkcji lasów  

Gminy preferowane do zalesienia w „Krajowym 
programie zwiększania lesistości, 2002 r.” 
(wariant III-środowiskowy) 

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 

EFRROW EFRROW EFRROW EFRROW 

        

      EFRR 

  FS   FS 

      EFS 

Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu  
na obszarach wiejskich 



5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii na obszarach wiejskich 
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5.5.1. Racjonalne wykorzystanie rolniczej i 
rybackiej przestrzeni produkcyjnej do 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

5.5.2. Zwiększenie dostępności cenowej  i 
upowszechnienie rozwiązań w zakresie 
odnawialnych źródeł energii wśród 
mieszkańców obszarów  wiejskich 

5.5.1. 5.5.2. 

EFRROW EFRROW 

    

EFRR EFRR 

FS FS 
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Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu  
na obszarach wiejskich 

Wymiar terytorialny priorytetu 

W przypadku kierunku interwencji 5.5.1. 

pierwszym kryterium terytorializacji tego 

priorytetu, bez względu na położenie 

geograficzne, powinno być kryterium 

ekonomiczne, oparte na rachunku 

ciągnionym, a także niewywoływanie 

konfliktu pomiędzy przeznaczaniem 

produkcji rolniczej na zaspakajanie 

potrzeb żywnościowych i na cele 

wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych oraz niepowodowanie 

negatywnych efektów środowiskowych. 

Możliwość korzystania z rozwiązań w 

ramach kierunku interwencji 5.5.2. 

powinni mieć wszyscy mieszkańcy 

obszarów wiejskich.  



 

 

Dziękuję za uwagę 

wanda.klepacka@minrol.gov.pl  
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