
WNIOSKI DLA POLITYKI

Analiza PROW i innych dokumentów programowych w 
sześciu z osiemnastu początkowo wybranych regionach 
pozwoliła na sformułowanie kilku ważnych wniosków w 
zakresie polityki. 

•	 Pomimo, że  w niektórych dokumentach programowych 
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich wskazuje się na 
znaczenie wzmocnienia powiązań pomiędzy rolnictwem 
a rozwojem obszarów wiejskich, zawarte w nich podej-
ście jest bardzo niespójne. Co więcej, brak w nich często 
zgodności pod względem sposobu, w jaki założone cele 
mają przekładać się na priorytety/cele i działania. 

•	 Stwierdzono jedynie ograniczony zakres komplementarności 
pomiędzy EFRROW a pozostałymi programami finansowania 
– zarówno na poziomie unijnym, krajowym, jak i regionalnym 
- przez co pełne wykorzystanie dostępnych środków finanso-
wych na obszarach wiejskich jest utrudnione. Polityki rozwoju 
obszarów wiejskich powinny koncentrować się  na tworzeniu i 
usprawnianiu rozwiązań pozwalających sprostać wyzwaniom, 
z którymi borykają się obszary wiejskie, w szczególności po-
przez lepsze wykorzystanie powiązań pomiędzy surowcowymi 
i finalnymi sektorami gospodarki.  

•	 W celu usprawnienia procesu wdrażania programów, 
wskazana byłaby zmiana kryteriów wyboru działań w taki 
sposób, aby uwzględnić powiązania pomiędzy rolnictwem i 
innymi sektorami. Przykładowo, można przyznawać więcej 
punktów projektom z zakresu dywersyfikacji działalności 
gospodarczej, które zakładają stworzenie powiązań z lo-
kalną działalnością rolniczą, w wyniku których pojawią 
się efekty mnożnikowe (np. nowe miejsca pracy, wyższe 
dochody, itp.) – lub ukierunkowywać projekty na cele śro-
dowiskowe. Można również usprawnić etap planowania 
projektów poprzez bardziej efektywne świadczenie po-
mocy technicznej potencjalnym inwestorom, aby poprawić 
zarówno rentowność projektu, jak i powiązania z lokalnym 
rolnictwem, a także wprowadzić, tam gdzie to możliwe, 
obowiązek przedstawiania biznes planu.
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TEMATYCZNE GRUPY ROBOCZE ENRD

Rozwój obszarów wiejskich to obszerne i skomplikowane 
zagadnienie obejmujące wiele różnych tematów i dziedzin, 
dlatego też ENRD utworzyła eksperckie „grupy robocze”, 
których celem jest dbanie o to, aby kwestia rozwoju obsza-
rów wiejskich była odpowiednio rozumiana i propagowana 
w całej Europie. Grupy te przygotowują szczegółowe analizy 
na temat zagadnień o wymiarze ogólnoeuropejskim w celu 
zwiększania wiedzy i zapewniania większej efektywno-
ści obecnej i przyszłej unijnej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich.     

TEMATYCZNA GRUPA ROBOCZA NR 2 – PRZEGLĄD 

Tematyczna Grupa Robocza nr 2 została utworzona w marcu 
2009 roku w celu zbadania powiązań pomiędzy rolnictwem i 
szeroko rozumianą gospodarką wiejską. Istotą jej działania 
jej identyfikowanie i opisywanie potencjalnych korzyści i/
lub konfliktów pomiędzy rolnictwem a gospodarką wiejską 
na różnych obszarach wiejskich UE. Grupa robocza nr 2 sku-
pia ekspertów krajowych i prowadzi prace analityczne pod 
przewodnictwem Komisji (Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi - DG AGRI) koncentrujące się na:

•	 analizie tabeli przepływów międzygałęziowych w 
osiemnastu małych regionach (NUTS 31) reprezen-
tujących różne typy obszarów wiejskich w UE;

•	 przeglądzie sześciu programów rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW) oraz innych 
dokumentów programowych powiązanych z wybra-
nymi regionami.  

WYNIKI BADAŃ: NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI 
WPŁYWAJĄCE NA POWIĄZANIA

Wyniki analizy tabeli przepływów międzygałęziowych w 
osiemnastu regionach wskazują, że powiązania pomiędzy 
rolnictwem a pozostałymi sektorami lokalnej/regionalnej 
gospodarki są zazwyczaj silniejsze i bardziej korzystne niż 
wynika to z danych statystycznych, według których rolnic-
two posiada mały udział w tworzeniu PKB i miejsc pracy. 
Rolnictwo zostało zidentyfikowane jako „kluczowy czyn-
nik” dla gospodarki lokalnej w 14 z 18 badanych regionów, 
wykazując szczególnie silne powiązania z przetwórstwem 
żywności, hotelarstwem i gastronomią oraz handlem. Do 
ważnych czynników oddziałujących na powiązania pomię-
dzy rolnictwem i innymi sektorami zaliczyć można:

•	 walory naturalne (jakość ziemi, klimat, lokalne 
atrakcje turystyczne);

•	 infrastrukturę;

•	 ogólny stan gospodarki krajowej;

•	 poziom edukacji, szkolenia i potencjał przedsiębior-
czy miejscowej ludności ;

•	 dostęp do wsparcia finansowego, szczególnie w 
odniesieniu do złożoności procedur aplikowania, 
zakres finansowania i szybkość decyzji.  

 

 

1. NUTS (skrót od ang. Nomenclature of Units for Territorial 
Statistics) to standard klasyfikacji  jednostek terytorialnych 
dla celów statystycznych, a poziom NUTS 3 odnosi się do 
regionów zdefiniowanych jako “małe regiony dla celów 
diagnostycznych”.


