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Cele i opis badania

Koniecznoœæ przeprowadzenia oceny œredniookresowej Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013 (PROW 2007-2013 lub Program) wynika z wymogów unijnych (rozporz¹dzenie
Rady 1698/2005 z dnia 20 wrzeœnia 2005 r.). Ocena PROW 2007-2013 zosta³a zrealizowana
w momencie, kiedy zaawansowanie Programu jest niewielkie, co ma bezpoœrednie prze³o¿enie
na jej wyniki – odpowiedzi na pytania ewaluacyjne dotycz¹ce skutecznoœci i oddzia³ywania
zosta³y sformu³owane w znacznej mierze w odniesieniu do potencjalnych, przysz³ych efektów
PROW 2007-2013, a nie efektów ju¿ stwierdzanych.

Badanie zosta³o podzielone na 4 modu³y badawcze:

Przedmiotem badania by³y wszystkie dzia³ania PROW 2007-2013, w tym równie¿ stanowi¹ce
kontynuacjê zobowi¹zañ podjêtych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-
2006. Badanie objê³o ca³y obszar Polski. Realizowane by³o od maja do listopada 2010 roku
przez konsorcjum, w którego sk³ad wesz³y: Agrotec Polska Sp. z o.o. (lider), Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej – Pañstwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Uprawy
Nawo¿enia i Gleboznawstwa – Pañstwowy Instytut Badawczy. W ramach badania dokonano
oceny PROW 2007-2013 w oparciu o dane z lat 2007-2009, z uwzglêdnieniem niektórych
informacji dotycz¹cych równie¿ roku 2010.

W ramach podejœcia metodycznego przyjêtego na potrzeby realizacji oceny przyjêto zasadê
triangulacji, tj. zastosowano szereg ró¿norodnych metod zbierania danych pochodz¹cych
z wielu Ÿróde³ (Rys. 1).
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Rys. 1. Podejœcie metodyczne

Weryfikacja trafnoœci strategii Programu wymaga³a w pierwszym kroku przeprowadzenia dia-
gnozy sytuacji makroekonomicznej. Zidentyfikowano zmiany, jakie nast¹pi³y w tym zakresie
pocz¹wszy od momentu opracowywania strategii oraz analizy SWOT zawartych w Programie.
Jednoczeœnie oceniono, w jaki sposób zdiagnozowane zmiany wp³ynê³y na sytuacjê sektora rol-
nictwa. Wyniki analiz pokazuj¹, ¿e w wyniku kryzysu finansowego nast¹pi³o pogorszenie sytua-
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cji wewnêtrznej i zewnêtrznej sektora co potencjalnie oznaczaæ mo¿e wzrost zagro¿eñ dla rolni-
ctwa i obszarów wiejskich oraz ryzyko zahamowania poprawy efektywnoœci sektora rolnego.

Kolejnym krokiem badawczym by³o zawê¿enie analizy aktualnej sytuacji do sektora rolnictwa,
obszarów wiejskich i œrodowiska na obszarach wiejskich. Wyniki analiz wskazuj¹ na aktualnoœæ
zdiagnozowanych w Programie problemów zwi¹zanych z konkurencyjnoœci¹ sektora (niskim
stopniem specjalizacji gospodarstw rolnych, rozdrobnieniem struktury obszarowej i wyni-
kaj¹c¹ st¹d nisk¹ rentownoœci¹ gospodarstw rolnych), stanem œrodowiska oraz aspektami
spo³eczno-ekonomicznymi.

W nastêpnym etapie oceny wyniki analiz aktualnej sytuacji w sektorze rolnictwa na³o¿ono na 
wyniki analizy SWOT zawartej w Programie. Stwierdzono, ¿e analiza sektora i problemy
wystêpu-j¹ce na obszarach wiejskich zaprezentowane w dokumentach strategicznych (PROW
2007-2013, KPS) nadal pozostaj¹ aktualne.

Ostatnim krokiem badawczym by³o dokonanie oceny trafnoœci strategii PROW 2007-2013
w œwietle zaktualizowanej w ramach badania analizy SWOT. Oceniono, na ile przyjêty w
strategii dobór celów osi priorytetowych, przyjête opisy dzia³añ oraz proporcje podzia³u
œrodków miêdzy dzia³ania odpowiadaj¹ aktualnej diagnozie sytuacji. Wyniki tych analiz
pokazuj¹, ¿e Program w swoim ujêciu koncepcyjnym nadal stanowi odpowiedŸ na problemy, z
jakimi boryka siê sektor rolno-¿ywnoœciowy oraz obszary wiejskie. Cel Programu oraz cele
wyznaczone dla poszczególnych osi s¹ dobrane trafnie.

Program jest wdra¿any horyzontalnie, tj. w ujêciu ogólnokrajowym. Podejœcie to wydaje siê
zasadne z uwagi na uproszczenie procesu wdra¿ania i redukcjê kosztów zarz¹dzania
Programem. Przyjêcie podejœcia regionalnego, wartoœciowego z punktu widzenia mo¿liwoœci
miêdzysektorowej koordynacji i integracji projektów na danym obszarze, wi¹za³oby siê z szere-
giem problemów zwi¹zanych z regionalnym programowaniem, finansowaniem, tworzeniem
regionalnych struktur wdra¿ania, koordynacj¹, raportowaniem, czy wreszcie ocen¹ spójnoœci
Programu i jego rezultatów. Ponadto sam PROW 2007-2013 posiada szereg mechanizmów,
dziêki którym dostosowuje siê on do potrzeb regionalnych (regionalne limity oraz ró¿nicowa-
nie kryteriów dostêpu oraz powi¹zanie dzia³añ z regionalnymi potrzebami).

PROW 2007-2013 jest programem realizuj¹cym koncepcjê zrównowa¿onego i wielofunkcyj-
nego rozwoju gospodarczego kraju. Z za³o¿enia realizuje zatem jednoczeœnie cele ekonomi-
czne, œrodowiskowe i spo³eczne. Mo¿na uznaæ, ¿e Program jest spójny wewnêtrznie oraz wy-
stêpuje w jego ramach komplementarnoœæ miêdzy osiami i dzia³aniami. Rekomenduje siê
wprowadzenie zmian w strategii w kierunku zmniejszenia liczby dzia³añ i koncentracji na naj-
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wa¿niejszych priorytetach, w szczególnoœci na poprawie konkurencyjnoœci sektora rolnego.
Jako trafny i spójny mo¿na tak¿e oceniæ sposób w jaki dokonano podzia³u œrodków finansowych
pomiêdzy regiony.

Zachowana jest tak¿e spójnoœæ zewnêtrzna PROW 2007-2013 z innymi politykami, doku-
mentami krajowymi i wspólnotowymi (np. SRK, strategi¹ lizboñsk¹, Health Check). Program
jest równie¿ spójny i komplementarny wobec innych programów – zawarto w nim szczegó³owe
kryteria demarkacyjne dla dzia³añ stanowi¹cych wspólne obszary interwencji z innymi instru-
mentami wsparcia. Pojawiaj¹ce siê zmiany prawodawstwa krajowego i unijnego, w tym wyni-
kaj¹ce z "nowych wyzwañ", równie¿ znajduj¹ odzwierciedlenie w za³o¿eniach Programu.

Ocena finansowanego zaawansowania Programu
W latach 2007-2009 w ramach PROW 2007-2013 beneficjentom wyp³acono œrodki publiczne 
(UE i krajowe) w wysokoœci ponad 11,3 mld z³, tj. ok. 16,9% ³¹cznego bud¿etu Programu.
Zaawansowanie Programu oceniono jako niskie. Stan realizacji PROW 2007-2013 jest wyni-
kiem póŸnego uruchomienia wiêkszoœci dzia³añ. Na obecnym etapie nie stwierdzono jednak
zagro¿enia dla pe³nego wykorzystania zaplanowanych œrodków (p³atnoœci mog¹ byæ doko-
nywane do koñca 2015 r.).

Strukturê dokonanych p³atnoœci wed³ug dzia³añ ilustruje poni¿szy wykres.

Wykres 1 Wydatkowanie œrodków PROW 2007-2013 w podziale na dzia³ania

Modu³ B - Ocena postêpu wdra¿ania poszczególnych dzia³añ Programu
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Jak widaæ z przytoczonych danych, ³¹cznie ponad 55% œrodków wydatkowano w ramach dwóch
dzia³añ: Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych ONW oraz Renty stru-
kturalne. Kolejne ok. 38% œrodków wydatkowano na realizacjê dzia³añ: Program rolnoœro-
dowiskowy, Modernizacja gospodarstw rolnych i Wspieranie gospodarstw niskotowarowych.
PROW 2007-2013 w znacznej mierze finansowa³ zobowi¹zania podjête w ramach poprzedniej
perspektywy bud¿etowej (2004-2006) – wyp³aty tego rodzaju stanowi³y ogó³em ok. 45%.

Stwierdzono bardzo niski stan realizacji bud¿etu dzia³añ inwestycyjnych (wydatkowano nieca³e
5% bud¿etu przeznaczonego na te dzia³ania), co wynika³o miêdzy innymi z charakteru wsparcia
– beneficjenci otrzymuj¹ zwrot czêœci kosztów w ramach zrealizowanych, a wczeœniej zatwier-
dzonych do realizacji inwestycji.

Jednoczeœnie na koniec 2009 r. stwierdzono bardzo niski poziom lub brak by³o p³atnoœci w dzia-
³aniach: Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leœnictwie, Korzystanie
z us³ug doradczych, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem i
dostosowywaniem rolnictwa i leœnictwa, Uczestnictwo rolników w systemach jakoœci ¿ywnoœci,
Dzia³ania informacyjne i promocyjne, Odtwarzanie potencja³u produkcji leœnej zniszczonego
przez kata-strofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych, Podstawowe us³ugi dla
gospodarki i ludnoœci wiejskiej, Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju, Wdra¿anie projektów
wspó³pracy.

Dynamika wydatkowania œrodków zwiêkszy³a siê w 2010 roku. Zrealizowane p³atnoœci wyko-
rzysta³y 24,5% limitu œrodków, a stan zakontraktowania œrodków (wartoœæ podpisanych umów
i wydanych decyzji) pozwala na formu³owanie optymistycznych prognoz co do pe³nego zreali-
zowania bud¿etu. Wykres 2 pokazuje, jak zmieni³ siê stan zakontraktowania dzia³añ w okresie
od koñca roku 2009 do 30 wrzeœnia 2010 r.
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Wykres 2 Stan zakontraktowania dzia³añ na dzieñ 31.12.2009 r. oraz na dzieñ 30.09.2010 r.

(% dostêpnej alokacji na dzia³anie)

Analizuj¹c regionaln¹ specyfikê wydatkowania ustalono, i¿ najwiêcej œrodków PROW 2007-
2013 trafi³o do województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego i podlaskiego
(Wykres 3).
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Wykres 3 Zrealizowane p³atnoœci z PROW 2007-2013 wed³ug województw (w z³), w przeli-

czeniu na 1 mieszkañca obszarów wiejskich (w z³) oraz na 1 pracuj¹cego w sektorze rolnictwa

(w z³)

Jeœli skonfrontowaæ kwotê wydatków PROW 2007-2013 z danymi dotycz¹cymi liczby mieszkañ-
ców wsi w poszczególnych regionach oraz dotycz¹cymi liczby osób pracuj¹cych w sektorze rol-
niczym, okazuje siê, ¿e œrednio najwiêcej œrodków na 1 mieszkañca wsi przypad³o w wojewódz-
twie podlaskim (ponad 2,2 tys. z³), województwie warmiñsko-mazurskim (1,16 tys. z³) oraz za-
chodniopomorskim (1,13 tys. z³). Najmniej œrodków na 1 mieszkañca wsi przypad³o w wo-
jewództwach, które jednoczeœnie mia³y najmniejsze p³atnoœci, tj. w województwie œl¹skim
(222 z³), ma³opolskim (284 z³) oraz podkarpackim (374 z³).

Najwy¿sza œrednia kwota œrodków wydatkowanych w przeliczeniu na 1 osobê zatrudnion¹
w sektorze rolnictwa jest w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, w których wg
danych GUS jest najmniej osób zatrudnionych w rolnictwie (odpowiednio œrednia kwota w z³ na
1 zatrudnionego to ponad 15 i 11 tysiêcy z³). Najwiêcej osób zatrudnionych w rolnictwie jest
w województwie mazowieckim, w którym œrednia kwota na pracuj¹cego w rolnictwie osi¹g-
nê³a stosunkowo wysok¹ wartoœæ (6,1 tys. z³) dziêki temu, i¿ jest to region najbardziej aktywny
w pozyskiwaniu œrodków pochodz¹cych z PROW 2007-2013. Jednoczeœnie w województwie lu-
belskim, drugim pod wzglêdem liczby zatrudnionych w rolnictwie, œrednia ta jest ni¿sza i wyno-
si 3,9 tys. z³.
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8

Analiza finansowych postêpów wdra¿ania Programu pokazuje, ¿e proces rozdysponowania
œrodków w wiêkszoœci dzia³añ przebiega sprawnie i nie ma koniecznoœci dokonywania powa-
¿niejszych zmian w ich funkcjonowaniu. Ryzyko niewydatkowania ca³ej zaplanowanej kwoty
stwierdzono w dzia³aniach: Korzystanie z us³ug doradczych, Poprawianie i rozwijanie infra-
struktury zwi¹zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leœnictwa – Schemat I Scalanie
gruntów, Dzia³ania informacyjne i promocyjne.

Ocena przejêtych rozwi¹zañ organizacyjnych,instytucjonalnych i proceduralnych
System wdra¿ania Programu jest poprawny i zgodny z potrzebami, choæ doœæ z³o¿ony. Przyjête
rozwi¹zania organizacyjne, instytucjonalne i proceduralne s¹ oceniane wysoko. Program
w znacznym stopniu stanowi kontynuacjê dorobku programów: SAPARD, SPO Restrukturyzacja
i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich oraz Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Cele obecnego Programu, sposób zaprojektowania po-
szczególnych dzia³añ oraz rozwi¹zania instytucjonalne i organizacyjne bazuj¹ na dotychczaso-
wych doœwiadczeniach.

Delegowanie zadañ instytucji zarz¹dzaj¹cej do poszczególnych instytucji oceniono jako trafne
i efektywne.

Podstawowym problemem decyduj¹cym o niskim zaawansowaniu realizacji PROW 2007-2013
by³ d³ugotrwa³y proces akredytacji dla czêœci dzia³añ, zwi¹zany przede wszystkim z konieczno-
œci¹ dokonania rozbudowy systemów informatycznych w Agencji P³atniczej o funkcje umo¿li-
wiaj¹ce dokonywanie kontroli krzy¿owych. Powodem opóŸnieñ by³a te¿ przyjêta przez Ministra
Finansów interpretacja unijnych przepisów, zgodnie z któr¹ audytem akredytacyjnym zosta³a
objêta nie tylko Agencja P³atnicza, ale równie¿ podmioty wdra¿aj¹ce. Wp³ynê³o to istotnie na 
opóŸnienia w rozpatrywaniu wniosków o przyznanie pomocy, gdy¿ w czêœci zadañ prowadzono
nabory mimo braku pe³nej akredytacji (wnioski musia³y czekaæ na rozpatrzenie do momentu jej
przyznania).

Rekomendowane jest, aby w kolejnym programie zdecydowanie uproœciæ proces przyznawania
akredytacji oraz rozpocz¹æ go odpowiednio wczeœnie.

Pracownicy wszystkich instytucji maj¹ odpowiednie przygotowanie do pe³nienia swoich zadañ,
m.in. ze wzglêdu na doœwiadczenia we wdra¿aniu programów rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich wspó³finansowanych ze œrodków UE realizowanych w latach poprzednich (Wykres 4).
Zasoby kadrowe ogólnie mo¿na oceniæ jako wystarczaj¹ce natomiast pewnym problemem
podczas wdra¿ania dzia³añ by³o spiêtrzenie prac przy ocenie wniosków o przyznanie pomocy,
co wynika³o przede wszystkim z nak³adania siê w czasie naborów w ramach ró¿nych dzia³añ
PROW 2007-2013.
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Rekomendowane jest, aby odpowiednio wczeœnie sporz¹dzany by³ nawet orientacyjny
harmonogram uruchomienia wszystkich dzia³añ i naborów wniosków. Nale¿y równie¿ nie
podejmowaæ naboru wniosków o przyznanie pomocy w sytuacji, gdy brak jest formalnych lub
praktycznych podstaw do pe³nego wdro¿enia.

Wykres 4 Ocena stopnia przygotowania przedstawicieli podmiotów wdra¿aj¹cych do

pe³nienia swoich zadañ w procesie wdra¿ania PROW 2007-2013 (Pytanie: czy Pani/Pana

zdaniem otrzyma³/a Pani/Pan wystarczaj¹ce przygotowanie do pe³nienia swoich zadañ w

procesie wdra¿ania PROW 2007-2013?)

Ogólna ocena rozwi¹zañ proceduralnych i organizacyjnych przyjêtych dla poszczególnych dzia-
³añ Programu jest pozytywna. Zarówno przedstawiciele podmiotów wdra¿aj¹cych, jak i dorad-
cy rolni, rolnoœrodowiskowi i leœni ocenili, ¿e rozwi¹zania nie wymagaj¹ znacz¹cych modyfikacji
i sprzyjaj¹ sprawnej realizacji dzia³añ. Oceny beneficjentów s¹ nieco bardziej surowe. G³ówne
utrudnienia wi¹za³y siê ich zdaniem ze wspomnianym wy¿ej nak³adaniem siê procesu oceny
wniosków o wsparcie w ramach ró¿nych dzia³añ, co przek³ada³o siê bezpoœrednio na wyd³u¿e-
nie procesu ich akceptacji i podpisywania umów lub wydawania decyzji. Jednoczeœnie przed-
stawiciele podmiotów wdra¿aj¹cych wskazywali na problem niekompletnych i b³êdnie wype³-
nionych wniosków.

Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

�ród³o: wyniki badania ankietowego CAWI

40,7%

48,1%

8,0%

3,2%
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Jakoœæ funkcjonowania Komitetu Monitoruj¹cego zosta³a oceniona wysoko.

Dzia³ania informacyjne i promocyjne by³y realizowane zgodnie z za³o¿eniami zawartymi w Pro-
gramie, choæ nie zawsze w sposób spójny i wystarczaj¹co skoordynowany. Problemem by³ brak
publikowania wyprzedzaj¹cych informacji na temat planowanych naborów wniosków o przy-
znanie pomocy. Nale¿y zapewniæ wiêksz¹ spójnoœæ dzia³añ informacyjnych i promocyjnych
podejmowanych przez poszczególne instytucje w celu prezentowania PROW 2007-2013 jako
ca³oœci. Szczególnie dotyczy to prezentacji Programu w internecie. Sposób prezentacji informa-
cji o Programie powinien byæ ujednolicony i spójny dla wszystkich instytucji.

Wa¿n¹ funkcjê w procesie informowania i promocji PROW 2007-2013 oraz wspierania wy-
miany doœwiadczeñ i prezentacji dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pe³ni
Krajowa Sieæ Obszarów Wiejskich (KSOW). Dzia³alnoœæ sieci w Polsce oceniono jako jeden z
wa¿niejszych elementów realizacji celów Programu, zw³aszcza w odniesieniu do dzia³añ
wdra¿anych na poziomie regionalnym oraz lokalnym. Wyniki badania wskazuj¹ jednak na
potrzebê reorganizacji KSOW (skoordynowanie KSOW na poziomie centralnym oraz
regionalnym zarówno w odniesieniu do organu decyzyjnego, jak i mo¿liwoœci dalszego rozwoju
sieci).

Ocena postêpu wdra¿ania poszczególnych dzia³añ PROW
W ramach oceny postêpu wdra¿ania Programu dokonano szczegó³owej analizy dotychcza-
sowego poziomu realizacji poszczególnych dzia³añ, analizy rodzajów i celów realizowanych
operacji, analizy charakterystyk beneficjentów i rozk³adu przestrzennego operacji, stanu kon-
traktowania i wydatkowania œrodków z uwzglêdnieniem zró¿nicowania wojewódzkiego.

Poni¿ej przedstawiono g³ówne wyniki i wnioski w tym zakresie dla ka¿dego z dzia³añ.

Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leœnictwie: Istotna zw³oka w uru-
chomieniu dzia³ania (dzia³anie uruchomiono w paŸdzierniku 2009 roku) wynika³a z przed³u-
¿ania siê prac legislacyjnych. Niezbêdne okaza³o siê uchylenie ca³ego pierwotnie uchwalonego
rozporz¹dzenia i podjêcie od pocz¹tku czasoch³onnych prac legislacyjnych. Zainteresowanie
dzia³aniem jest doœæ wysokie i nie ma obaw, ¿e ca³a alokacja nie zostanie wydatkowana.

U³atwianie startu m³odym rolnikom: Dzia³anie uruchomiono w marcu 2008 roku i na koniec
roku 2009 zakontraktowano 16,7% dostêpnej alokacji. Wprowadzone zmiany (podwy¿szenie
kwoty dofinansowania do 75 000 z³, zmniejszenie wymagania co do wielkoœci gospodarstwa)
zwiêkszy³y zainteresowanie dzia³aniem, co pozwala oceniæ, ¿e zakoñczy siê ono pe³nym wyko-
rzystaniem œrodków.
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Renty strukturalne: Nabór wniosków o przyznanie wsparcia rozpoczêto w czerwcu 2007 roku.
Za³o¿enia bud¿etowe by³y niedoszacowane, co spowodowa³o koniecznoœæ podniesienia kwoty
przeznaczonej na wdra¿anie tego dzia³ania o 362 mln EUR. Do koñca 2009 r. a¿ piêciokrotnie
wchodzi³y w ¿ycie nowelizacje rozporz¹dzenia dotycz¹cego szczegó³owych warunków i trybu
przyznawania pomocy, co wynika³o z potrzeb, których w pierwotnej wersji rozporz¹dzenia dla
tego dzia³ania nie uda³o siê uwzglêdniæ. Modyfikacje u³atwi³y beneficjentom korzystanie ze
wsparcia.

Korzystanie z us³ug doradczych: Dzia³anie uruchomiono w kwietniu 2009 roku. Zaintere-
sowanie dzia³aniem jest ma³e (mimo wprowadzenia zmian maj¹cych uczyniæ je bardziej otwar-
tym i elastycznym), co wynika m.in. z braku tradycji korzystania z p³atnych us³ug doradczych
przez rolników. Podjêto decyzjê o obni¿eniu bud¿etu tego dzia³ania o 232 mln EUR.

Modernizacja gospodarstw rolnych: Zainteresowanie dzia³aniem jest od pocz¹tku bardzo du-
¿e. Wartoœæ ca³kowita wnioskowanej pomocy przekroczy³a 80% alokacji (mimo przeprowadze-
nia dopiero dwóch naborów wniosków), a wartoœæ podpisanych umów osi¹gnê³a 40,85%
alokacji. W ramach dzia³ania wydatkowano ju¿ prawie 20% dostêpnych œrodków.

Nisko oceniono kryteria wyboru operacji do wsparcia przyjête w pierwszym naborze, w ramach
którego decydowa³a kolejnoœci zg³oszeñ. Obawa przed szybkim zakoñczeniem naboru
wniosków sta³a siê przyczyn¹ powstawania olbrzymich kolejek i tzw. list spo³ecznych, jakie
tworzy³y siê w wielu Oddzia³ach Regionalnych ARiMR. Wprowadzone zmiany programowe
i proceduralne podnios³y trafnoœæ i efektywnoœæ dzia³ania. Przede wszystkim zrezygnowano
z systemu losowania na rzecz ustalania rankingu inwestycji na podstawie wybranych kryteriów
(2010 rok). Bud¿et przeznaczony na dzia³anie jest za ma³y w stosunku do potrzeb, mimo
dodatkowej realokacji œrodków (w wysokoœci ponad 69 mln EUR). W miarê mo¿liwoœci
wskazane jest kolejne zwiêkszenie dostêpnego bud¿etu.

Zdecydowana wiêkszoœæ zrealizowanych w ramach dzia³ania inwestycji (94%) polega na zaku-
pie wyposa¿enia lub sprzêtu ruchomego. Nie oddaje to jednak pe³nego pogl¹du na temat
prowadzonych inwestycji – do koñca 2009 roku zrealizowano bowiem p³atnoœci dla „naj-
prostszych” projektów, a przeprowadzenie szeregu innych inwestycji, w tym w szczególnoœci
budowlanych, wymaga d³u¿szego okresu, st¹d na koniec 2009 r. odnotowano niewielk¹ liczbê
tego typu inwestycji w zestawieniu p³atnoœci koñcowych.

Zwiêkszanie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej: Do koñca 2009 roku za-
kontraktowano 15,1% dostêpnych œrodków (wartoœæ wniosków to ponad 77% dostêpnej alo-
kacji), a wydatkowano nieca³e 2%. Aktywnoœæ inwestycyjna jest silnie zró¿nicowana regio-
nalnie - a¿ 1/3 wniosków zakontraktowano na rzecz przedsiêbiorstw z województw: mazowiec-
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kiego i wielkopolskiego. Okres rozpatrywania wniosków by³ zbyt d³ugi – przyczyn¹ by³o rozpo-
czêcie naboru przed zakoñczeniem akredytacji i niska jakoœæ wniosków.

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem i dostosowywaniem

rolnictwa i leœnictwa: Nabory wniosków do dzia³ania przeprowadzono w 2009 roku.
Zakontraktowanie œrodków na koniec 2009 roku w Schemacie I Scalanie gruntów by³o na
poziomie 8%, a w Schemacie II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wynios³o
21,5%. Do Schematu II alokowano dodatkowe 37,3 mln EUR w zwi¹zku z realizacj¹ tzw.
„nowych wyzwañ”. Wydatkowanie œrodków w tym schemacie powinno osi¹gn¹æ 100%. Ze
wzglêdu na niewielkie zainteresowanie procedur¹ scalania gruntów wœród rolników, w
Schemacie I najprawdopodobniej nie uda siê wydatkowaæ wszystkich œrodków, ani osi¹gn¹æ
zak³adanych wskaŸników. Mo¿na rozwa¿yæ realokowanie œrodków z tego schematu.

Uczestnictwo rolników w systemach jakoœci ¿ywnoœci: Na koniec 2009 roku wartoœæ z³o¿onych
wniosków stanowi³a 14,1% alokacji, a wartoœæ wydanych decyzji nieca³e 0,5%. Dzia³anie cie-
szy siê zainteresowaniem, aczkolwiek za³o¿enia co do liczby beneficjentów zosta³y w Programie
zawy¿one (nie ma a¿ tylu potencjalnych beneficjentów, a liczba systemów jakoœci objêtych
wsparciem jest wci¹¿ zbyt ma³a). Bud¿et dzia³ania zmniejszono o 20 mln EUR, przesuwaj¹c œro-
dki na dzia³ania, w których brakowa³o funduszy na wyp³acenie zobowi¹zañ. Problemem by³a
du¿a liczba wniosków z³o¿onych przez producentów rolnych do tego nieuprawnionych, tj. nie 
produkuj¹cych produktów przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi.

Dzia³ania informacyjne i promocyjne: W ramach dzia³ania (uruchomionego we wrzeœniu 2009
roku) podpisano jedn¹ umowê, która konsumuje prawie po³owê alokacji. Nie uda siê osi¹gn¹æ
zak³adanej w Programie liczby zrealizowanych projektów ani liczby beneficjentów objêtych
wsparciem (nie ma a¿ tylu grup producentów objêtych systemami jakoœci, które s¹ potencjal-
nym beneficjentem dzia³ania). Nale¿y te¿ rozwa¿yæ realokowanie œrodków z tego dzia³ania,
gdy¿ istnieje realne ryzyko ich niepe³nego wydatkowania.

Grupy producentów rolnych: Dzia³anie uruchomiono w lipcu 2007 roku. Na koniec 2009 roku
wartoœæ zawartych umów stanowi³a 12,6% dostêpnej alokacji. Ze wzglêdu na to, ¿e dzia³anie
realizuje zobowi¹zania z okresu 2004-2006, poziom wydatkowania by³ wiêkszy ni¿ poziom
zakontraktowania (uwzglêdnia te¿ „stare” umowy) i wyniós³ 15,7% (w tym „stare” zobowi¹za-
nia stanowi³y prawie 40% wyp³aconej kwoty wsparcia).

Stwierdzono du¿e zró¿nicowanie regionalne pod wzglêdem sektora prowadzonej dzia³alnoœci
rolniczej beneficjentów. W 6 województwach wœród beneficjentów dominuj¹ producenci dro-
biu i miêsa drobiowego, a w dalszych 6 regionach przewa¿aj¹ grupy aktywne w sektorze ziarna
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zbó¿ i nasion roœlin oleistych. W województwie wielkopolskim dominuj¹ grupy zwi¹zane z cho-
wem œwiñ i produkcj¹ miêsa wieprzowego. Przeciêtna liczba cz³onków grup korzystaj¹cych
z dzia³ania wynosi 5 i jest znacznie mniejsza ni¿ wskaŸnik zapisany w PROW 2007-2013 (35
cz³onków).

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych

warunkach gospodarowania (ONW): Dzia³anie uruchomiono w 2007 roku. Po trzech latach
wdra¿ania wartoœæ wydanych decyzji stanowi 43,5% przeznaczonych na ten cel œrodków, a war-
toœæ zrealizowanych p³atnoœci jest nieznacznie ni¿sza i stanowi 42,6% œrodków. Realizacja dzia-
³ania nie napotka³a na wiêksze trudnoœci. Nie ma te¿ ryzyka niepe³nego wydatkowania alokacji.

Program rolnoœrodowiskowy (p³atnoœci rolnoœrodowiskowe): Dzia³anie uruchomiono w mar-
cu 2008 roku. Na koniec 2009 roku zakontraktowano 24,8% dostêpnych œrodków, a wydat-
kowano 18,5%. Wiêkszoœæ kwoty stanowi³y zobowi¹zania z okresu 2004-2006. Nie stwierdzono
powa¿niejszych utrudnieñ w realizacji dzia³ania. Niemniej wartym rozwa¿enia usprawnieniem
organizacyjnym by³oby ograniczenie liczby realizowanych pakietów i wariantów.

Wystêpuje du¿e zró¿nicowanie zainteresowania poszczególnymi pakietami. W stosunku do
PROW 2004-2006 zmniejszy³o siê zainteresowanie pakietem Ochrona gleb i wód, a zwiêkszy³o
pakietem Rolnictwo zrównowa¿one i Rolnictwo ekologiczne. Najmniejszym zainteresowaniem
w obecnym i poprzednim okresie programowania cieszy siê pakiet Strefy buforowe.

Zalesianie gruntów rolnych oraz innych ni¿ rolne: W dzia³aniu wydatkowano 9,2% alokacji,
z czego wiêkszoœæ stanowi³y zobowi¹zania z okresu 2004-2006. Dzia³anie cieszy siê
umiarkowanym powodzeniem, co wynika g³ównie z braku planów przestrzennego
zagospodarowania w gminach oraz planów ochrony na terenach sieci NATURA 2000, które
pozwoli³yby na okreœlenie, czy zalesienie nie jest szkodliwe dla œrodowiska. Bud¿et dzia³ania
zosta³ zmniejszony o 140 mln EUR.

Odtwarzanie potencja³u produkcji leœnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie in-

strumentów zapobiegawczych: Nabór wniosków przeprowadzono w grudniu 2009 r. Zaintere-
sowanie by³o bardzo du¿e – wartoœæ z³o¿onych wniosków jest równa 98% limitu œrodków. Reali-
zacja dzia³ania przebiega³a bez znacz¹cych trudnoœci. Z³o¿one wnioski w wiêkszoœci dotycz¹
Schematu II, czyli finansowania projektów maj¹cych na celu zapobieganie zagro¿eniom prze-
ciwpo¿arowym.

Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej: Dzia³anie uruchomiono w czerwcu 2008
roku. Wartoœæ zakontraktowanych œrodków stanowi 18,2% alokacji na dzia³anie, a wydatkowa-
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no 6,5%. Zainteresowanie dzia³aniem by³o zró¿nicowane regionalnie – w czêœci województw,
np. pomorskim, wielkopolskim, warmiñsko-mazurskim cieszy³o siê ono tak¹ popularnoœci¹, ¿e
zdecydowano o zwiêkszeniu limitu œrodków. Alokacja dzia³ania zostanie wykorzystana w 100%.
Wiêkszoœæ projektów dotyczy jednej bran¿y – us³ug dla gospodarstw rolnych lub leœnictwa, co
ma zwi¹zek z relatywnie niskim limitem dostêpnych œrodków (100 tys. z³ na beneficjenta) i wy-
klucza inwestycje, których uruchomienie wymaga zainwestowania znacznie wiêkszych œrod-
ków. Wœród beneficjentów przewa¿aj¹ rolnicy, ma³o jest domowników czy wspó³ma³¿onków.
Przewa¿aj¹ równie¿ gospodarstwa du¿e. Problemem podczas oceny wniosków w ramach tego
dzia³ania by³y spiêtrzenia prac i zbytnie ob³o¿enie zadaniami pracowników ARiMR.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw: Dzia³anie uruchomiono dopiero w maju 2009 roku,
w zwi¹zku z tym zaawansowanie na koniec 2009 roku jest niskie (zakontraktowano 1,4% œrod-
ków i zrealizowano tylko 5 p³atnoœci). W 2010 roku nast¹pi³o znaczne zwiêkszenie zaintereso-
wania dzia³aniem. Wiêkszoœæ beneficjentów aplikuj¹cych o wsparcie to firmy ju¿ istniej¹ce
(88%), a g³ównym kierunkiem ich dzia³alnoœci by³y roboty i us³ugi budowlane oraz instalacyjne
(30,1% wnioskuj¹cych), a tak¿e us³ugi dla ludnoœci (28,2%). Barier¹ w dostêpie do œrodków by³
zbyt trudny do osi¹gniêcia wymóg utworzenia nowych miejsc pracy oraz ich utrzymania przez
2 lata, który zosta³ z³agodzony w 2010 roku. Inn¹ pozytywn¹ zmian¹ by³o wprowadzenie kolej-
noœci rozpatrywania wniosków ustalonej przez system teleinformatyczny, a nie wg kolejnoœci
ich sk³adania.

Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej: Dzia³anie od pocz¹tku cieszy siê bar-
dzo du¿ym zainteresowaniem beneficjentów. Mimo póŸnego uruchomienia dzia³ania (w zale¿-
noœci od województwa od kwietnia do grudnia 2009 roku) na koniec 2009 roku wartoœæ z³o¿o-
nych wniosków stanowi³a prawie 100% dostêpnej alokacji. Wartoœæ zakontraktowanych umów
osi¹gnê³a natomiast 39,8%. Najwiêcej wniosków z³o¿ono w woj. wielkopolskim (315) i mazo-
wieckim (215). Przewa¿a³y projekty z zakresu gospodarki wodno-œciekowej (84,9% zatwierdzo-
nych operacji). Ze wzglêdu na realizacjê tzw. „nowych wyzwañ” limit na dzia³anie zwiêkszono
o prawie 70 mln EUR. W dzia³aniu wprowadzono zmiany proceduralne, które umo¿liwi³y gmi-
nom rozpoczynanie procedury zamówieñ publicznych przed z³o¿eniem wniosku o wsparcie
realizacji operacji. Dziêki temu skróci³ siê czas od podpisania umowy o realizacjê operacji do
uzyskania p³atnoœci.

Odnowa i rozwój wsi: Na koniec 2009 roku wnioskowana pomoc stanowi³a prawie 80% aloka-
cji, zakontraktowano 54,5%, zrealizowano natomiast 5 p³atnoœci. Zdecydowanie najwiêcej
(70% zaakceptowanych operacji) stanowi¹ inwestycje w infrastrukturê publiczn¹. Na drugim
miejscu s¹ inwestycje zwi¹zane z turystyk¹ (16%). Zainteresowanie dzia³aniem gwarantuje
wykorzystanie wszystkich œrodków. Wysoko oceniono trafnoœæ regionalnego podzia³u œrodków.
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Oœ IV Leader: Dzia³ania w ramach Osi IV Leader uruchomiono na prze³omie 2008 i 2009 roku.
Zaawansowanie ich realizacji na koniec 2009 roku by³o niskie (najwiêksze w dzia³aniu Funkcjo-
nowanie lokalnej grupy dzia³ania, w którym zakontraktowano 10% alokacji; w pozosta³ych
poziom kontraktacji wyniós³ 0%). Prognozy dla dalszej realizacji Osi Leader s¹ niemniej jednak
dobre – wszystkie œrodki powinny zostaæ wydatkowane. Szczególne zainteresowanie benefi-
cjentów odnotowano w przypadku dzia³ania Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Struktura podzia³u zadañ pomiêdzy podmioty zaanga¿owane w realizacjê dzia³añ w Osi IV jest
z³o¿ona i nie gwarantuje efektywnej i skutecznej realizacji dzia³añ. W przypadku dzia³ania
Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju ograniczone kompetencje LGD stanowi¹ zagro¿enie dla
roli LGD jako czynnika tworzenia kapita³u spo³ecznego na poziomie lokalnym, gdy¿ sprowa-
dzaj¹ LGD jedynie do roli administracyjnej. Zbyt surowe i skomplikowane s¹ warunki udzia³u
w dzia³aniu Ma³e projekty dla przedsiêbiorców i organizacji pozarz¹dowych. Zagro¿eniem jest
wymaganie pieniê¿nego wk³adu w³asnego w Ma³ych projektach, co defaworyzuje ma³e
stowarzyszenia nieposiadaj¹ce w³asnych œrodków. Nowelizacja rozporz¹dzenia wprowadza
mo¿liwoœæ wk³adu w³asnego w formie niepieniê¿nej, co jest krokiem w dobrym kierunku.

W dzia³aniu Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia³ania warunki udzia³u s¹ skomplikowane
i nieprzyjazne dla beneficjentów (koniecznoœæ przekazywania oryginalnych faktur, nadmierna 
szczegó³owoœæ weryfikacji poszczególnych kosztów, koniecznoœæ corocznego sk³adania wnio-
sku o p³atnoœæ). Planowane zastosowanie zasady jednorazowego wnioskowania o œrodki jest
zasadne, a zaliczka w wysokoœci 20% pomocy przyznanej na okres 2011-2015 mo¿e ograniczyæ
trudnoœci finansowe LGD.

Pomoc techniczna: Sk³adanie wniosków o przyznanie wsparcia z Pomocy technicznej jest mo-
¿liwe dopiero od marca 2009 roku, st¹d niski stan zaawansowania dzia³ania – na koniec 2009 
roku zakontraktowano 1,4% œrodków, a wydatkowano 0,2%. Przyspieszeniu realizacji dzia³ania
nie sprzyjaj¹ przyjête rozwi¹zania proceduralne, nak³adaj¹ce zarówno na beneficjentów, jak
i na przedstawicieli ARiMR zbyt rozbudowane obowi¹zki, zniechêcaj¹ce beneficjentów do
czêstszego aplikowania o wsparcie (zbytnia szczegó³owoœæ wniosku, zbytnia czêstotliwoœæ
i skrupulatnoœæ kontroli z ARiMR, powielanie na etapie rozliczania wykonanej ju¿ pracy
w ramach kontroli na miejscu). Przewa¿a praktyka korzystania na bie¿¹co z finansowania
wyprzedzaj¹cego i ubiegania siê o œrodki w ramach dzia³ania dopiero po zakoñczeniu
wdra¿ania okreœlonego okresu/projektu. Planowana nowelizacja rozporz¹dzenia wprowadza
znaczne usprawnienia i jest odpowiedzi¹ na potrzeby beneficjentów i podmiotu wdra¿aj¹cego.
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Ocena trafnoœci i efektywnoœci za³o¿eñ programowych
Przeprowadzono analizê za³o¿eñ programowych, tj. warunków udzielania pomocy (w ramach
poszczególnych dzia³añ Programu w kontekœcie celów tych dzia³añ), pod k¹tem ich trafnoœci
i stwierdzono, ¿e wiêkszoœæ z nich zaprojektowana zosta³a trafnie.

We wszystkich dzia³aniach sposoby zdefiniowania beneficjentów, grupy docelowej, zakresu
oraz warunków udzielania pomocy, kryteriów dostêpu i metody wyboru operacji nale¿y uznaæ
za spójne z za³o¿onymi celami dzia³ania. Wprowadzane w trakcie realizacji Programu zmiany
dotyczy³y g³ównie warunków funkcjonowania dzia³añ i dodatkowo podnosi³y efektywnoœæ
realizacji.

Wprowadzane zmiany w niektórych przypadkach poprawi³y ukierunkowanie na cel (np.
podwy¿szenie kwoty dofinansowania w dzia³aniu U³atwianie startu m³odym rolnikom, liczne
zmiany w dzia³aniu Renty strukturalne, zmiany w warunkach dostêpu w dzia³aniu Korzystanie
z us³ug doradczych), a czasem nakierowane by³y na poprawê absorpcji i wp³ywa³y na rozluŸ-
nienie kryteriów dostêpu (np. zmniejszenie wymagania co do wielkoœci gospodarstwa w dzia-
³aniu U³atwianie startu m³odym rolnikom, relatywne podniesienie limitu pomocy w stosunku
do liczby utworzonych miejsc pracy w dzia³aniu Renty strukturalne oraz zmniejszenie limitu
zatrudnienia w dzia³aniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw).

Niezale¿nie od pozytywnej ogólnej oceny przyjêtych rozwi¹zañ, zalecane jest wzmocnienie
ukierunkowania dzia³añ, zmierzaj¹ce do silniejszego podporz¹dkowania warunków udzielania
pomocy za³o¿onym celom. Stwierdzono potrzebê:
• wê¿szego zdefiniowania kryteriów dostêpu, definicji beneficjentów,
• wypracowania odpowiednich kryteriów wyboru operacji i odejœcia od zasady przyznawania

pomocy zgodnie z kolejnoœci¹ zg³oszeñ (tak, aby wsparcie by³o skierowane do beneficjentów
zdolnych najefektywniej wykorzystaæ pomoc),

• precyzyjniejszego dopasowania warunków finansowania operacji do celów dzia³ania (takie
okreœlenie kategorii kosztów kwalifikowalnych, zró¿nicowanie poziomu wsparcia dla ró¿nych
grup beneficjentów lub typów projektów, aby wsparcie kierowaæ na takie operacje, które
bêd¹ maksymalizowaæ osi¹gniêcie celu).

Zmiany dokonywane w warunkach funkcjonowania Programu w roku 2010 uwzglêdniaj¹ czê-
œciowo ww. zalecenia (zrezygnowano z przyznawania pomocy zgodnie z kolejnoœci¹ zg³oszeñ
i wprowadzono wybór na podstawie kryteriów np. w dzia³aniu Modernizacje gospodarstw rol-
nych).

Dokonano analizy i oceny trafnoœci przyjêtych za³o¿eñ bud¿etowych, w tym mechanizmu



podzia³u œrodków miêdzy województwa w ramach oœmiu dzia³añ. Ponadto oceniono przyjête
parametry tego podzia³u. Oceniono, i¿ narzucone limity regionalne maj¹ odpowiedni¹ stru-
kturê terytorialn¹. Zbli¿enie alokacji rzeczywistej do alokacji modelowej wyra¿aj¹cej potrzeby
poszczególnych regionów mo¿e œwiadczyæ, ¿e PROW 2007-2013 nastawiony jest zarówno na
realizacjê celów efektywnoœciowych, jak i na wyrównywanie ró¿nic w rozwoju pomiêdzy regio-
nami. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e po³¹czenie tych dwóch aspektów rozwoju jest podstawowym
zadaniem polityki gospodarczej pañstwa, podzia³ œrodków finansowych pomiêdzy regiony na-
le¿y oceniæ pozytywnie.

Ocena stopnia osi¹gniêcia wskaŸników produktu i rezultatu
Dokonano analizy i oceny poziomu osi¹gniêcia wartoœci docelowych wskaŸników produktu i
rezultatu dla poszczególnych dzia³añ. Z uwagi na ró¿ny termin uruchamiania realizacji
poszczególnych dzia³añ Programu, ich realizacja na koniec 2009 r. znajdowa³a siê na ró¿nym
etapie procesu wdra¿ania, co bezpoœrednio przek³ada siê na poziom osi¹gniêcia wartoœci
docelowych przyjêtych wskaŸników produktu i rezultatu. Analiza wykaza³a, i¿ generalnie
wy¿szy poziom realizacji przyjêtych wskaŸników docelowych charakteryzuje dzia³ania, które
wdra¿ano ju¿ w okresie programowania 2004-2006, zaœ ni¿szy wystêpuje w przypadku dzia³añ
pierwszy raz wprowadzonych do Programu. Ma to swoje dwie kluczowe przyczyny. Z jednej
strony wynika to z realizacji zobowi¹zañ podjêtych w poprzednim okresie programowania (np.
wyp³ata œwiadczeñ w ramach dzia³ania Renty strukturalne), a z drugiej z doœwiadczenia z
realizacji tych dzia³añ zdobytego przez instytucje wdra¿aj¹ce oraz wiedzy potencjalnych
beneficjentów o mechanizmach funkcjonowania tych instrumentów wsparcia. W przypadku
nowych dzia³añ potencjalni beneficjenci potrzebuj¹ czasu na zdobycie wiedzy o formach
wsparcia.

Zró¿nicowany jest równie¿ ogólny poziom osi¹gniêcia wartoœci docelowych dla dzia³añ w ra-
mach poszczególnych osi Programu. Stosunkowo najwy¿szy stopieñ osi¹gniêcia wartoœci doce-
lowych przyjêtych wskaŸników odnotowano w odniesieniu do Osi I oraz II, a najni¿szy w przypa-
dku Osi III i IV. Ogólnie rzecz bior¹c poziom realizacji wskaŸników produktu i rezultatu jest ade-
kwatny do poziomu zrealizowanych p³atnoœci.

W przypadku wiêkszoœci dzia³añ osi¹gniêcie wskaŸników produktu i rezultatu na koniec okresu
programowania nie powinno stanowiæ problemu. Ocena ta wynika przede wszystkim z analizy
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dotychczasowego poziomu zainteresowania wsparciem, a w przypadku dzia³añ Osi IV bazuje
g³ównie na badaniach przeprowadzonych wœród Lokalnych Grup Dzia³ania. Nale¿y podkreœliæ,
i¿ formu³owana ocena mo¿liwoœci osi¹gniêcia wartoœci docelowych wskaŸników na koniec
okresu programowania opiera siê nie tylko na danych na koniec 2009 r., ale tak¿e na
informacjach dotycz¹cych postêpów we wdra¿aniu poszczególnych dzia³añ, które mia³y
miejsce do koñca wrzeœnia 2010 r. Najwiêksze w¹tpliwoœci, co do mo¿liwoœci osi¹gniêcia
wartoœci docelowych wi¹¿¹ siê z dzia³aniami, w przypadku których nie zrealizowano jeszcze
¿adnego projektu, a na koniec 2009 r. dopiero rozpatrywano pierwsze wnioski o wsparcie.
W odniesieniu do wielu nowych dzia³añ w¹tpliwoœci budzi równie¿ sama wartoœæ docelowa
przyjêtych wskaŸników, któr¹ eksperci uwa¿aj¹ za zawy¿on¹, czego przyk³adem jest dzia³anie 
Korzystanie z us³ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów czy dzia³anie Uczestnictwo
rolników w systemach jakoœci ¿ywnoœci. Nale¿y jednoczeœnie mieæ na uwadze fakt, i¿ wdra¿anie
wielu dzia³añ zale¿y równie¿ od ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Dotyczy to w szczegól-
nym stopniu dzia³añ Osi I i III. Poprawa koniunktury gospodarczej zwiêkszy zainteresowanie
korzystaniem z tych form wsparcia. Nie mniej istotne bêd¹ decyzje dotycz¹ce kszta³tu i skali
wsparcia w przysz³ym okresie programowania. Obawa przed ograniczeniem poziomu wsparcia
w przysz³oœci mo¿e zwiêkszyæ zainteresowanie instrumentami PROW 2007-2013.

Ocena wp³ywu PROW na poprawê potencja³u ludzkiego w sektorze rolnym
Poprawa potencja³u ludzkiego w sektorze rolnym jest elementem realizacji celu Osi I PROW
2007-2013, jakim jest poprawa konkurencyjnoœci sektora rolnego i leœnego.

Bezpoœrednio na poprawê potencja³u ludzkiego ukierunkowane s¹ dwa dzia³ania: Szkolenia za-
wodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leœnictwie oraz Korzystanie z us³ug doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów. Ze wzglêdu na niski stopieñ zaawansowania tych dzia³añ, nie
ma tu na razie ¿adnych efektów. Ze wzglêdu na ma³e zainteresowanie dzia³aniami doradczymi
mo¿na siê spodziewaæ, ¿e nawet w przysz³oœci efekty te nie bêd¹ spektakularne.

Poœrednio na poprawê potencja³u ludzkiego wp³ywaj¹ dzia³ania: U³atwianie startu m³odym rol-
nikom oraz Renty strukturalne, poprzez sprzyjanie wejœciu do sektora osób m³odych i zazwyczaj
lepiej wykszta³conych oraz opuszczaniu sektora przez osoby starsze i czêsto gorzej wykszta³co-
ne w stosunku do m³odszych pokoleñ. Dotychczasowa, a nawet docelowa liczba beneficjentów
jest jednak w tych dzia³aniach zbyt ma³a, aby odegra³y one znacz¹c¹ rolê w poprawie poten-
cja³u ludzkiego w skali ca³ego sektora. Jednak¿e zasilenie sektora m³odymi i lepiej wykszta³co-
nymi osobami nawet w takiej skali stanowi istotny element zmian strukturalnych w rolnictwie
na poziomie lokalnym.

Szczególnie godne uwagi s¹ dzia³ania Grupy producentów rolnych oraz ca³a Oœ IV, które kata-
lizuj¹ rozwój wspó³pracy rolników i mieszkañców wsi, a co za tym idzie buduj¹ kapita³ spo³eczny
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sprzyjaj¹cy dalszej poprawie potencja³u ludzkiego. W przypadku dzia³ania wspieraj¹cego
grupy producentów budowane kontakty i mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy cz³onka-
mi grupy pozwalaj¹ nie tylko na poprawê jakoœci zarz¹dzania gospodarstwem rolnym, ale tak¿e
umo¿liwiaj¹ bezpoœrednie zetkniêcie siê z oczekiwaniami rynku zmuszaj¹ce czêsto do poszuki-
wania nowych, lepszych rozwi¹zañ w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci.

Ocena wp³ywu PROW na poprawê konkurencyjnoœci sektora rolnego i leœnego
Stopieñ, w jakim PROW 2007-2013 wp³ywa na konkurencyjnoœæ sektora rolnego i leœnego jest
zale¿ny od celów dzia³ania, skali œrodków przeznaczonych na dane dzia³anie, a tak¿e liczby be-
neficjentów i/lub zrealizowanych projektów.

Na poprawê konkurencyjnoœci w najwiêkszym stopniu mog¹ wp³ywaæ dzia³ania: Modernizacja
gospodarstw rolnych, Zwiêkszanie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej oraz
Grupy producentów rolnych. Nie bez znaczenia s¹ równie¿ wczeœniej niestosowane instrumen-
ty wsparcia, takie jak dzia³anie Korzystanie z us³ug doradczych przez rolników i posiadaczy
lasów czy dzia³anie Uczestnictwo rolników w systemach jakoœci ¿ywnoœci. Istotny wp³yw na
konkurencyjnoœæ sektora maj¹ równie¿ dzia³ania koncentruj¹ce siê na demograficznych prze-
mianach strukturalnych w sektorze, a mianowicie dzia³anie U³atwianie startu m³odym rolni-
kom oraz dzia³anie Renty strukturalne.

Œrodki PROW 2007-2013 przeznaczone na instrumenty bezpoœrednio oddzia³uj¹ce na poprawê
konkurencyjnoœci sektora rolnego i leœnego w Polsce stanowi¹ przesz³o 20% ³¹cznej kwoty Pro-
gramu. Instrumenty s³u¿¹ce modernizacji sektora do tej pory zosta³y wdro¿one w niewielkim 
stopniu, o czym œwiadczy porównanie osi¹gniêtej wartoœci wskaŸników produktu z ich wartoœ-
ciami docelowymi. Jednak¿e mo¿na siê spodziewaæ, i¿ za³o¿enia programowe zostan¹ zrealizo-
wane, co przyczyni siê do podniesienia konkurencyjnoœci sektora, choæ bezpoœrednie oddzia³y-
wanie PROW 2007-2013 bêdzie ograniczone ze wzglêdu na stosunkowo ma³¹ skalê interwencji
(liczba beneficjentów w stosunku do ca³ej populacji podmiotów funkcjonuj¹cych w tym
sektorze).

Kluczowe znaczenie dla oceny skutecznoœci dzia³añ s³u¿¹cych podniesieniu konkurencyjnoœci
sektora rolno-spo¿ywczego w Polsce ma wskaŸnik GVA. Jednak¿e ze wzglêdu na specyfikê tego
wskaŸnika nale¿a³oby dokonywaæ oceny skutecznoœci wsparcia w odniesieniu do grupy kontro-
lnej. Przy braku mo¿liwoœci takiego porównania analizy nale¿a³oby prowadziæ przynajmniej
kilka lat, aby móc odseparowaæ wartoœæ wp³ywu czynników koniunkturalnych. Sam wskaŸnik
GVA analizowany dla danego roku w oderwaniu od szerszego kontekstu koniunktury w sektorze
i w ca³ej gospodarce nie daje bli¿szej wiedzy o faktycznych zmianach we wspieranych
podmiotach.
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Niemniej jednak sama konstrukcja prokonkurencyjnych instrumentów PROW 2007-2013 oraz
wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych wœród dotychczasowych beneficjentów tych
dzia³añ pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ otrzymywane wsparcie pozwala podnosiæ konkurencyjnoœæ
prowadzonej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej. Nie bez znaczenia dla rozwijania konkuren-
cyjnoœci s¹ równie¿ pozosta³e dzia³ania PROW 2007-2013, które dziêki aktywizowaniu sektora
i spo³ecznoœci wiejskiej równie¿ stymuluj¹ pozytywne zmiany w zakresie konkurencyjnoœci.

Ocena wp³ywu PROW na zachowanie terenów wiejskich i poprawê
œrodowiska naturalnego

PROW 2007-2013 tworzy d³ugofalow¹ wizjê rozwoju wkomponowan¹ w zrównowa¿ony roz-
wój kraju, przy jednoczesnym zachowaniu zró¿nicowanego krajobrazu i przyrody oraz umiejêt-
nym u¿ytkowaniu i zarz¹dzaniu zasobami naturalnymi œrodowiska. G³ówne instrumenty ukie-
runkowane bezpoœrednio na ochronê œrodowiska na obszarach wiejskich s¹ zawarte w Osi II Po-
prawa œrodowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Bezpoœredni korzystny wp³yw na
œrodowisko bêd¹ mia³y w szczególnoœci dzia³ania Osi II: Program rolnoœrodowiskowy,
Zalesianie gruntów rolnych oraz Odtwarzanie potencja³u produkcji leœnej zniszczonego przez
katastrofy, pod warunkiem w³aœciwej lokalizacji wynikaj¹cej ze zró¿nicowania warunków
siedliskowych i poziomu intensywnoœci rolnictwa. Dzia³aniami maj¹cymi poœredni zwi¹zek
z ochron¹ œrodowiska s¹: Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leœnictwie,
Korzystanie z us³ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leœnictwa, Wspieranie
gospodarowania na obszarach górskich i innych ONW, Odnowa i rozwój wsi. Do dzia³añ
potencjalnie mog¹cych mieæ pozytywny wp³yw na œrodowisko mo¿na zaliczyæ równie¿:
Zwiêkszanie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej, Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoœci nierolniczej czy Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju. £¹czna powierzchnia
gruntów objêtych Programem rolnoœrodowiskowym z PROW 2004-2006 oraz 2007-2013
obejmuje powierzchniê 1 601 581 ha. Pakietami obliguj¹cymi do realizacji zasad
zrównowa¿onego u¿ytkowania gruntów s¹: Rolnictwo zrównowa¿one i Rolnictwo ekologiczne,
które ³¹cznie obejmuj¹ powierzchniê 664 tys. ha. Do zachowania bioró¿norodnoœci w cennych
przyrodniczo siedliskach i ochrony zagro¿onych gatunków ptaków przyczyniaj¹ siê w sposób
szczególny pakiety realizowane na ekstensywnych trwa³ych u¿ytkach zielonych oraz na
obszarach Natura 2000 i poza Natur¹. Na koniec 2009 r. ochron¹ i utrzymaniem
bioró¿norodnoœci by³a objêta powierzchnia 131 397 ha. Istot-nym elementem w zakresie
poprawy œrodowiska i zrównowa¿onego u¿ytkowania gruntów oraz zachowania
bioró¿norodnoœci s¹ wielogatunkowe nasadzenia drzew, dostosowane do lokalnych warunków
siedliskowych, w ramach dzia³ania Zalesianie gruntów rolnych oraz innych ni¿ rolne.
Dzia³aniem tym na koniec 2009 r. by³a objêta powierzchnia 678,5 ha. Dzia³aniem o du¿ym
zasiêgu powierzchniowym jest Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych o 
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niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparciem z tego tytu³u na koniec 2009 r. by³o
objête 7 469 038 ha u¿ytków rolnych, na których z uwagi na naturalne utrudnienia powi-nien
byæ stosowany bardziej ekstensywny sposób gospodarowania, uwzglêdniaj¹cy koniecz-noœæ
ochrony œrodowiska. Jednak ze wzglêdu na fakt, ¿e jedynym kryterium œrodowiskowym
obowi¹zuj¹cym beneficjentów tego dzia³ania jest przestrzeganie wymogów wzajemnej zgod-
noœci (cross-compliance), które ograniczaj¹ tylko bezpoœrednie praktyki szkodliwe dla œrodowi-
ska, a nie wymagaj¹ aktywnego zarz¹dzania ekosystemami o bogatej bioró¿norodnoœci, obszar
ONW jest dzia³aniem ukierunkowanym na ochronê œrodowiska w takim samym stopniu jak
w przypadku pozosta³ych gospodarstw rolnych korzystaj¹cych z dop³at bezpoœrednich.

Ocena wp³ywu PROW na wiêksze zró¿nicowanie i rozwój gospodarki wiejskiej
Na rozwój gospodarki wiejskiej istotny wp³yw maj¹ dzia³ania Osi I, poprzez ich (opisane wczeœ-
niej) oddzia³ywanie na konkurencyjnoœæ sektora rolnego.
Kluczowe znaczenie dla ca³oœci gospodarki wiejskiej, a zw³aszcza sektorów nierolniczych maj¹
dzia³ania realizowane w ramach Osi III Ró¿nicowanie dzia³alnoœci nierolniczej oraz Tworzenie
mikroprzedsiêbiorstw. Wed³ug szacunków dzia³anie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
przyczyni siê do obni¿enia poziomu bezrobocia na obszarach wiejskich o ok. 5,5%, dziêki
utworzeniu ok. 45 tys. miejsc pracy. Przewiduje siê, ¿e wartoœci docelowe odnosz¹ce siê do
liczby beneficjentów i planowanej liczby utworzonych miejsc pracy zostan¹ osi¹gniête, co
bêdzie mia³o znacz¹cy wp³yw na zmiany w gospodarce obszarów wiejskich i bêdzie
stymulowa³o ich dalsze przemiany. Spodziewane pozytywne efekty potwierdzaj¹ równie¿
symulacje modelu makroekonomicznego opracowanego na potrzeby ewaluacji, wg których
efektem realizacji Programu jest podniesienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce oraz
zwiêkszenie zatrudnienia w gospodarce.

Ocena wp³ywu PROW na poprawê jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich
Elementami wymiernie œwiadcz¹cymi o jakoœci ¿ycia s¹: zatrudnienie na obszarach wiejskich, 
dostêpna infrastruktura techniczna oraz infrastruktura publiczna. Wyniki badañ tych trzech
elementów pokaza³y, ¿e PROW 2007-2013 bêdzie mia³ istotny wp³yw na poprawê zatrudnienia
na obszarach wiejskich. G³ówny udzia³ bêd¹ w tym mia³y dzia³ania Osi III Ró¿nicowanie
dzia³alnoœci nierolniczej oraz Tworzenie mikroprzedsiêbiorstw. Wdro¿enie dzia³ania Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiêbiorstw powinno jednoczeœnie istotnie przyczyniæ siê do rozwoju
pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, dywersyfikuj¹c rozwijane na obszarach wiejskich
rodzaje dzia³alnoœci. Istotny jest te¿ wp³yw tego dzia³ania na rozwój us³ug turystycznych.

Bezpoœrednio na jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich oddzia³uje równie¿ inne realizowane w ra-
mach Osi III dzia³anie – Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej (np. dziêki
przewa¿aj¹cym inwestycjom w infrastrukturê wodno-œciekow¹). Z kolei inwestycje w infrastru-
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kturê publiczn¹ s¹ wspó³finansowane z dzia³ania Odnowa i rozwój wsi (71% dotychczas
podpisanych umów w ramach tego dzia³ania dotyczy³o inwestycji tego typu). Wp³yw wdra¿ania
dzia³añ Osi III dodatkowo powiêkszony zostanie przez efekt mno¿nikowy. Niewielki stopieñ
zaawansowania wdra¿ania dzia³añ Osi III sprawia jednak, i¿ brak jest na razie odczuwalnego
wp³ywu, niemniej jednak prognozy pod tym wzglêdem wydaj¹ s¹ obiecuj¹ce.

Ocena skutecznoœci i wp³ywu wsparcia oferowanego w ramach 
poszczególnych dzia³añ Programu

Ocena skutecznoœci PROW 2007-2013 zosta³a przeprowadzona tak¿e szczegó³owo dla ka¿dego
z dzia³añ Programu. Poni¿ej przedstawiono g³ówne wnioski z analiz.

Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leœnictwie: Oszacowano wp³yw
szkoleñ na zwiêkszenie konkurencyjnoœci sektora rolnego, ¿ywnoœciowego i leœnego, jak rów-
nie¿ poprawê zrównowa¿onego gospodarowania gruntami. Ze wzglêdu na ograniczony zakres
tego dzia³ania wp³yw ten oceniono jako znikomy. Potencjalny wp³yw szkoleñ na sektory rolny
i leœny we wskazanym aspekcie ekonomicznym i œrodowiskowym mo¿e byæ w du¿ej mierze poœ-
redni oraz uzupe³niaj¹cy w stosunku do innych dzia³añ.

U³atwianie startu m³odym rolnikom: Dzia³anie zapewnia przejmowanie gospodarstw przez
m³ode osoby obojga p³ci. Otrzymywana premia s³u¿y g³ównie realizacji projektów inwesty-
cyjnych pozwalaj¹cych na dostosowanie gospodarstw do wymogów zwi¹zanych z ochron¹ œro-
dowiska, higien¹ pracy i warunkami utrzymania zwierz¹t, a tak¿e do oczekiwañ rynku. Przyjête
kryteria ubiegania siê o wsparcie wprowadzaj¹ minimaln¹ powierzchniê UR przejmowanego
gospodarstwa, co równie¿ zwiêksza prawdopodobieñstwo uzyskania trwa³ego efektu wdra-
¿ania tego dzia³ania. Pomoc u³atwi³a strukturalne dostosowanie gospodarstw po rozpoczêciu
dzia³alnoœci przez m³odych rolników, o czym œwiadczy zarówno wzrost wielkoœci ekonomicznej
badanych gospodarstw, jak i wzrost powierzchni ich u¿ytków rolnych.

Renty strukturalne: Dzia³anie w ma³ym stopniu oddzia³uje na zmiany strukturalne w polskim 
rolnictwie ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê nowych beneficjentów dzia³ania. Z powodu zobowi¹-
zañ podjêtych w okresie programowania 2004-2006 docelowa liczba beneficjentów dzia³ania 
Renty strukturalne w PROW 2007-2013 jest ponad dwukrotnie mniejsza ni¿ poprzednio. Pe³ny
potencja³ tego dzia³ania nie zosta³ wykorzystany równie¿ z powodu zbyt ³agodnego okreœlenia
kryteriów otrzymania wsparcia. Instrument ten powinien od pocz¹tku byæ przeznaczony dla
rolników, którzy przekazuj¹ gospodarstwa na powiêkszenie ju¿ istniej¹cych podmiotów lub dla
tych, którzy przekazuj¹ je m³odym rolnikom korzystaj¹cym z dzia³ania U³atwianie startu
m³odym rolnikom. Zasadê tê wprowadzono dopiero w 2010 roku, w ramach ostatniego naboru
wniosków.
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Korzystanie z us³ug doradczych: W ramach badania podjêto próbê oszacowania wp³ywu
dzia³ania na poprawê zarz¹dzania oraz sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach. Na obecnym
etapie wdra¿ania dzia³ania ocena ta jest niemo¿liwa do przeprowadzenia z uwagi na niskie
wdro¿enie dzia³ania (brak p³atnoœci na koniec 2009 r.). Mo¿na jednak zak³adaæ, ¿e ze wzglêdu
na ma³e zainteresowanie dzia³aniem skala tego wp³ywu nie bêdzie znacz¹ca.

Modernizacja gospodarstw rolnych: Badania wœród beneficjentów dzia³ania pokaza³y jego
pozytywny wp³yw na efektywne wykorzystanie czynników produkcji w gospodarstwach rol-
nych. W ankietowanych gospodarstwach zanotowano m.in. obni¿enie kosztów produkcji, czy 
zwiêkszenie jej skali. Za pozytywny symptom wp³ywu dzia³ania uznaæ te¿ nale¿y wysoki stopieñ
adaptacji nowych technik lub technologii (ponad po³owa beneficjentów zadeklarowa³a ich
wprowadzenie), czy wzrost wydajnoœci pracy (rozumianej jako wzrost produkcji przy tych sa-
mych nak³adach si³y roboczej - w badanych gospodarstwach poziom zatrudnienia pozosta³ pra-
ktycznie sta³y, natomiast zaobserwowano wyraŸny wzrost produkcji tak w ujêciu iloœciowym,
jak i wartoœciowym). Gospodarstwa korzystaj¹ce ze wsparcia w znacznej wiêkszoœci zwiêkszy³y
swoj¹ produkcjê roln¹, szczególnie w przypadku produkcji zwierzêcej. Wp³yw dzia³ania na do-
stêp gospodarstw rolnych do rynku te¿ jest jednoznacznie pozytywny. Wskazuje na to znaczny
odsetek gospodarstw, które rozszerzy³y swoje rynki zbytu, czy wysoki odsetek gospodarstw
sprzedaj¹cych czêœæ produkcji nowym odbiorcom. Wp³yw dzia³ania na trwa³¹ i zrównowa¿on¹
dzia³alnoœæ gospodarstw rolnych nale¿y oceniæ pozytywnie, jednak tutaj warto pamiêtaæ, ¿e
efekty tych dzia³añ bêd¹ widoczne dopiero po pewnym czasie.

Zwiêkszanie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej: Zbadano, w jakim stop-
niu wsparcie w ramach dzia³ania przyczyni³o siê do wprowadzenia nowych technologii i inno-
wacji. Wyniki analiz pokazuj¹, ¿e efekt jest niewielki – innowacyjnoœæ mierzona udzia³em
przedsiêbiorstw, które wprowadzi³y nowe produkty i/lub nowe technologie w ogólnej liczbie 
wspieranych przedsiêbiorstw, kszta³towa³a siê na doœæ niskim poziomie. Natomiast istnieje
pozytywny wp³yw na jakoœæ produkcji – przedsiêbiorstwa, które otrzymuj¹ wsparcie ze œrod-
ków dzia³ania, produkuj¹ artyku³y wysokiej jakoœci i nadal inwestuj¹ w systemy zarz¹dzania
jakoœci¹. W programach inwestycyjnych dominuj¹ zakupy maszyn i urz¹dzeñ oraz transportu
specjalistycznego, a zatem inwestycje, które wprawdzie poœrednio, ale równie¿ bardzo silnie
wp³ywaj¹ na jakoœæ produkcji.

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa

i leœnictwa – Schemat I Scalanie gruntów: Scalanie gruntów ma wp³yw na poprawê struktury
obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leœnych, poprawê efektywno-
œci gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz u³atwienie mechanizacji
upraw polowych, jak równie¿ poprawê efektywnoœci przestrzeni wiejskich. Efekty maj¹ wymiar
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d³ugofalowy, dlatego nie nale¿y ich oczekiwaæ na tym etapie wdra¿ania dzia³ania. Nale¿y
ponadto ponownie wspomnieæ o niskim zainteresowaniu scalaniem wœród rolników, co mo¿e
oznaczaæ, ¿e efekty bêd¹ niewspó³mierne ma³e do wci¹¿ istniej¹cych potrzeb.

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa

i leœnictwa – Schemat II Gospodarowanie zasobami wodnymi: Poprawa infrastruktury w ob-
szarze gospodarowania zasobami wodnymi powinna mieæ prze³o¿enie na regulacjê stosunków
wodnych i zwiêkszenie retencji wodnej. Skala wsparcia jest wysoka - œrodki przyznane dotych-
czas w wydanych decyzjach (a warto przypomnieæ, ¿e na koniec 2009 roku zakontraktowano je-
dynie 22,6%) s¹ znacznie wiêksze do tych, jakie wydawano na ma³¹ retencjê wodn¹ w latach
2003-2009. Dzia³anie jest w stanie zaspokoiæ w znacznym stopniu potrzeby zwi¹zane z infra-
struktur¹ ma³ej retencji wodnej i funkcjê melioracyjn¹.

Uczestnictwo rolników w systemach jakoœci ¿ywnoœci: Wsparcie producentów rolnych po-
przez to dzia³anie prowadzi w sposób poœredni do poprawy jakoœci i przejrzystoœci procesu pro-
dukcji dla konsumentów oraz poprawy dostêpu do rynku, a tak¿e  poprawy wartoœci dodanej 
produktów. Istnieje szereg czynników zewnêtrznych, które sprawiaj¹, ¿e efekty wsparcia s¹
os³abione: niski poziom rozpoznawalnoœci wœród konsumentów produktów uczestnicz¹cych
we wspieranych systemach jakoœci ¿ywnoœci, niski stopieñ wykorzystania mo¿liwoœci komple-
mentarnego instrumentu Dzia³ania informacyjno-promocyjne, ma³a liczba zarejestrowanych
systemów jakoœci oraz ma³a liczba produktów objêtych systemami jakoœci ¿ywnoœci, a tak¿e
niewystarczaj¹cy nadzór nad kontrol¹ produktów objêtych systemami jakoœci. Eksperci zaanga-
¿owani w ocenê uznali równie¿, ¿e w ramach dzia³ania wystêpuje zbytnie rozdrobnienie œrod-
ków pomiêdzy wielu beneficjentów, a kwoty wsparcia s¹ zbyt niskie, aby mog³y przynieœæ
znacz¹cy efekt.

Dzia³ania informacyjne i promocyjne: Na podstawie jednej umowy podpisanej do koñca 2009
roku nie sposób oceniæ kompleksowo wp³ywu dzia³ania na rynek produktów wysokiej jakoœci
czy œwiadomoœæ konsumentów. Oceny w tym zakresie bêd¹ mo¿liwe dopiero przy wy¿szym
stanie wdro¿enia dzia³ania.

Grupy producentów rolnych: W ramach badania przeprowadzono analizê stopnia, w jakim
wsparcie poprawi³o dostosowanie produkcji do wymogów rynku. Wyniki badañ wœród benefi-
cjentów s¹ bardzo pozytywne. Wiêkszoœæ potwierdza, ¿e wsparcie znacz¹co poprawi³o dosto-
sowanie produkcji do wymogów rynku. Dzia³anie w grupie producentów pozwoli³o na dostar-
czanie przez jej cz³onków wiêkszych partii towarów oraz o parametrach jakoœciowych oczeki-
wanych przez nabywców, co rozszerza mo¿liwoœci sprzeda¿y. Wiêkszoœæ te¿ oceni³a, ¿e dzia³a-
nie w grupie umo¿liwi³o podniesienie efektywnoœci poprzez wspólne zakupy œrodków niezbêd-
nych do produkcji oraz poszerzenie wiedzy w zakresie zwi¹zanym z prowadzon¹ przez grupê
dzia³alnoœci¹ rolnicz¹.
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Dzia³anie to nie s³u¿y budowaniu silnych struktur rynkowych zdolnych do konkurowania na glo-
balnym rynku, czy na jednolitym rynku UE, ale pozwala dostrzec korzyœci ze wspó³pracy. Dzia-
³anie jest katalizatorem zmian strukturalnych w polskim rolnictwie przede wszystkim na pozio-
mie kreowania postaw. Wsparcie tworzenia grup producentów rolnych umo¿liwia pokazanie
rolnikom, jakie realne korzyœci wynikaj¹ z podejmowania wspó³pracy z innymi producentami
rolnymi.

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych wa-

runkach gospodarowania (ONW): Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e p³atnoœci ONW, zarówno na
obszarach górskich, jak i innych ni¿ górskie, w dalszym ci¹gu s¹ instrumentem motywuj¹cym do
kontynuacji rolniczego wykorzystania gruntów. Œwiadczy o tym sta³y wzrost powierzchni objê-
tych wsparciem w ramach dzia³ania ONW. Umiarkowany jest natomiast wp³yw dzia³ania na za-
chowanie zdolnej do normalnego funkcjonowania spo³ecznoœci wiejskiej oraz poprawê sytu-
acji ekonomicznej ca³ego gospodarstwa i nale¿y te oddzia³ywania wi¹zaæ raczej z wp³ywem
wszystkich dzia³añ Programu. Wiêkszoœæ beneficjentów dzia³ania ONW planuje kontynuacjê
u¿ytkowania gruntów na obszarze ONW po zaprzestaniu wsparcia z tego tytu³u.

Program rolnoœrodowiskowy (p³atnoœci rolnoœrodowiskowe): Analizy pokazuj¹, ¿e realizacja
dzia³ania w znacznym stopniu przyczynia siê do utrzymania lub poprawy systemów zrównowa-
¿onego u¿ytkowania gruntów rolnych. Jest to realizowane poprzez ochronê gleby i rolniczej
przestrzeni produkcyjnej i wspomaganie zachowania cennych zasobów przyrodniczych. Sprzy-
jaj¹ temu kryteria dostêpu i wymogi przyjête w wiêkszoœci pakietów. Pakietem, którego
wymogi w zdecydowany sposób obliguj¹ do realizacji zrównowa¿onego u¿ytkowania gruntów
jest pakiet 1 Rolnictwo zrównowa¿one. Gospodarstwa realizuj¹ce pakiet 1 stanowi³y 18,7%
ogólnej liczby beneficjentów programów rolnoœrodowiskowych (znacz¹cy wzrost w stosunku
do poprzedniego okresu programowania). Zrównowa¿one u¿ytkowanie gruntów wi¹¿e siê
równie¿ w œcis³y sposób z ochron¹ cennych zasobów genetycznych (pakiet 6 Ochrona
zagro¿onych zasobów genetycznych roœlin w rolnictwie oraz pakiet 7 Ochrona zagro¿onych
zasobów genetycznych zwierz¹t). O realizacji zasad zrównowa¿onego u¿ytkowania gruntów
œwiadczy równie¿ mniejsze o 1,8% zu¿ycie mineralnych i organicznych nawozów azotowych na
obszarach objêtych programami rolnoœrodowiskowymi.

Realizacja programów rolnoœrodowiskowych wp³ywa tak¿e korzystnie na utrzymanie lub po-
prawê siedlisk i ró¿norodnoœci biologicznej. Dzieje siê to poprzez realizacjê pakietu 3 na
trwa³ych u¿ytkach zielonych, które pe³ni¹ bardzo wa¿n¹ funkcje w ekosystemach rolniczych
i w ogromnej wiêkszoœci s¹ du¿o bardziej cenne pod wzglêdem przyrodniczym ni¿ grunty orne,
pakietu 4 i 5, które w sposób bezpoœredni chroni¹ te bezcenne zasoby przyrodnicze zarówno na
terenie obszarów Natura 2000, jak i poza nimi oraz pakietu 6, który wspiera ochronê zasobów
genetycznych roœlin.
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Wyniki badañ wskazuj¹ te¿, ¿e Programy rolnoœrodowiskowe przyczyni³y siê do utrzymania lub
poprawy jakoœci wody (pokazuj¹ to np. analizy poziomu azotu) oraz jakoœci gleby (temu celowi
s³u¿y pakiet 8 Ochrona gleb i wód, którego wynikiem jest zwiêkszenie udzia³u zielonego pokry-
cia gleb w okresie jesienno-zimowym na obszarach objêtych realizacj¹ dzia³ania oraz znaczne
ograniczenie strat gleby wywo³anych erozj¹).

Nie bez znaczenia jest te¿ wp³yw dzia³ania na ograniczenia zmian klimatu, poprzez znaczne
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych zwi¹zanych z produkcj¹ zwierzêc¹ oraz mniejsze
zu¿ycie przemys³owych œrodków produkcji (nawozów i œrodków ochrony roœlin) i paliw
p³ynnych. Efektem dzia³ania jest równie¿ utrzymanie i poprawa krajobrazów rolniczych i ich
cech charakterystycznych, g³ównie poprzez realizacjê pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne
(wspieraj¹cego zachowanie zagro¿onych zasobów genetycznych roœlin i zwierz¹t, tak istotnych
dla zachowania naturalnych cech krajobrazu).

Podsumowuj¹c, nale¿y uznaæ, i¿ Program rolnoœrodowiskowy ma bardzo istotny wp³yw na po-
prawê œrodowiska naturalnego.

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni¿ rolne: Skala zalesieñ przepro-
wadzonych dotychczas w ramach dzia³ania jest niewielka w stosunku do istniej¹cych po-
wierzchni lasów, jak i potrzeb zalesieniowych. Zrealizowane zalesienia stanowi¹ niewielki
u³amek istniej¹cej powierzchni lasów – w skali kraju jest to 0,44% dla zalesieñ w PROW 2004-
-2006 i 0,11% w PROW 2007-2013. Ponadto zestawienie wielkoœci zrealizowanych zalesieñ
z planami zalesieniowymi zawartymi w Krajowym Programie Zwiêkszania Lesistoœci pokazuje,
¿e wype³niaj¹ one 9,1% jego za³o¿eñ. W sytuacji gdy powierzchnie zalesione stanowi¹ w wiêk-
szoœci województw oko³o 1% istniej¹cej powierzchni lasów dopiero wype³nienie planów KPZL
mo¿e gwarantowaæ powstanie du¿ych obszarów o znacznym stopniu zalesienia.

Efekty dzia³ania mo¿na zaobserwowaæ w innych obszarach. Wsparcie mo¿e przyczyniaæ siê do
utworzenia obszarów leœnych gospodarowanych w sposób zrównowa¿ony, które przyczynia-
j¹ siê do zachowania funkcji ekologicznych lasów i do zapobiegania zagro¿eniom naturalnym
oraz po¿arom. Dzieje siê tak poprzez zachowanie funkcji ekologicznych lasów zwi¹zanych
z tworzeniem korytarzy leœnych, które pozwalaj¹ na migracjê zwierz¹t w sposób, który
ogranicza ich nara¿enie na kontakt z cz³owiekiem, a tak¿e poprzez ograniczenie zagro¿enia
susz¹ zwi¹zane z zalesieniem gruntów o niskiej wartoœci rolniczej.

Zalesienia zrealizowane w ramach PROW 2007-2013, jak i we wczeœniejszym okresie progra-
mowania nie stanowi¹ znacz¹cej pozycji w bilansie emisji CO w Polsce i w zwi¹zku z tym maj¹2

znikomy wp³yw na zmiany klimatu. Rola zalesieñ w procesie ograniczania zmian klimatu jest
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jednak niew¹tpliwie pozytywna. Zalesienia przyczyniaj¹ siê te¿ do zachowania terenów wiej-
skich poprzez ograniczenie powierzchni uprawy na glebach o niskiej wartoœci rolniczej, gdzie
produkcja przynosi³aby straty i w efekcie prowadzi³a do depopulacji ludnoœci wsi.

Odtwarzanie potencja³u produkcji leœnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie

instrumentów zapobiegawczych: Na obecnym etapie realizacji dzia³ania wiêkszoœæ
wskaŸników nie jest mo¿liwa do opisania, dlatego nie mo¿na opowiedzieæ na pytania o wp³yw
dzia³ania.

Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej: W odniesieniu do dzia³ania zbadano dwie
g³ówne kwestie: wp³yw wsparcia na ró¿nicowanie dzia³alnoœci gospodarstw rolnych w kierun-
ku dzia³alnoœci nierolniczej oraz na stworzenie dodatkowego zatrudnienia dla gospodarstw rol-
nych poza sektorem rolnym. Dotychczasowa realizacja dzia³ania pokazuje, ¿e w obu tych ele-
mentach efekty dzia³ania s¹ znikome. Przeprowadzone analizy wykaza³y ma³e zró¿nicowanie
podjêtych dzia³añ (najwiêcej realizowanych projektów dotyczy³o dzia³alnoœci us³ugowej) oraz
znacz¹cy odsetek osób zajmuj¹cych siê wczeœniej tego typu dzia³alnoœci¹. Analizuj¹c stwo-
rzone nowe miejsca pracy, nale¿y stwierdziæ, ¿e wspierane inwestycje umo¿liwi³y, oprócz wnio-
skodawców, jedynie w co pi¹tym gospodarstwie rolnym zatrudnienie w dzia³alnoœci pozarolni-
czej dodatkowo jednej osoby.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw: W ramach badania oceniono wp³yw dzia³ania na
promocjê ró¿nicowania dzia³alnoœci i przedsiêbiorczoœci. Niski stan zaawansowania dzia³ania
na koniec 2009 roku zdecydowa³ o nik³ym wp³ywie wsparcia w ten element. Niemniej utrzyma-
nie siê pewnych tendencji, które ujawni³y siê w 2009 roku pozwala s¹dziæ, ¿e dzia³anie bêdzie
mia³o doœæ istotny wp³yw zarówno na ró¿nicowanie dzia³alnoœci gospodarczej, jak i na rozwój
przedsiêbiorczoœci. Z przeprowadzonych badañ wynika bowiem, ¿e udzia³ nowopowsta³ych
mikroprzedsiêbiorstw, w ogólnej liczbie przedsiêbiorstw korzystaj¹cych z pomocy wynosi³ 18%.
Œrodki dzia³ania mog¹ przyczyniæ siê wiêc do powstania ponad 8 tys. nowych mikro-
przedsiêbiorstw. Z kolei analiza stopnia, w jakim wsparcie wspiera ró¿nicowanie dzia³alnoœci,
pokazuje, ¿e liczba przedsiêbiorstw by³ych rolników, którzy podjêli decyzjê o rozpoczêciu
dzia³alnoœci gospodarczej mo¿e osi¹gn¹æ poziom blisko 7 tys., a wspierana dzia³alnoœæ jest doœæ
znacznie zró¿nicowana, aczkolwiek przewa¿aj¹ us³ugi budowlane oraz us³ugi dla ludnoœci.

Wspierane mikroprzedsiêbiorstwa tworz¹ miejsca pracy praktycznie we wszystkich sekcjach
dzia³alnoœci gospodarczej (Wykres 5), choæ najwiêksze znaczenie ma sektor us³ug budowla-
nych. Zdecydowana wiêkszoœæ mikroprzedsiêbiorstw (ponad 67%), które w 2009 roku podpisa-
³y umowy o wsparcie w ramach dzia³ania, zak³ada utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy. Wp³yw
dzia³ania na stworzenie dodatkowych mo¿liwoœci zatrudnienia na obszarach wiejskich jest
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pozytywny. Szczególnie istotn¹ rolê dzia³anie bêdzie odgrywa³o w promocji pozarolniczych
form zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Wykres 5 Struktura planowanych do utworzenia miejsc pracy wg grup dzia³alnoœci gospodar-

czej w wyniku udzia³u w dzia³aniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw

Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej: Inwestycje wspierane ze œrodków
dzia³ania by³y w trakcie prowadzenia oceny w pocz¹tkowej fazie realizacji. W 2009 roku nie
dokonano bowiem ¿adnej p³atnoœci. Z podpisanych umów wynika jednak, ¿e zasiêg inwestycji
bêdzie relatywnie du¿y. Zakres inwestycji realizowanych w ramach dzia³ania wynika natomiast
z lokalnych potrzeb. St¹d najwiêcej wœród projektów odnotowuje siê inwestycji wodno-
-kanalizacyjnych. Inwestycje w infrastrukturê techniczn¹ powinny znacz¹co podnieœæ jakoœæ
¿ycia na obszarach wiejskich, tym bardziej, ¿e skala potrzeb w tym zakresie jest wci¹¿ bardzo
du¿a (np. œrednio co czwarty mieszkaniec nie korzysta z sieci wodoci¹gowej). Wsparcie powin-
no mieæ równie¿ istotny, pozytywny wp³yw na zwiêkszenie atrakcyjnoœci obszarów, które zo-
sta³y nimi objête, miêdzy innymi dla potencjalnych inwestorów. Na podstawie istniej¹cych
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zale¿noœci pomiêdzy inwestycjami gmin w infrastrukturê techniczn¹, a tendencjami gospodar-
czymi i spo³ecznymi na poziomie lokalnym mo¿na ponadto wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e dzia³anie
bêdzie mia³o du¿e znaczenie dla spowolnienia, a w niektórych przypadkach odwrócenia nega-
tywnych tendencji gospodarczych i spo³ecznych na obszarach wiejskich. Œwiadczy o tym przede
wszystkim fakt, ¿e na obecnym etapie wdra¿ania dzia³ania oko³o 10 mln osób zamieszkuje
obszary gmin, które uczestnicz¹ w jego realizacji, a oko³o 50% tej populacji jest lub bêdzie
bezpoœrednimi konsumentami efektów tych inwestycji.

Odnowa i rozwój wsi: W ramach badania analizom poddano wp³yw dzia³ania na rozszerzenie
dzia³alnoœci zwi¹zanej z turystyk¹ i stwierdzono, ¿e ze wzglêdu na to, ¿e na rozwój turystyki
przeznaczono bardzo niewiele œrodków, wp³yw ten bêdzie poœredni i bêdzie widoczny m.in.
poprzez poprawê estetyki krajobrazu i przestrzeni wiejskiej oraz odnowienie i konserwacjê
zabytków kultury (pomniki, architektura wiejska, lokalnych tradycji itp.). Podjête dzia³ania
przyczyni³y siê bardziej do uatrakcyjnienia istniej¹cych walorów turystycznych ni¿ rozszerzenia
oferty turystycznej. Dzia³anie nie ma te¿ du¿ego wyp³ywu na tworzenie dodatkowych mo¿liwo-
œci zatrudnienia na wsi (wp³yw ten te¿ jest raczej poœredni). Wynika to przede wszystkim z cha-
rakteru odtworzeniowego inwestycji (modernizacje, remonty, przebudowy), którym rzadko to-
warzyszy tworzenie nowych i trwa³ych miejsc pracy. Ma³y jest te¿ wp³yw bezpoœredni dzia³ania
na rozwój gospodarki wiejskiej. Du¿o wiêksz¹ rolê odegra³y efekty poœrednie. Podniesienie
atrakcyjnoœci terenu mo¿e zachêciæ potencjalnych inwestorów do inwestowania. Niew¹tpliwie
wszystkie typy analizowanych operacji mia³y zdecydowanie korzystny wp³yw na poprawê
jakoœci ¿ycia na wsi. Wœród nich najwiêkszy wp³yw maj¹ inwestycje dotycz¹ce poprawy infra-
struktury publicznej. Wzrost atrakcyjnoœci dla mieszkañców ³¹czy siê z budow¹ b¹dŸ moderni-
zacj¹ obiektów infrastruktury spo³ecznej i komunikacyjnej zaspokajaj¹cych ró¿norodne po-
trzeby kulturalno-sportowe, poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo i zagospodarowuj¹cych central-
ne czêœci wsi, gdzie mieszkañcy mog¹ odpocz¹æ i siê spotykaæ.

Oœ IV Leader: G³ównym celem Osi IV Leader jest budowa kapita³u spo³ecznego. Wyniki badañ
pokazuj¹, ¿e dziêki Osi IV zosta³y stworzone dobre podstawy do mobilizacji spo³ecznoœci lokal-
nych w ramach LGD. Wsparcie przyczyni³o siê przede wszystkim do poprawy jakoœci zarz¹dzania
na obszarach wiejskich oraz do mobilizacji kapita³u endogennego, jakim dysponuj¹ samorz¹dy,
poprzez powszechne zastosowanie metod partycypacyjnych w tworzeniu LGD i na etapie
opracowywania lokalnych strategii rozwoju. Dominacja samorz¹du lokalnego spoœród wszy-
stkich trzech sektorów zarówno na etapie programowania, jak i w trakcie wdra¿ania LSR powo-
duje, ¿e nie do koñca osi¹gany jest cel, jakim jest promowanie dzia³ania o charakterze wielose-
ktorowym. Podejœcie Leader sprzyja w sposób poœredni wdra¿aniu pozosta³ych dzia³añ PROW
2007-2013, przede wszystkim dziêki podejmowanym dzia³aniom aktywizuj¹cym spo³ecznoœæ
lokaln¹. Nale¿y podkreœliæ, ¿e do lepszego osi¹gniêcia celów jednej lub wiêcej spoœród trzech
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pozosta³ych osi przyczyni³a siê na tym etapie wdra¿ania
lokalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Analiza stopnia osi¹gniêcia wskaŸników oddzia³ywania
Analizie poddano nastêpuj¹ce wskaŸniki oddzia³ywania spo³eczno-ekonomicznego: wzrost go-
spodarczy, tworzenie miejsc pracy i wydajnoœæ pracy.

Z uwagi na niski stopieñ wdro¿enia Programu, jego dotychczasowe efekty makroekonomiczne
nale¿y oceniæ jako niewielkie, zw³aszcza przed 2009 r. Pomimo tego, szacuje siê, ¿e w latach
2007-2009 za spraw¹ PROW 2007-2013 poziom PKB wzrós³ o 0,22%, a liczba osób zatrudnio-
nych o 0,28%. Tym samym, wartoœci docelowe wp³ywu Programu na owe wskaŸniki zosta³y ju¿
w latach 2007-2009 zrealizowane w stopniu siêgaj¹cym 50% (Wykres 6).

Wykres 6 Procentowy stopieñ osi¹gniêcia wartoœci docelowych poszczególnych wskaŸników

oddzia³ywania PROW 2007-2013 w latach 2007-2009

W kolejnych latach (tj. w okresie 2010-2015) wartoœci docelowe tych wskaŸników zostan¹ prze-
kroczone w sposób istotny. Przewidywany wp³yw PROW 2007-2013 na wzrost gospodarczy
wyniesie 1,5%, na wzrost zatrudnienia zaœ ok. 1,7%. Z drugiej strony, Program nie wp³yn¹³ w la-

Programu aktywnoœæ na poziomie

Modu³ D - Ocena spodziewanego oddzia³ywania spo³eczno-ekonomicznego
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�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie modelu EUImpactMOD III.
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tach 2007-2009 na wydajnoœæ pracy, a zgodnie z przewidywaniami modelu makroekonomi-
cznego w przysz³oœci taki wp³yw równie¿ nie bêdzie obserwowany.

Wyniki symulacji modelu makroekonomicznego wskazuj¹ ponadto, ¿e ogólny wzrost PKB w la-
tach 2007-2015 bêdzie istotnie ni¿szy ni¿ wynosi³y przewidywania zawarte w dokumencie
programowym PROW 2007-2013 (Wykres 7). Z drugiej strony, wyraŸnie nie doceniono wzrostu
liczby osób zatrudnionych w tym okresie. W efekcie ocenia siê, ¿e docelowe wartoœci wskaŸni-
ków wzrostu gospodarczego (Wykres 7) i wzrostu wydajnoœci pracy (Wykres 9) nie zostan¹
osi¹gniête, podczas gdy ogólny wzrost liczby miejsc pracy znacz¹co przekroczy oczekiwania
(Wykres 8).

Wykres 7 Prognozowana œcie¿ka wskaŸnika Wzrost gospodarczy wraz z wartoœci¹ docelow¹
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Wykres 9 Prognozowana œcie¿ka wskaŸnika Wydajnoœæ pracy wraz z wartoœci¹ docelow¹

Ocena wp³ywu Programu na osi¹gniêcie celów polityki spójnoœci gospodarczej
i spo³ecznej w odniesieniu do ograniczenia ró¿nic pomiêdzy obywatelami UE 

oraz ograniczenia nierównowagi terytorialnej
W badanym okresie, mimo œwiatowego kryzysu gospodarczego, w Polsce zarejestrowano
wzrost gospodarczy. Nast¹pi³o dalsze wyrównywanie poziomu PKB Polski w stosunku do œred-
niej w krajach cz³onkowskich UE w ujêciu bezpoœrednim i w przeliczeniu na jednego mieszkañ-
ca. Udzia³ PROW 2007-2013 w tych procesach by³ stosunkowo ma³y. Nale¿y jednak zauwa¿yæ,
¿e zgodnie z wynikami badania modelowego wp³yw Programu bêdzie przesuniêty w czasie:
skumulowany wp³yw Programu na PKB wyniós³ do roku 2009 0,18%, lecz zgodnie z przeprowa-
dzonymi szacunkami do koñca roku 2013 osi¹gnie 5,7%, a do roku 2020 9,2%.

Transfery finansowe na rzecz obszarów wiejskich i ich mieszkañców mia³y istotne znaczenie dla
wyrównywania poziomu ¿ycia miêdzy miastem a wsi¹ i sprzyja³y wewnêtrznej spójnoœci tery-
torialnej. Program dzia³a na rzecz spójnoœci wewnêtrznej kraju m.in. dziêki zastosowaniu me-
chanizmu podzia³u œrodków przeznaczonych na realizacjê niektórych dzia³añ miêdzy woje-
wództwa. Relatywnie najwiêcej œrodków (w przeliczeniu na 1 mieszkañca wsi lub na jednostkê
produktu regionalnego brutto) przypad³o na województwa podlaskie i warmiñsko-mazurskie
zaœ najmniejsze wsparcie uzyska³o województwo œl¹skie. Nie stwierdzono zale¿noœci pomiêdzy
poziomem transferów a poziomem rozwoju gospodarczego, czy sytuacj¹ na rynku pracy
w uk³adzie wojewódzkim. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e powy¿sze stwierdzenia oparte s¹ na
wynikach realizacji Programu w latach 2007- 2009, w których realizowano p³atnoœci w ramach
niektórych tylko dzia³añ PROW.
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Ocena wp³ywu Programu na promowanie zrównowa¿onego rozwoju
na obszarach wiejskich

PROW 2007-2013 zosta³ opracowany przy uwzglêdnieniu zasady zrównowa¿onego rozwoju,
której istota polega na powi¹zaniu szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakoœci ¿ycia
z popraw¹ stanu œrodowiska naturalnego. Analiza celów poszczególnych osi Programu oraz
ocena dotychczasowego wdra¿ania pozwala stwierdziæ, ¿e Program skutecznie realizuje konce-
pcjê zrównowa¿onego rozwoju we wszystkich trzech aspektach: ekonomicznym, spo³ecznym
i œrodowiskowym.

W aspekcie ekonomicznym Program przyczynia siê do podniesienia konkurencyjnoœci gospo-
darstw rolnych, a tak¿e wiêkszego zró¿nicowania gospodarki wiejskiej. Zaliczyæ mo¿na tutaj po-
zarolnicze funkcje produkcyjne oraz funkcje w sferze konsumpcji zwi¹zane m.in. z udostêpnia-
niem zasobów przyrody, kultury czy miejscem zamieszkania. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym
i malej¹cym udzia³em rolnictwa w tworzeniu PKB roœnie znaczenie tych pozosta³ych funkcji,
a maleje znaczenie produkcji ¿ywnoœci. W skali makroekonomicznej Program przyczynia siê do
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

W aspekcie spo³ecznym, Program pozytywnie wp³ywa na rozwój kapita³u spo³ecznego, szcze-
gólnie w wymiarze lokalnym. Stymuluje przemiany strukturalne w rolnictwie, sprzyja podno-
szeniu jakoœci zarz¹dzania na obszarach wiejskich.

W aspekcie œrodowiskowym realizacja PROW 2007-2013 wspiera promowanie zrównowa¿o-
nego systemu gospodarowania, w³aœciwe wykorzystanie zasobów naturalnych, ochronê bio-
ró¿norodnoœci i ekosystemów oraz ochronê gleb przed degradacj¹.

Instrumenty zawarte w poszczególnych osiach Programu wzajemnie siê uzupe³niaj¹, skute-
cznie prowadz¹c do jednoczesnej realizacji wszystkich trzech celów.

Analiza spodziewanego efektu deadweight

Program w znacznej mierze unikn¹³ efektu deadweight.

Niski efekt deadweight wystêpuje, b¹dŸ wyst¹pi w nastêpuj¹cych dzia³aniach opartych o for-
mu³ê dop³at b¹dŸ systematycznego zasilania pieniêdzmi: Renty strukturalne, Grupy producen-
tów rolnych, Program rolnoœrodowiskowy, Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych ni¿ rolne, Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia³ania. Bez wsparcia ze strony PROW 2007-
-2013 beneficjenci nie podjêliby siê realizacji przedsiêwziêæ, a cele dzia³añ zapewne nie
zosta³yby osi¹gniête lub zosta³yby osi¹gniête w zdecydowanie mniejszym zakresie lub póŸniej-
szym czasie.
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Wysoki efekt deadweight wystêpuje b¹dŸ wyst¹pi w nastêpuj¹cych dzia³aniach opartych o for-
mu³ê dop³at b¹dŸ systematycznego zasilania pieniêdzmi: Uczestnictwo rolników w systemach
jakoœci ¿ywnoœci, ONW. Mo¿na zak³adaæ, ¿e nawet bez wsparcia PROW 2007-2013 rolnicy
uczestniczyliby w systemach jakoœci oraz u¿ytkowaliby tereny po³o¿one na obszarach ONW.

W przypadku dzia³añ edukacyjnych, doradczych i szkoleniowych, informacyjno-promocyjnych
oraz dzia³ania Wdra¿anie projektów wspó³pracy efekt deadweight zosta³ oceniony jako niski.
Bez wsparcia PROW 2007-2013 rolnicy i producenci rolni nie uczestniczyliby w dzia³aniach
szkoleniowych i doradczych, nie podejmowaliby realizacji dzia³añ informacyjno-promocyjnych,
a LGD nie realizowa³oby projektów wspó³pracy, maj¹c pilniejsze bie¿¹ce zadania i wydatki.

Wy¿szy efekt deadweight ma miejsce w przypadku dzia³añ inwestycyjnych (wiêkszoœæ inwesty-
cji i tak zosta³aby zrealizowana), ale na jego obni¿enie bêd¹ wp³ywaæ dwa podstawowe czynni-
ki: zakres inwestycji (który by³by zmniejszony bez udzia³u Programu) oraz czas (bez udzia³u
PROW 2007-2013 inwestycje by³yby odroczone w czasie).

Wyniki badania modelowego wskazuj¹, i¿ deadweight straty nie jest istotny na tyle, aby zneu-
tralizowaæ pozytywne efekty PROW 2007-2013. Program bez w¹tpienia przyczyni³ siê do wzro-
stu PKB i zatrudnienia, a w d³u¿szej perspektywie czasowej do zwiêkszenia produktywnoœci pol-
skiej gospodarki.

Analiza spodziewanych efektów mno¿nikowych wywo³anych przez Program
Dziêki efektom mno¿nikowym mo¿liwe jest oddzia³ywanie PROW 2007-2013 na ca³¹ gospodar-
kê Polski, a nie tylko na sektor rolny. Wsparcie, kierowane w ramach Programu do sektora
rolnego, w pierwszej kolejnoœci przyczynia siê do wzrostu produkcji w tym sektorze. Nastêpnie,
dziêki powi¹zaniom z innymi ga³êziami gospodarki, Program w sposób poœredni przyczynia siê
do wzrostu zatrudnienia i produkcji w innych sektorach. Powi¹zania te obejmuj¹ m.in. popyt na
produkty rolne w przemyœle przetwórczym, czy te¿ zapotrzebowanie na dobra inwestycyjne
zg³aszane przez przedsiêbiorców i rolników podejmuj¹cych dofinansowane inwestycje. Ponad-
to, transfery pieniê¿ne kierowane do beneficjentów Programu przyczyniaj¹ siê do wzrostu ich
konsumpcji. Wyniki symulacji modelu makroekonomicznego potwierdzaj¹, ¿e wiêkszoœæ
korzyœci z realizacji PROW 2007-2013 ma charakter poœredni. Przyk³adowo, ca³kowita produk-
cja sektora rolnego bêdzie w 2015 roku o 0,6% wiêksza ni¿ by³aby w tym samym okresie, gdyby
Program nie by³ realizowany. Równoczeœnie, w tym samym okresie poziom produkcji w ca³ej
gospodarce bêdzie na skutek realizacji Programu wiêkszy o ok. 0,8%. Wobec faktu, ¿e zgodnie
z przewidywaniami sektor rolny bêdzie w 2015 r. odpowiada³ za ok. 3% PKB, oznacza to, ¿e
zdecydowana wiêkszoœæ korzyœci z realizacji Programu ma charakter poœredni i dotyczy bran¿
innych ni¿ rolnictwo. Zgodnie z prognozami modelu makroekonomicznego, skumulowany przy-
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rost ca³kowitego PKB Polski w latach 2007-2015 na skutek PROW 2007-2013 wyniesie niespe³-
na 80 mld z³ (wartoœæ w cenach z 2000 r.), a do roku 2020 wzroœnie o ok. 110 mld z³. Ze wzglêdu
na relatywnie du¿¹ trwa³oœæ wp³ywu PROW 2007-2013 na PKB, mo¿na przy tym oczekiwaæ, ¿e
ostateczna wartoœæ efektu mno¿nikowego wykrystalizuje siê w stosunkowo odleg³ym horyzon-
cie czasowym.

Ocena trwa³oœci produktów i rezultatów oraz oddzia³ywania
Wyniki modelu makroekonomicznego pokazuj¹, ¿e najwiêkszych efektów Programu nale¿y
spodziewaæ siê w okresie realizacji Programu, tj. w latach 2011-2014. W póŸniejszym okresie
Program w dalszym ci¹gu bêdzie jednak oddzia³ywaæ na gospodarkê, ale pozytywne efekty
bêd¹ coraz mniejsze. Zmiany poziomu zatrudnienia i wielkoœci inwestycji podejmowanych
przez gospodarstwa rolne i przedsiêbiorstwa z sektora rolnego ulegn¹ zahamowaniu ju¿ w dwa
lata po zakoñczeniu realizacji Programu, a wywo³any przez PROW 2007-2013 wzrost produkcji
w sektorze rolnym i za poœrednictwem efektów mno¿nikowych oraz powi¹zañ pomiêdzy sek-
torami w ca³ej gospodarce, bêdzie utrzymywa³ siê równie¿ po 2015 r., systematycznie malej¹c.
Oznacza to, ¿e trwa³oœæ makroekonomicznych efektów PROW 2007-2013 wykracza poza okres
realizacji Programu, choæ si³a oddzia³ywania Programu bêdzie wówczas istotnie ni¿sza. W wie-
loletnim horyzoncie czasowym (powy¿ej 10 lat) o kszta³cie gospodarki decydowaæ bowiem
bêd¹ inne czynniki, na które Program zasadniczo nie ma wp³ywu, np. starzenie siê spo³eczeñ-
stwa, zmiany strukturalne w gospodarce i postêp technologiczny.
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