Published on Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)
(https://enrd.ec.europa.eu)

Wdrażanie PROW
Europejska polityka rozwoju obszarów wiejskich [1], stanowiąca część unijnej Wspólnej polityki rolnej
[2] (WPR), wdrażana jest w każdym z państw członkowskich UE poprzez Programy Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW). PROW to dokumenty sporządzane przez kraje i regiony, określające priorytetowe
podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograﬁcznych.
Ponadto PROW muszą uwzględniać co najmniej cztery z sześciu unijnych priorytetów rozwoju
obszarów wiejskich [3]. Takie szersze priorytety polityki dzieli się na konkretne obszary działania,
znane jako obszary docelowe [3] (FA). PROW wyznaczają ilościowe cele w poszczególnych obszarach
docelowych i określają działania programowe oraz przyznane fundusze, jakie zostaną wykorzystane
do osiągnięcia tych celów.
W okresie programowania 2014–2020 funkcjonuje 118 krajowych i regionalnych PROW [4]
ﬁnansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [5] (EFRROW)
i środków państw członkowskich. W bieżącym okresie siedmioletnim na rozwój obszarów wiejskich
wydanych zostanie ok. 100 mld EUR z EFRROW oraz 61 mld EUR ze środków publicznych państw
członkowskich.
Za skuteczną realizację PROW odpowiadają krajowe lub regionalne organy publiczne: instytucje
zarządzające [6] (IZ). W obsługę programów zaangażowane są także wyznaczone agencje płatnicze [6]
(AP), których zadaniem jest dokonywanie płatności na rzecz beneﬁcjentów projektów. Komisja
Europejska sama nie przydziela środków beneﬁcjentom. Zarządza PROW wspólnie z instytucjami
zarządzającymi i poprzez EFRROW refunduje środki wypłacone przez agencje płatnicze.

Poprawa wdrażania PROW
Poprawa jakości PROW to jeden z kluczowych celów ENRD [7] w okresie programowania 2014–2020.
Obejmuje ona wsparcie skutecznego wdrażania programów.
W tym kontekście Punkt Kontaktowy ENRD [8] organizuje wydarzenia gromadzące wszystkie podmioty
zaangażowane we wdrażanie PROW, w tym instytucje zarządzające, agencje płatnicze i
przedstawicieli Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich [9] (KSOW) oraz instytucji UE (Komisji Europejskiej
[10], Trybunału Obrachunkowego [11], Europejskiego Banku Inwestycyjnego [12]). Celem jest osiągnięcie
wspólnego zrozumienia ram prawnych [13] i procesów wdrażania poprzez prezentację i wymianę
wiedzy, ułatwianie tworzenia sieci kontaktów, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami
oraz wspieranie współpracy i budowanie zdolności.

W poniższych sekcjach udostępniono zasoby ENRD dotyczące tematów związanych z wdrażaniem
PROW, w tym wydarzeń, publikacji i analiz.

Działania PROW
Analizy działań PROW [14]
Działania PROW na rzecz odporności gospodarstw rolnych [15]
Kwestie rolno-środowiskowo-klimatyczne [16] (działanie 10)
Obszary zmagające się z naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami [17] (działanie
13). Zobacz często zadawane pytania [18] dotyczące tego zagadnienia.
Działanie 16 „Współpraca” [19]
Współpraca w ramach LEADER [20] (działanie 19). Zobacz często zadawane pytania [21]
dotyczące tego zagadnienia.

Programowanie rozwoju obszarów wiejskich i zarządzanie nim
Kryteria wyboru [22]. Zobacz często zadawane pytania [23] dotyczące tego zagadnienia.
Uwolnienie potencjału PROW [24]. Zobacz główne tematy [25] konferencji.
Projekty parasolowe w ramach LEADER/RLKS [26].
Uproszczone opcje kosztów w ramach LEADER/RLKS [27]. Zobacz wytyczne [27] ENRD dotyczące
uproszczonych opcji kosztów w ramach LEADER/RLKS.
Płatności rolno-środowiskowe na rzecz bioróżnorodności uzależnione od wyników [28] (RBAPS).
Zobacz wytyczne [29] RBAPS na lata 2014–2020.
Zasadność kosztów i zamówienia publiczne [30] . Zobacz wytyczne [31] dotyczące tego
zagadnienia.
Uproszczone opcje kosztów [32]. Zobacz wytyczne [33] dotyczące tego zagadnienia.
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) [34]
Komplementarność pomiędzy EFIS i EFRROW oraz platformy inwestycyjne
zadawane pytania [36] dotyczące tego zagadnienia.
Finansowanie możliwości projektowych w rolnictwie i obszarach wiejskich
zadawane pytania [38] dotyczące tego zagadnienia.

Prace tematyczne ENRD

[35].

Zobacz często

[37].

Zobacz często

Punkt Kontaktowy ENRD prowadził w latach 2014–2015 prace tematyczne poświęcone kwestii „poprawy
wdrażania PROW”. Obejmowały one następujące działania:

Wydanie numeru 20 Przeglądu Obszarów Wiejskich UE

[39]

poświęconego „Rozpoczęciu

wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich”.
Posiedzenia Grupy Tematycznej służące określeniu priorytetów pod względem zapewnienia
wyższej jakości PROW i ich większego nastawienia na wyniki (marzec [40], maj [41], czerwiec
[42] 2015 r.). Zobacz dokument wprowadzający [43] i sprawozdanie końcowe [44] Grupy
Tematycznej.
Seminarium Europejskie [45] „Wykorzystywanie szans na poprawę procedury wdrażania PROW w
okresie 2014–2020” (czerwiec 2015 r.).
Zapoznaj się także z numerem magazynu Rural Connections
raporty poświęcone temu zagadnieniu.

[46]

z lata 2015 r. zawierającym wywiady i

Inne przydatne zasoby
Dane kontaktowe [6] instytucji zarządzających, agencji płatniczych, jednostek wsparcia sieci
Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014–2020: akta krajów [47]
Wdrażanie PROW w okresie programowania 2007–2013 [48]

Source URL: https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp-implementation_pl
Links
[1] https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/policy-framework_pl
[2] https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_pl
[3] https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-ﬁgures/priority-focus-area-summaries_pl
[4] https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-ﬁgures/rdp-summaries_pl
[5] https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_pl
[6] https://enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_pl
[7] https://enrd.ec.europa.eu/about/brief_pl
[8] https://enrd.ec.europa.eu/about/contact-point_pl
[9] https://enrd.ec.europa.eu/networking_pl
[10] https://ec.europa.eu/commission/index_pl
[11] http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx
[12] http://www.eib.org/
[13] https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-legislation_pl
[14] https://enrd.ec.europa.eu/rdp-measures-analysis_pl
[15] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-farm-resilience_pl
[16] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-agri-environment-climate-measures_pl
[17]
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-areas-facing-natural-or-other-speciﬁc-constraints-ancs_p
l
[18] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/w11_anc_faqs.pdf
[19] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-measure-16-cooperation_pl
[20] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-leader-cooperation_pl
[21] http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/w9_leader-cooperation_faqs.pdf
[22]
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-selection-criteria-towards-more-performant-rd-policy_pl
[23] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/w5_faqs_selection-criteria.v2.pdf
[24]
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/european-conference-%E2%80%98unlocking-potential-rdps%E2%80%9
9_pl
[25] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/rdp1_conference-highlights.pdf
[26]
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-%E2%80%98umbrella-projects-leaderclld%E2%80%99_p
l

[27] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-simpliﬁed-cost-options-leaderclld_pl
[28]
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-results-based-agri-environment-payments-biodiversity_p
l
[29] http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/handbook/index_en.htm
[30] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-training-reasonableness-costs-and-public-procurement_pl
[31] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/uploaded-ﬁles/t2_ec-guidelines_20150317.pdf
[32] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-training-simpliﬁed-cost-options_pl
[33] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/uploaded-ﬁles/t1_sco-guidance_20150226.pdf
[34] https://enrd.ec.europa.eu/european-fund-strategic-investments-efsi_pl
[35]
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-efsi-eafrd-complementarity-and-investment-platforms_pl
[36] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/efsi_faqs_vol2.pdf
[37]
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-ﬁnancing-opportunities-projects-investment-plan-europe
_pl
[38] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/efsi_faqs_vol1.pdf
[39] https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review_pl
[40] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-thematic-group-tg-improving-rdp-implementation_pl
[41] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/2nd-meeting-thematic-group-tg-improving-rdp-implementation_pl
[42] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/3rd-meeting-thematic-group-tg-improving-rdp-implementation_pl
[43]
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/uploaded-ﬁles/150610_tg_rdp_implementation_backgroundscoping_apr2015.
pdf
[44] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/tg_rdp_implementation_ﬁnal_report.pdf
[45] https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-improving-rdp-implementation_pl
[46] https://enrd.ec.europa.eu/publications/rural-connections-magazine_pl
[47] https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-ﬁles_pl
[48]
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/rdp-implementati
on/pl/rdp-implementation_pl.html

