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 . . .�obszary�wiejskie�Europy�są�domem�dla�ponad�połowy�lud-
ności�UE,�która�mówi�blisko�60�różnymi�językami�i�dialektami�–�
ludności,�która�zamieszkuje�9�odrębnych�regionów�biogeogra-
ficznych .�Na�obszarach�wiejskich�UE�znajduje�się�także�około�
180 obiektów�wpisanych�na�listę�światowego�dziedzictwa�
UNESCO,�występuje�70�różnych�systemów�rolnych,�350�rodza-
jów�krajobrazu�i�76�typów�lasów .

Ta�garść�przykładowych�informacji�i�danych�dotyczących�euro-
pejskiej�wsi�ukazuje�skalę�i�ogrom�różnorodności�w�różnych�
częściach�UE .�Ta�różnorodność�otwiera�przed�unijną�polityką�
rozwoju�obszarów�wiejskich�szeroki�wachlarz�możliwości,�
lecz�także�stawia�przed�nią�wiele�wyzwań .�Stąd�na�konferen-
cji�w Salzburgu�w�2003�r .�ustalono,�że�jedną�z�podwalin�współ-
czesnej�polityki�rozwoju�obszarów�wiejskich�UE�będzie�„zacho-
wanie�różnorodności�europejskiej�wsi” .

Zmiany�w�polityce�od�czasu�konferencji�salzburskiej,�w tym�
przeprowadzona�w�2008�r .�ocena�funkcjonowania�wspólnej�
polityki�rolnej,�doprowadziły�do�stworzenia�ram�dla�naszych�
obecnych�działań,�które�nakreślono�tak,�by�uwzględniały�róż-
norodność�europejskich�obszarów�wiejskich .�Odzwierciedlają�
one�nacisk,�który�strategiczne�wytyczne�Wspólnoty�kładą�na�
zastosowanie�elastycznego�podejścia�przy�planowaniu�i reali-
zacji�działań�na�rzecz�rozwoju�obszarów�wiejskich .�Wytyczne�
koncentrują�się�na�lokalnych�beneficjentach .�Ma�to�zagwaran-
tować,�że�interwencje�każdego�z�94�programów�rozwoju�obsza-
rów�wiejskich�(PROW)�będą�uwzględniać�potrzeby�rozwojowe�
ich�klientów�docelowych .�Tym�samym�ogólnym�celem�UE�jest�
wypracowanie�podejścia�politycznego,�w�którym�uwzględnia�
się�pełną�skalę�różnorodności�obszarów�wiejskich .�

Aby�zrealizować�ten�strategiczny�cel,�uruchomiono�ponad 40 róż-
nych�środków�polityki�rozwoju�obszarów�wiejskich .�Powinny�
one�stanowić�pomoc�dla�państw�członkowskich�przy�określa-
niu�celów�krajowych�PROW�i�tym�samym�pomóc�im�w pełni�
uwzględnić�różnorodność�i�potrzeby�obszarów�wiejskich�każ-
dego�z�państw .�

Środki�PROW�zostały�tak�opracowane,�by�pomóc�zainteresowa-
nym�podmiotom�działającym�na�obszarach�wiejskich�pokonać�
ograniczenia�i�lepiej�wykorzystać�możliwości,�jakie�te�różno-
rodne�środowiska�oferują .�Dla�przykładu�–�dzisiejsza�polityka�
rozwoju�obszarów�wiejskich�ma�odgrywać�bardziej�aktywną�

„Co w trawie piszczy”
        Czy wiecie, że...
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rolę�we�wspieraniu�europejskich�rolników�i�leśników�w�ich�
wysiłkach�na�rzecz�modernizacji�i�poprawy�konkurencyjno-
ści�na�coraz�bardziej�zglobalizowanych�rynkach .�Inne�środki�
uzupełniające�wspierają�inwestycje�sprzyjające�takiemu�użyt-
kowaniu�gruntów,�które�zwiększa�ich�wartość�przyrodniczą,�
przyczyniając�się�w�ten�sposób�do�ochrony�różnorodności�na�
obszarach�wiejskich .�

Właściciele�gruntów�rolnych�mają�do�dyspozycji�środki�uła-
twiające�im�takie�gospodarowanie�gruntami,�które�uwzględ-
nia�ich�publiczny�wymiar .�Podejście�to�pozwala�zadbać,�aby�
ze�wspólnego�kapitału,�jakim�są�obszary�wiejskie,�korzystano�
w�sposób�zrównoważony�i�dzielono�się�nim�w�taki�sposób,�by�
korzyść�czerpały�z�niego�zarówno�obecne,�jak�i�przyszłe�poko-
lenia .�Inicjatywy�te�coraz�częściej�idą�w�parze�z�długotermi-
nową�promocją�i�rozwojem�produktów�i�usług,�które�–�na�ile�
to�możliwe�–�są�bardziej�przyjazne�dla�klimatu,�uwzględniają�
środowisko�naturalne,�przyczyniają�się�do�ochrony�różnorod-
ności�biologicznej�w�Europie,�a�także�poprawiają�jakość�wód�
i wydajność�energetyczną .

Wiele�inwestycji�realizowanych�w�ramach�PROW�polega�na�
dostarczaniu�społecznościom�wiejskim�dóbr�i�usług�publicz-
nych,�których�celem�jest�poprawa�zamożności�i�stanu�zdrowia�
tych�społeczności�oraz�ich�warunków�utrzymania�się,�a�także�
uatrakcyjnienie�wizerunku�obszarów�wiejskich�i�polepszenie�
jakości�życia�na�wsi .�Czynnik�ludzki�stanowi�istotny�element�
dla�zachowania�różnorodności�obszarów�wiejskich�UE,�bo�to�
mieszkańcy�wsi�w�największym�stopniu�przyczyniają�się�do�
ochrony�tego�bezcennego�źródła�zasobów .

Autorzy�niniejszego�wydania�„Przeglądu�Obszarów�Wiejskich�
UE”�koncentrują�się�głównie�na�przykładach�zaangażowania�
mieszkańców�wsi�w�ciągłe�zwiększanie�różnorodności�terenów�
wiejskich�Europy .�Celem�niniejszego�magazynu�jest�–�przez�
omówienie�różnych�inicjatyw�politycznych�i�projektów –�przed-
stawienie�skutecznych�sposobów�na�to,�jak�wykorzystać�środki�
polityki�rozwoju�obszarów�wiejskich�w�celu�zachowania�różno-
rodności�wsi�europejskiej .

Autorzy�najnowszego�„Przeglądu�Obszarów�Wiejskich�UE”,�
nawiązując�do�treści�poprzednich�wydań,�pokazują,�jak�włą-
czyć�do�działań�finansowanych�w�ramach�Europejskiego�Fun-
duszu�Rolnego�na�rzecz�Rozwoju�Obszarów�Wiejskich�(EFRROW)�

Loretta Dormal-Marino

Zastępca dyrektora generalnego 
 DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Komisji Europejskiej
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(zaprezentowanego�w�wydaniu�pierwszym�„Przeglądu”)�inno-
wacje�polityczne�i�związane�z�projektami�(przedstawione�w�
wydaniu�drugim),�by�pomóc�zainteresowanym�stronom�w�jak�
najlepszym�wykorzystaniu�różnorodnych�zasobów�europej-
skiej�wsi .

W�artykułach�często�podkreśla�się,�że�różnorodność�obsza-
rów�wiejskich�to�zjawisko�dynamiczne�oraz�że�wsparcie�poli-
tyczne�stanowiące�odpowiedź�na�zmiany�zachodzące�na�tych�
obszarach�sprzyja�ich�rozwojowi .�Wskazuje�się�również�na�to,�że�
mądre�korzystanie�z�różnorodnych�zasobów�europejskiej�wsi�
zapewnia�jej�w�dalszej�perspektywie�nieograniczone�korzyści .�
Wyzwaniem�jest�zatem�przede�wszystkim�znalezienie�najlep-
szych�sposobów�wykorzystania�ogromu�różnorodności�tych�
obszarów .�Chciałabym�więc�wyrazić�zadowolenie�z�wkładu,�jaki�
niniejsze�wydanie�„Przeglądu�Obszarów�Wiejskich�UE”�może�
wnieść�w�informowanie�zainteresowanych�podmiotów�na�
obszarach�wiejskich�o�działaniach�podejmowanych�dla�spro-
stania�tym�ważnym�wyzwaniom�rozwojowym�i�o�związanych�
z�nimi�możliwościach .�
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Terytorium�UE�cechuje�się�bogac-
twem�obszarów�wiejskich,�które�
obejmuje�mnogość�różnych�spo-

łeczności,�kultur,�środowisk�i�sposobów�
gospodarowania .�Ta�istotna�różnorod-
ność�daje�strategiczną�przewagę�UE�
i unijni�politycy�uznają�korzyści�wyni-
kające�z�takiej�dywersyfikacji .�Stanowi�
ona�mocną�podstawę�rozwoju�obsza-
rów�wiejskich,�a�także�umożliwia�łago-
dzenie�skutków�kryzysu .�

Tworzenie�sieci��
na�rzecz�różnorodności�

Działania�polityczne�mające�na�celu�
ochronę�różnorodności�obszarów�wiejs-�
kich�UE�wiążą�się�z�wieloma�wyzwania-�
mi,�które�wykraczają�poza�zachowanie�
bogactwa� tych� obszarów .� Poszcze-
gólne�obszary�różnią�się�między�sobą,�
co�oznacza,�że�trzeba�tak�dostosować�
polityczne�środki�wsparcia,�by�uwzględ-
niały�wielość�lokalnych�uwarunkowań�
w�27�państwach�członkowskich .�Jedno-
cześnie�unijna�polityka�wsparcia�rozwoju�
obszarów�wiejskich�musi�także�przyczy-
niać�się�do�osiągnięcia�celów�horyzontal-
nych,�wspólnych�dla�obszarów�wiejskich�
we�wszystkich�krajach .�

Pogodzenie�tych�dwóch�sprzecznych��
wymogów�stanowi�dodatkowe�wyzwa-�

nie,�a�polityka�rozwoju�obszarów�wiej-
skich�ma�za�zadanie�dostarczyć�elastycz-
nych�rozwiązań�mogących�spełnić�oba�
te�warunki .�Europejska�Sieć�na�rzecz�
Rozwoju�Obszarów�Wiejskich�pomaga�
wypełniać�zadania�rozwojowe�związane�
z�obydwoma�wspomnianymi�celami,�
dostarczając�przydatnych�narzędzi�oso-
bom�odpowiedzialnym�za�wyznacza-
nie�kierunków�polityki�w�tej�dziedzinie .�
ESROW�zrzesza�specjalistów�w dzie-
dzinie�polityki� i�zarządzania�projek-
tami�oraz�instytucje�badawcze�sektora�
publicznego,�prywatnego�i�wolontariu-�
szy,�tworząc�rozległą�sieć�kontaktów,�
obejmującą�osoby�mające�wiedzę�na�
temat�rozwoju�obszarów�wiejskich .

„Nadrzędnym�celem�sieci�ESROW�jest�
promocja�i�upowszechnianie�wiedzy�
o�rozwoju�obszarów�wiejskich�w celu�
zwiększenia�skuteczności�unijnej�po-�

lityki�z�nim�związanej”�wyjaśnia�John�
Lougheed,�do�niedawna�pełniący�funk-
cję� kierownika� działu� Sieć� Europej-
ska�i Monitorowanie�Polityki�Rozwoju�
Obszarów�Wiejskich�w�Dyrekcji�Gene-
ralnej�ds .�Rolnictwa�i�Rozwoju�Obszarów�
Wiejskich�Komisji�Europejskiej .�Dodaje�
także:�„Sieć�ESROW�realizuje�te�zada-
nia,�oferując�szeroki�zakres�usług,�któ-
rych�celem�jest�rozwój�wsi,�od�wspiera-
nia�działań�na�szczeblu�lokalnym�aż�po�
formułowanie�wytycznych�politycznych�
na�szczeblu�krajowym�i�wspólnotowym” .�

Sieć�ESROW,�dzięki�temu,�że�umożliwia��
komunikację�i�wymianę�doświadczeń��
między�obszarami,�których�stopień�i�kie-�
runki�rozwoju,�a�także�przyjęte�rozwią-
zania�administracyjne�są�różne,�a inte-
resy�i potrzeby�odmienne,�jest�w stanie�
wspierać�różnorodność�w�obrębie�wspól-�
nych�ram .

Sieć� ESROW,� wyposażona� w� zestaw� różnych� narzędzi� ułatwiających�
komunikację,�współpracę�i�pozyskiwanie�informacji,�została�tak�pomyślana,�by�
uwzględniać�różnorodne�potrzeby�rozwojowe�europejskiej�wsi .�Zaangażowanie�
w funkcjonowanie�sieci�ESROW�różnych�podmiotów�działających�na�obszarach�
wiejskich�pomaga�zagwarantować,�że�dostęp�do�jej�usług�odpowiada�szerokiemu�
zakresowi�potrzeb�tych�podmiotów .

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW) odgrywa ważną 
rolę w zwiększaniu skuteczności unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich 
dzięki wielu specjalnie opracowanym usługom wsparcia, które wspomagają 
ochronę różnorodności terenów wiejskich Europy.
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Sieci�europejskie�
i�krajowe

Wyzwaniem�jest�takie�dostosowanie�
usług�wsparcia�świadczonych�przez�
sieć�ESROW,�by�nadążały�za�zmianami,�
jakie�zachodzą�na�obszarach�wiejskich�
w  zakresie� ich� różnorodności� wraz�
z przeobrażeniami�gospodarki�wsi�oraz�
społeczności�wiejskich .�Działanie�w�tak�
niestałym�otoczeniu�wymaga�od�człon-
ków�ESROW�monitorowania�i�zrozumie-
nia�czynników,�które�mają�wpływ�na�
zmiany,�jakim�ulegają�unijne�obszary�
wiejskie�w�całej�swej�różnorodności .

Zdobywanie,�analizowanie�i�upowszech-
nianie�wiedzy�o�tych�czynnikach�należy�
do�zadań�ESROW .�Cennym�narzędziem,�
które�pomaga�sieci�ESROW�na�bieżąco�
śledzić�zmiany�zachodzące�nieustannie�
na�najróżniejszych�obszarach�wiejskich,�są�
krajowe�sieci�obszarów�wiejskich�(KSOW) .�

Krajowe�sieci�oraz�odpowiadające�im�
sieci�regionalne�zajmują�się�podobnym�
rodzajem�działań�wspierających .�Istot-
nym�aspektem�działalności�krajowych�
sieci�obszarów�wiejskich�w�Europie�jest�
na�przykład�identyfikowanie�dobrych�
praktyk�w�zakresie�rozwoju�obszarów�
wiejskich,�które�najlepiej�odpowiadają�

potrzebom�i�konkretnym�warunkom�
danego�kraju .�Pozostałe�działania�uzu-
pełniające�realizują�także�tematyczne�
grupy�robocze�ESROW .�

Podejmowanie�
wspólnych�kwestii�

Każda�tematyczna�grupa�robocza�(TGR)�
składa�się�z�zespołu�specjalistów�i�prak-
tyków�w�danej�dziedzinie,�którzy�pra-
cują�nad�zagadnieniami�określonymi�
jako�priorytetowe�przez�komitet�koor-
dynujący�ESROW,�któremu�przewodni-
czy�Komisja�Europejska .�

Do�chwili�obecnej�powołano�trzy�TGR .�
Tematyczna�Grupa�Robocza�nr�1�(TGR 1)�
zajmuje� się� kwestią� „ukierunkowa-
nia�PROW�na�konkretne�uwarunkowa-
nia�lokalne�i�potrzeby�poszczególnych�
obszarów” .�Ma�na�celu�przyczynić�się�
w ten�sposób�do�skuteczniejszej�realiza-
cji�programów�rozwoju�obszarów�wiej-
skich .�Tematyczna�Grupa�Robocza�nr�2�
(TGR�2)�skupia�się�na�identyfikacji�oraz�
analizie�powiązań�i�synergii�pomiędzy�
„rolnictwem�a�szeroko�pojętą�gospo-
darką�obszarów�wiejskich”,�starając�się�
lepiej�zrozumieć,�które�działania�poli-
tyczne�najlepiej�się�sprawdzają�i�w�jakich�
warunkach,�oraz�zastanawiając�się,�jak�

można� je� udoskonalić .� Tematyczna�
Grupa�Robocza�nr�3�(TGR�3)�bada�zagad-
nienia�związane�z�„Dobrami�publicznymi�
i�interwencjami�publicznymi”�w�kontek-
ście�rolnictwa�i�rozwoju�obszarów�wiej-
skich,�rozważając�sposoby�udoskonale-
nia�obecnej�polityki�i�środków�wsparcia�
dóbr�publicznych .�Możliwe�jest�utworze-
nie�kolejnych�TGR .

Rob�Peters,�przewodniczący�TGR�1,�wyjaś-�
nia:� „Naszym�celem� jest�wspomaga-
nie�bardziej�zrównoważonego�rozwoju�
obszarów�wiejskich�w�całej�Europie .�Osią-
gamy�go�dzięki�zidentyfikowaniu�głów-
nych�czynników,�które�sprzyjają�różno-
rodności�obszarów�wiejskich,�a�następnie�
przeanalizowaniu�sposobów�wdrażania�
środków�PROW,�tak�by�odpowiadały�one�
potrzebom�poszczególnych�obszarów�
z�uwzględnieniem�ich�różnic .�Wnioski,�
do�których�dochodzimy�w�ramach�prac�
naszej�grupy�roboczej,�pomogą�lepiej�
ukierunkować�działania�PROW�w�obec-
nym�okresie�programowania,�a�także��
w�kolejnych�okresach�przez�doskonalenie�
definicji,�wskaźników�i praktyk”�–�dodaje .

Jak�zauważa�przewodniczący�TGR�2�
Pierre�Bascou:�„Wnioski�z�naszej�pracy�
skupionej�na�poszczególnych�tema-
tach�będą�stanowiły�źródło�informacji�
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i�ogólnych�wytycznych�dla�polityków .�
Pomogą�one�stworzyć�dogodne�warunki�
do�rozwoju�gospodarczego�i�umożliwią�
zróżnicowanie�źródeł�dochodów�działal-
ności�gospodarczej�na�obszarach�wiej-
skich .�Chcemy�to�osiągnąć�przez�poszu-
kiwanie�odpowiedzi�na�ważne�pytania�
dotyczące�na�przykład�sposobu,�w�jaki�
zróżnicowanie�gospodarki�wiejskiej�
wiąże�się�ze�zróżnicowaniem�rolnic-
twa,�lub�tego,�jak�polityka�rolna�i�poli-
tyka�rozwoju�obszarów�wiejskich�mogą�
wspomagać�się�nawzajem,�by�stworzyć�
korzystną�dla�wszystkich�sytuację?” .

Również�TGR�3�ma�za�zadanie�wypraco-
wać�rozwiązania�przydatne�przy�tworze-
niu�obecnych�i�przyszłych�narzędzi�poli-
tyki .�Jej�przewodniczący,�Martin�Scheele,�
tak�opisuje�zakres�kompetencji�tej�grupy�
tematycznej:�„Wiemy,�że�wiele�interwen-
cji�PROW,�w�tym�środki�rolno-środowi-
skowe�i�leśno-środowiskowe,�odnowa�
wsi�i�poprawa�stanu�jej�dziedzictwa�kul-
turowego,�związanych�jest�z�dostarcza-
niem�dóbr�publicznych .�Do�naszych�
zadań�należy�identyfikowanie�tych�dóbr�
publicznych,�które�dostarcza�rolnictwo .�
Ponadto,�by�wyciągnąć�wnioski�z�naby-
tych�doświadczeń,�planujemy�także�
przeanalizowanie�funkcji�różnych�działań�
PROW�oraz�ich�oddziaływania .�Pomoże�

nam�to�w�sformułowaniu�ewentualnych�
zaleceń�dotyczących�narzędzi�politycz-
nych�i�mechanizmów�wdrażania�wspie-
rających�wytwarzanie�dóbr�publicznych�
oraz�w�zidentyfikowaniu�przykładów�naj-
lepszych�praktyk,�które�mogą�posłużyć�
skuteczniejszej�realizacji�polityki” .

Poza�trzema�wymienionymi�tematycz-
nymi�grupami�roboczymi�–�omawia-
nymi�zagadnieniami�zajmuje�się�także,�
zgodnie�ze�swoimi�kompetencjami,�
Europejska�Sieć�Oceny�Rozwoju�Obsza-
rów�Wiejskich�(ESOROW) .�Jak�wyjaśnia�
szef�zespołu�centrum�informacyjnego�
ESROW�Michael�Hegarty:�„Prace�Euro-
pejskiej�Sieci�Oceny�skupiają�się�na�pod-
noszeniu�jakości�i�spójności�ocen�roz-
woju�obszarów�wiejskich” .�Staramy�się�na�
przykład�zbadać,�jak�różne�środki�inter-
wencji�i�czynniki�oddziałują�na�rozwój�
wsi .�Kolejnym�elementem�naszej�pracy�
jest�objaśnianie�metodyki�ocen�doty-
czących�środowiska�i�przekazywanie�

wytycznych�w�zakresie�skutecznego�ich�
dokonywania” .�

Komunikacja�i�wymiana

Ze�względu�na�szczególny�nacisk,�jaki�
kładzie�Komitet�Koordynujący�ESROW�na�
identyfikowanie�zagadnień�istotnych�dla�
rozwoju�obszarów�wiejskich�i�informo-
wanie�o�polityce�rozwoju�tych�terenów,�
wyniki�prac�ESROW�w�ramach�tematycz-
nych�grup�roboczych�zostaną�szeroko�
upowszechnione .�O pracach�grup�tema-
tycznych�w�przyszłości�będzie�informo-
wać�także�magazyn�„Przegląd�Obsza-
rów�Wiejskich�UE”,�biuletyn�informacyjny�
„RUR@L�News”�oraz�strona�internetowa�
Sieci .�Za� ich�pośrednictwem�będzie�
można�na�bieżąco�śledzić�postępy�Sieci�
w�poprawie�skuteczności�unijnej�polityki�
rozwoju�obszarów�wiejskich�w�Europie,�
m .in .�przez�dostosowywanie�tej�poli-
tyki�do�dynamiki�i�różnorodności�tych�
terenów .

Tworzenie sieci kontaktów jest potężnym 
narzędziem, które pozwala lepiej zrozumieć 
różnorodność obszarów wiejskich oraz 
interakcje zachodzące na tych obszarach 
oraz między nimi, a także uwzględnić je we 
wspólnych europejskich ramach działania.

Haris�Martinos,�szef�zespołu�punktu�kontaktowego�ESROW

„

”



Rozwój obszarów wiejskich

Różnorodność  jako 
szansa i wyzwanie 
dla unijnej polityki 
rozwoju obszarów 
wiejskich
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Różnorodność�europejskiej�wsi�jest�
kształtowana�przez�wiele�czynni-
ków,�w�tym�posiadane�zasoby�

naturalne,�tradycje�kulturowe�i�histo-
ryczne,�różnice�gospodarcze�i�społeczne�
oraz�zmieniającą�się�strukturę�demogra-
ficzną .�Unijna�polityka�rozwoju�obsza-
rów� wiejskich,� wdrażana� w  ramach�
zarządzania�dzielonego�Komisji�i�państw�
członkowskich,�pomaga�zainteresowa-
nym�stronom�wspierać�tę�różnorodność�
za�pośrednictwem�programów,�środ-
ków�i�projektów .�Rezultaty�procesów�
rozwojowych�są�także�zróżnicowane�
i�obejmują�zwiększenie�konkurencyj-
ności�obszarów�wiejskich,�poprawie-
nie�stanu�lokalnego�środowiska�i�jakości�
życia,�a�także�gospodarcze�zróżnicowa-
nie�obszarów�wiejskich .

Aby�osiągnąć�te�cele,�strony�zaintere-
sowane�rozwojem�obszarów�wiejskich�

muszą�zdać�sobie�sprawę�z�tego,�że�róż-
norodność�nie�jest�niezmienna,�a�skutecz-
ność�polityki�rozwoju�obszarów�wiejskich�
będzie�zależeć�po�części�od�umiejętno-
ści�zharmonizowania�działań�na�rzecz�
rozwoju�tych�obszarów�z�ciągłymi�zmia-
nami,�którym�te�obszary�ulegają .�Przed-
stawiciele�krajowych�sieci�obszarów�
wiejskich�uznali�znaczenie�tych�strate-
gicznych�kwestii,�a�Tematyczna�Grupa�
Robocza�Europejskiej�Sieci�na�rzecz�Roz-
woju�Obszarów�Wiejskich�zaangażo-
wała�się�w�działania�służące�lepszemu�
zrozumieniu�ważnych�czynników,�które�
kształtują�różnorodność�tych�obszarów,�
oraz�pomaga�uwzględniać�różnorodność�
i z niej�korzystać .�Efekty�prac�grupy�robo-
czej�mają�na�celu�uwzględnianie�w�więk-
szym�stopniu�w�programach�rozwoju�
obszarów�wiejskich�(PROW)�różnych�ten-
dencji�i�czynników�napędzających�zmiany�
na�tych�obszarach .

Dynamika�różnorodności

Podczas�gdy�niektóre�aspekty�różno-
rodności�obszarów�wiejskich,�szczegól-
nie�te�związane�z�warunkami�geogra-
ficznymi,�są�raczej�niezmienne�w�czasie,�
inne�elementy�ciągle�się�zmieniają .�To�
zaś�powoduje,�że�potrzebne�jest�dyna-
miczne�podejście�do�wdrażania�środków�
wsparcia�polityki�obszarów�wiejskich .

Przyjęte�podejście�w�programowaniu�
rozwoju�obszarów�wiejskich�pozwala�
instytucjom�zarządzającym�stosować�
elastyczność�we�wdrażaniu�pakietów�
pomocy�rozwojowej,�które�uwzględ-
niają�czynniki�napędzające�zmiany�na�
tych�terenach .�Każdy�PROW�składa�się�ze�
środków�wybranych�spośród�wcześniej�
zaproponowanego�szerszego�wykazu�
działań�wspierających�konkretne�rodzaje�
inicjatyw .�

Różnorodność obszarów wiejskich UE stanowi istotną szansę, ale i wyzwanie dla 
unijnej polityki obszarów wiejskich. Musi więc istnieć możliwość dostosowania 
środków politycznych do zmian zachodzących na obszarach wiejskich  
w zakresie ich różnorodności, gdyż tylko w ten sposób można pomóc podmiotom 
na tych terenach jak najlepiej wykorzystać do rozwoju właściwe tylko im zasoby.

Przyczyny zmian w różnorodności obszarów wiejskich UE mogą obejmować:

�� �wpływ�konkurencyjności�z�uwagi�na�rosnące�wymagania�i�oczekiwania�konsumentów,�w�miarę�jak�zmniejsza�się�ochrona�
granic�zewnętrznych�

�� �wpływ�zmian�klimatu,�w�miarę�jak�suchszy�klimat�na�południu�i�na�wschodzie,�a�wilgotniejszy�i�cieplejszy�na�północy�
i zachodzie�oddziałuje�na�różne�wzorce�użytkowania�gruntów�oraz�na�siedliska�charakteryzujące�się�dużą�różnorodnością�
biologiczną

�� �coraz�mniejszą�dominację�rolnictwa,�w�miarę�jak�inne�rodzaje�działalności�gospodarczej�rozwijają�się�i�różnicują�
gospodarkę�wsi

�� �dynamikę�demograficzną�–�na�wielu�obszarach,�zwłaszcza�w�państwach�członkowskich�Europy�Wschodniej,�wieś�się�
wyludnia,�podczas�gdy�w�wielu�innych�państwach�członkowskich,�np .�we�Francji�lub�w�Wielkiej�Brytanii,�liczba�ludności�
wiejskiej�zwiększa�się�

�� �zmieniające�się�czynniki�polityczne,�które�mają�wpływ�na�wiele�aspektów�działalności�na�obszarach�wiejskich .�Na�przykład�
w�wyniku�prowadzonej�przez�UE�polityki�energetycznej�zwiększył�się�popyt�na�biopaliwa�i�wykorzystanie�gruntów�rolnych�
na�potrzeby�produkcji�innych�rodzajów�energii�odnawialnej .
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Wspieraniu�konkurencyjności�rolnictwa�
i�leśnictwa�unijnego�służy�17�różnych�
środków,�13�innych�można�wykorzy-
stać�na�poprawienie�stanu�środowis-�
ka� i�wiejskiego�krajobrazu,�a�8�–�na�
polepszenie� jakości�życia�na�obsza-
rach�wiejskich�i�różnicowanie�gospo-
darki�wiejskiej .�Lokalne�grupy�działania�
wyselekcjonowane�w�ramach�osi�Leader�
mogą�spożytkować�te�środki,�a�nawet�
opracować�nowe,�służące�osiągnięciu�
celów�wymienionych�w rozporządzeniu .

Inne�przykłady�na�to,�jak�unijna�polity-�
ka�rozwoju�obszarów�wiejskich�zosta-�
ła�dostosowana� i� jak�może�być�dalej�
dostosowywana�do�zmian�na�obsza-
rach�wiejskich,�są�widoczne�we�względ-
nej�elastyczności� i�wielkim�wyborze�

programów�wdrażanych�w�całej�UE,�
w tym�programów�rolno-środowisko-
wych .�Obejmują�one�wsparcie�dla�okreś-�
lonych�rodzajów�gospodarowania,�które�
mają�znaczenie�dla�ochrony�lub�poprawy�
środowiska�naturalnego .�Obejmują�także�
pakiety�środków�rozwoju,�które�mają�na�
celu�poprawę�jakości�produktów�rolnych�
i�obrotu�handlowego�tymi�produktami,�
jak�również�stosowanie�zaostrzonych�
norm�w�zakresie�dobrostanu�zwierząt .

Możliwości�dostosowania�
i�dopasowania

Możliwość�dostosowania�PROW,�która�
stanowi�nieodłączny�element�podejścia�
przyjętego�w�polityce�rozwoju�obszarów�
wiejskich�UE,�a�także�jego�strategiczną�

przewagę,�pozwala�na�podjęcie�kwestii�
ogólnych,�takich�jak�ochrona�środowi-
ska�i�wzrost�gospodarczy,�uwzględnia-
jąc�potrzeby�lokalne�i�stwarzając�w�ten�
sposób�bezpośrednie�korzyści�dla�spo-
łeczności�wiejskich .

Dzięki�tej�możliwości�strukturę�polityki�
i programów�rozwoju�obszarów�wiej-
skich�UE�da�się�dostosowywać�do�zmie-
niających�się�makroczynników�wpły-
wających�na�różnorodność�obszarów�
wiejskich .�Jednocześnie�zachowuje�się�
ich�podstawy,�dzięki�którym�można�
sprostać�wyzwaniom�związanym�z�roz-
wojem,�przed�którymi�stoją�obszary�
wiejskie� wielu� państw .� Na� przykład�
wprowadzone�w�2009�r .�zmiany�w�PROW�
państw�członkowskich�obejmowały�
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modyfikacje�uwzględniające�zaktuali-
zowane�strategiczne�wytyczne�Wspól-
noty�i�odnoszące�się�do�nowo�sformu-
łowanych�wyzwań�dotyczących�zmiany�
klimatu,�odnawialnych�źródeł�energii,�
gospodarki�wodnej,�różnorodności�bio-
logicznej,�innowacyjności,�restruktury-
zacji�sektora�mleczarskiego�i�dostępu�
szerokopasmowego�do�Internetu .�

Te�nowe�zadania�postawione�przed�
polityką�rozwoju�obszarów�wiejskich�
UE�sformułowano�podczas�przeprowa-
dzonej�w�2008�r .�oceny�funkcjonowania�
wspólnej�polityki�rolnej�oraz�w�ramach�
europejskiego�planu�naprawy�gospo-
darczej .�Mimo�że�w�większości�mają�one�
charakter�przekrojowy,�a�nawet�glo-
balny,�sformułowano�je,�uwzględniając�

specyficzne�lokalne�uwarunkowania,�
tak�by�umożliwić�podmiotom�podjęcie�
działań�i�pełne�wykorzystanie�potencjału�
tych�obszarów .�

Rozwój�dzięki�
różnorodności

Różnorodność�obszarów�wiejskich UE�
może�być�postrzegana�jako�czynnik�is-�
totny�dla�rozwoju .�Cztery�artykuły�za-�
mieszczone�w�dalszej�części�opisują�to�
zagadnienie,�przedstawiając,�w�jaki�spo-
sób�każda�z osi�polityki�rozwoju�obsza-
rów�wiejskich�pomaga�stronom�zainte-
resowanym�sprawami�tych�obszarów�
wykorzystać�różnorodność�jako�siłę�na-�
pędową�szeregu�działań�na�rzecz�zrów-
noważonego�rozwoju�tych�terenów .
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Obszary�wiejskie�UE�różnią�się�pod�
względem�cech�fizycznych,�kul-
turowych�i�ekologicznych .�Mimo�

tej�różnorodności�mieszkańcy�obszarów�
wiejskich�w�całej�Europie�stoją�przed�
tymi�samymi�wyzwaniami .�Związane�są�
one�często�z�utrzymaniem�rentowności�
rolnictwa�i�leśnictwa�w�obliczu�rosną-
cej�konkurencji�ze�strony�rynków�świa-
towych .�Aby�poprawić�wydajność�rol-
nictwa�europejskiego,�należy�zająć�się�
najważniejszymi�kwestiami,�takimi�jak:�
polepszenie�dostępu�do�rynków,�inno-
wacje�w�postaci�nowych�produktów�
oraz�wprowadzenie�nowych�technologii,�
które�pomogą�zaspokoić�zapotrzebowa-
nie�na�wysokiej�jakości�żywność,�nieska-
żone�środowisko�naturalne�wsi�oraz�na�
odnawialne�źródła�energii .�

Pierwsza�oś�polityki�rozwoju�obszarów�
wiejskich�UE�daje�możliwość�zmierzenia�
się�z�tymi�wyzwaniami .�Udostępniono�
też�znaczne�środki�finansowe�na�pomoc�
w�poprawieniu�konkurencyjności�sek-
torów�rolnego,�spożywczego�i�leśnego .�
Poszczególne�priorytety�osi�1�obejmują�
działania�restrukturyzacyjne�w�nowych�
państwach�członkowskich�oraz�ułatwie-
nia�dla� innego�rodzaju�nowatorskich�

działań�w�państwach�starej�UE,�gdzie�
inicjatywy�związane�z�różnicowaniem�
gospodarki�wiejskiej�i�inicjatywy�doty-
czące�jakości�są�już�aktywnie�wspierane .

Zarówno�poprawa�wydajności�rolnic-
twa�i� leśnictwa,� jak� i� rozwój�nowych�
produktów�to�szansa�na�zwiększenie�
konkurencyjności .�Dlatego�ważne�jest,�
żeby�zapewnić�odpowiednie�mechaniz-�
my� wspomagające� gospodarkę� każ-
dego�obszaru�wiejskiego�UE,�tak�by�jego�
mieszkańcy�mogli�jak�najlepiej�wykorzy-
stywać�potencjał�lokalnych�produktów .�
Różnorodność�i�wyjątkowość�tych�obsza-
rów�mogą�wspomóc�ten�proces,�gdyż�są�
one�źródłem�surowców�dla�całej�gamy�
niszowych�produktów�rolnych�i�leśnych .�

Maksymalizacja�wartości

Środki� rozwoju� obszarów� wiejskich�
w ramach�osi�1�oferują�możliwość�mak-
symalnego�zwiększenia�wartości�lokal-
nych�produktów .�Działania�priorytetowe�
na�tym�polu�obejmują�wsparcie�trans-
feru�wiedzy�i�modernizacji�oraz�poprawę�
jakości�w�łańcuchu�żywnościowym�przez�
inwestycje�zarówno�w�kapitał�rzeczowy,�
jak�i�ludzki .�Możliwości�wprowadzenia�

innowacji�do�tych�procesów�są�znaczne,�
zwłaszcza�dzięki�stosunkowo�krótkim�
cyklom�produkcyjnym�w�rolnictwie,�
zwykle�trwającym�mniej�niż�12�miesięcy .�
Rolnicy�mają�również�do�dyspozycji�sze-
reg�wariantów�różnicowania�działalno-
ści�i�wyboru�innego�typu�przedsięwzięć .�
Mogą�podjąć�działalność�związaną�m .in .�
z�udostępnianiem�obiektów�przezna-
czonych�dla�turystów,�prowadzeniem�
konsultacji,�projektami�inżynieryjnymi,�
sprzedażą�detaliczną,�produkcją�energii,�
przetwórstwem�żywności�i�leśnictwem�
(zob .�także�artykuł�na�temat�osi�3) .�

Leśnicy�natomiast�pracują�zazwyczaj�
w znacznie�dłuższych�cyklach�produk-
cyjnych,�liczonych�przeważnie�w�dziesiąt-
kach�lat,�i�są�w�większym�stopniu�ograni-
czeni�do�produkcji�podstawowej�oraz�do�
działalności�związanej�z�przetwórstwem,�
energetyką,�rekreacją�i�środowiskiem .�
Niemniej�wciąż�możliwe�jest�wykorzy-
stanie�różnorodności� i�wyjątkowości�
wielu�lokalnych�produktów�leśnych,�co�
może�wspomóc�sektor�w�dostosowa-
niu�się�do�zmiennego�otoczenia,�podję-
ciu�wyzwań�przez�nie�tworzonych�i�mak-
symalnym�zwiększeniu�wartości�całego�
asortymentu�produktów�leśnych .

Europejskie sektory rolne, leśne i przemysłu spożywczego mogą skorzystać na 
zwiększeniu wydajności operacyjnej. Zwiększeniu ich konkurencyjności służy 
wsparcie w ramach osi 1 polityki rozwoju obszarów wiejskich UE w postaci  
działań, które pomagają obszarom wiejskim jak najlepiej wykorzystać ich  
tradycyjne wyroby i inne lokalne produkty wysokiej jakości.
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Współpraca�i�rozwój�
produktu

W�europejskim�rolnictwie�i�leśnictwie�
występują�różne�podejścia�do�rozwoju�
produktu .� Potencjał� tych� sektorów�
można�zwiększyć�dzięki�współpracy�
między�uczestnikami�łańcucha�dostaw .�
Powodem�współpracy�między�produ-
centami�są�zazwyczaj�korzyści�finan-
sowe�i�gospodarcze .�Na�przykład�spół-
dzielnie� producentów� żywności� we�
Włoszech�umożliwiają�małym�przedsię-
biorstwom�sprzedawanie�produktów�za�
pośrednictwem�centralnego�przetwórcy .�
Także�rolnicy�podejmują�współpracę,�by�
odnieść�korzyści�ze�wspólnej�dystrybu-
cji�produktów�i�obrotu�nimi�oraz�by�dzie-
lić�się�maszynami�rolniczymi .�Inne�zalety�
współpracy�widoczne�są�na�przykładzie�
węgierskiego�szlaku�winnego�Villany-Si-
klos .�Inicjatywa�utworzenia�wspólnego�
szlaku�połączyła�wielu�drobnych�pro-
ducentów�z�południowych�Węgier,�któ-
rzy�współdziałają�na�rzecz�zwiększenia�
atrakcyjności�regionu�w�nadziei,�że�przy-
ciągnie�on�turystów .

Mimo�wszystkich�wymienionych�korzy-
ści�istnieją�również�różne�przeszkody�
we�współpracy .�Na�przykład�niektórzy�
rolnicy�tradycyjnie�mają�problemy�ze�
współdziałaniem�przy�tworzeniu�i�wpro-
wadzaniu�do�obrotu�nowych�produk-
tów .�Wynika�to�z�kilku�powodów .�Jednym�
z�nich�jest�rozproszenie,�które�charakte-
ryzuje�ten�sektor�i�które�utrudnia�rozpo-
wszechnianie�nowych�pomysłów,�drugim�
zaś�–�potencjalny�brak�zaufania�między�
rolnikami�(którzy�w�wielu�przypadkach�
uważają�innych�rolników�za�konkuren-
tów�produkujących�na�potrzeby�tego�
samego,�ograniczonego�rynku) .

W� wielu� państwach� członkowskich�
występuje�duża�liczba�bardzo�małych�
gospodarst w,� k tóre� produkują� na�
potrzeby�ograniczonego�rynku�lokal-
nego,�co�może�stwarzać�dodatkowe�pro-
blemy�wynikające�z�głębokiej�niechęci�
do�angażowania�się�we�współpracę,�
ponieważ�może�ona�oznaczać�utratę�
samodzielnej�kontroli .�Brak�środków�
transportu,�by�dotrzeć�na�bardziej�odle-
głe�rynki�miejskie,�również�ogranicza�

rolników�do�rynków�lokalnych,�na�któ-
rych�ze�sobą�bezpośrednio�konkurują .�
Wszystkie�te�kwestie�mogą�ograniczać�
możliwości�rozwoju�dostępne�dzięki�
innowacjom,�takim�jak�wspólny�obrót�
handlowy�produktami� i�współpraca�
w dziedzinie�badań .

Polityka�rozwoju�obszarów�wiejskich�
uwzględniła�te�kwestie�przez�wprowa-
dzenie�specjalnego�środka�wspierają-
cego�stosowanie�podejścia�opartego�na�
współpracy�w�rozwoju�nowych�produk-
tów .�Opisywany�w�poprzednim�numerze�
„Przeglądu�Obszarów�Wiejskich�UE”�śro-
dek�124�jest�ważnym�narzędziem,�któ-�
re�służy�zachęcaniu�do�nowatorskiego�
i twórczego�podejścia�zwiększającego�
konkurencyjność�gospodarki�wiejskiej�UE .

Innowacyjność�
i konkurencyjność

Nowatorskie�podejście�polega�jednak�nie�
tylko�na�współpracy�z�sąsiadami�(integra-
cja�pozioma),�ale�również�na�współpracy�
z�innymi�uczestnikami�łańcucha�dostaw�
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(integracja�pionowa),�która�pozwala�sku-
tecznie�prowadzić�obrót�produktami,�ich�
dystrybucję�i�przetwórstwo .�Niezbędna�
jest�przy�tym�komunikacja�umożliwia-
jąca�propagowanie�nowych�pomysłów,�
a w wypadku�gdy�producenci�są�zbyt�
mali�lub�brakuje�im�kapitału�potrzeb-
nego�na�inwestycje,�także�zapewnienie�
wsparcia�takiej�współpracy .

Współpraca�między�rolnikami,�przetwór-
cami�i�pośrednikami�wzdłuż�całego�łań-
cucha�dostaw�jest�często�wymogiem�
koniecznym�do�rozwoju�nowych�pro-
duktów,�wdrażania�nowych�technolo-
gii�i�wykorzystywania�możliwości�płyną-
cych�z�różnych�uwarunkowań�krajowych,�
regionalnych� i� lokalnych .�Ten�rodzaj�
współpracy�może�wiązać�się�z�niepew-
nością�oraz�znacznymi�kosztami,�na�przy-
kład�kosztami�transakcji�wynikającymi�
ze�współpracy�z�nieznanymi�partnerami�
oraz�kosztami�obciążającymi�działalność�
gospodarczą�związanymi�z�wykorzysty-
waniem�zasobów�do�działalności�spe-
kulacyjnej�lub�dla�osiągnięcia�wyników�
w perspektywie�długoterminowej .�

Środki�osi�1�zapewniają�wsparcie�w�tym�
zakresie�i�służą�jako�zachęta�do�współ-
pracy�pionowej�w�łańcuchu�dostaw .�
Pomagają�one�rolnikom�(producen-
tom�podstawowym)�brać�pod�uwagę�
sygnały�płynące�z�rynku� i� reagować�
na�nie .�Pozwalają�także�przetwórcom�
i sprzedawcom�produktów�końcowych�
na�poprawę�jakości�produktów�i�lep-
szą�ich�identyfikowalność .�Podejmo-
wanie�współpracy�pionowej�pomoże�
drobnym�producentom�przezwyciężyć�
przeszkody�inwestycyjne�i�zaoszczę-
dzić�na�kosztach�produkcji,�dystrybucji�
i�wprowadzaniu�produktów�do�obrotu,�
jak�również�zmniejszy�ryzyko�związane�
z�rozwojem�nowych�produktów .�Zachę-
canie�do�współpracy�między�producen-
tami�i�przetwórcami�doprowadzi�tym�
samym�do�rozwoju�nowatorskich�zasto-
sowań�produktów�rolnych�i�leśnych .

Oś�1�umożliwia�producentom�czerpa-
nie�korzyści�z�ekonomii�skali�w�oma-
wianych�procesach�rozwoju�przedsię-
biorstwa .�Ponadto�w�ramach�osi�można�
uzyskać�pomoc�w�dostępie�do�informacji�

i�nowej�wiedzy�oraz�w�budowaniu�zdol-
ności�administracyjnej�(np .�dzięki�szko-
leniom�w�zakresie�nowych�technologii)�
oraz�udoskonalić�sposoby�pozyskiwania�
informacji�z�rynku .�Najważniejsze�zaś�jest�
to,�że�środki�osi�1�dają�wszystkim�uczest-
nikom� łańcucha� dostaw� możliwość�
podejmowania�większego�ryzyka�w roz-
wijaniu�nowych�produktów,�a�zatem�
odgrywają�ważną�rolę�we�wzmacnianiu�
ogólnego�zróżnicowania�europejskiego�
sektora�przedsiębiorstw�wiejskich .

Na�następnych�stronach�zaprezentowa-�
no�cztery�studia�przypadku,�które�uka-
zują,�w�jaki�sposób�wsparcie�w�ramach�
osi 1�może�pomóc�europejskim�rolnikom�
i leśnikom�wykorzystać�różnorodność�
obszarów�wiejskich�jako�siłę�napędową�
trwałego�wzrostu�gospodarczego�oraz�
jak�zrobić�jak�najlepszy�użytek�z�lokal-
nych�produktów .



Wartość�dodana�PROW�wspiera�program�
tworzenia�marki�estońskich�produktów�leśnych�

Estońscy�leśnicy�postawili�na�współpracę,�aby�korzystać�
z potencjału�obszarów�wiejskich .�Obecnie�współpracują�
ze�sobą�w�celu�wykreowania�marki�dla�swoich�produktów,�
wykorzystując�nowy,�krajowy�program�certyfikacji .�Za-�
rządzający�programem,�którzy�działają�w�dużej�mierze�jak�
prywatni�przedsiębiorcy,�korzystają�z�PROW,�by�uzyskać�
dofinansowanie�do�różnych�przedsięwzięć�związanych�
z budowaniem�potencjału,�mających�na�celu�zwiększenie�
wiedzy�podmiotów�zainteresowanych�nowym�estońskim�
programem�certyfikacji�lasów .

Pomoc�PROW,�stanowiąca�wartość�dodaną,�dopełnia�wkład�
własny�rolników,�którzy�angażują�się�w�zwiększenie�własnej�
konkurencyjności�gospodarczej�przez�to,�że�przyjmują�zasady�
zrównoważonego�rozwoju .�W�programie�uczestniczy�już�
około�45�właścicieli�lasów,�posiadających�łącznie�tereny�leśne�
o�powierzchni�56�tys .�hektarów .�Członkostwo�daje�możliwość�
posługiwania�się�wyrazistą�marką,�która�ułatwia�estońskim�
leśnikom�dostęp�do�nowych�rynków,�ceniących�produkty�
przyjazne�dla�środowiska .�Program�przynosi�tym�samym�
korzyści�zarówno�środowisku,�jak�i�estońskiej�gospodarce�
wiejskiej .

Jak�wyjaśnia�Christiane�Herty,�sekretarz�generalny�Estońskiej�
Rady�ds .�Certyfikacji�Lasów:�„Środki�uzyskane�w�ramach�
PROW�były�dla�nas�bardzo�ważne .�Po�pierwsze,�dzięki�nim�
można�było�wyjaśnić�szczegóły�procesu�certyfikacji�przed�
rozpoczęciem�audytów�wewnętrznych,�a�po�drugie,�ułatwiły�
dyskusję�na�temat,�jak�daleko�może,�powinna�i�musi�pójść�
certyfikacja�lasów” .

Wkład�z�osi�1�objął�także�szkolenia�na�temat�certyfikacji�
dla�właścicieli� lasów�prywatnych�i�wsparcie�dla�szeregu�
międzynarodowych�konferencji,�które�zapewniły�możliwość�
uczenia�się�od�partnerów�z�Finlandii,�ze�Szwecji,�z�Niemiec�
i Rosji .

Więcej�informacji�na�temat�tego�opartego�na�współpracy�
podejścia,�które�ma�na�celu�zwiększenie�konkurencyjności�
estońskich�przedsiębiorstw�leśnych,�można�znaleźć�na�stronie�
internetowej:�www .eramets .ee/?op=body&id=468 .
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Zintegrowane�podejście�
do�rozwoju�nowych�
produktów�w Walii�(Wielka�
Brytania)

Walijski�regionalny�PROW�w�ramach�środka�124 zapewnia�
fundusze�na�potrzeby�budowania�zdolności�administracyjnej�
nowej�spółdzielni,�o�nazwie�Pembrokeshire�Produce�Direct�
Ltd .,�która�ma�siedzibę�na�południu�Walii .�Spółdzielnia�ta�
powstała�w�celu�umocnienia�reputacji�hrabstwa�jako�miejsca�
wytwarzania�wysokiej�jakości�produktów�żywnościowych,��
a�jej�członkami�jest�72 producentów�z�całego�Pembrokeshire .�
Wytwarzają�oni�produkty�żywnościowe,�których�wybór�jest�
bardzo�szeroki:�od�mięsa�(baranina,�wołowina,�wieprzowina)�
po�produkty�mleczarskie�(jogurty,�sery),�warzywa�i�wypieki�
cukiernicze .�Ich�działalność�obejmuje�również�hodowlę�
kwiatów .

Spółdzielnia�prowadzi�sprzedaż�skrzynkową,�która�polega�
na� t ym,� że� wsz ysc y� producenci� prowadzą� sprzedaż�
bezpośrednią,�a�spółdzielnia�pełni� funkcję�pośrednika�
między�producentem�i�klientem,�zajmując�się�promocją�
sprzedaży .�Pakowanie�zamówionych�produktów�odbywa�
się�w�przedsiębiorstwach�produkcyjnych,�które�dysponują�
własnymi� opakowaniami .� Nazwa� produktu� pozostaje�

własnością�producenta�–�jest�to�dodatkowa�zachęta�dla�
producentów,�którym�zależy�na�utrzymaniu�wizerunku�
i nazwy�marki .�

Pracownicy� spółdzielni� odgrywają� rolę� pośredników,�
pr z yjmując� z amówienia� od� k l ientów� i � z apewniając�
kierowców,�którzy�dostarczają�paczki .�System�sprzedaży�
motywuje�także�kierowców�do�starań� �–�otrzymują�oni�
zapłatę�od�każdej�dostarczonej�skrzynki,�więc�w�ich�interesie�
leży�zwiększanie�sprzedaży�w�rejonie .�Mogą�to�osiągnąć,�
reklamując�produkty�w�sąsiedztwie .

Każde�ogniwo�w�łańcuchu�–�od�producenta�po�dostawcę –�
ma�własny�udział�w�sukcesie�działalności,�co�zachęca�do�
zwiększania�sprzedaży�i�utrzymywania�wysokiej�jakości .�

Więcej�informacji�można�uzyskać�na�stronie�internetowej:�
www .pembrokeshireproducedirect .org .uk .
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Irlandia�–�Innowacja�siłą�napędową�do�
tworzenia�nowych�gatunków�irlandzkich�serów�

Podstawowym�elementem�składającym�się�na�różnorodność�
obszarów�wiejskich�są�produkty� lokalne .� Istnieje�wiele�
przykładów�na� to,� jak�PROW�wspiera�konkurencyjność�
w sektorze�rolnym�i�leśnym�przez�rozwijanie�i�wprowadzanie�
do�obrotu�nowych,�niepowtarzalnych�produktów�lokalnych .�
Jeden�z�przykładów,�który�został�wyróżniony�nagrodą,�
pochodzi�z� Irlandii,�gdzie�środki�pomocowe�na� rozwój�
obszarów�wiejskich�wsparły�wysiłki�jednego�z�właścicieli�
gospodarstw� mleczarskich� na� rzecz� restruk tur yzacji�
i różnicowania�działalności,�umożliwiając�mu�wejście�na�
nowe�rynki,�dzięki�czemu�zwiększyła�się�wartość�dodana�
produkowanych�przez�niego�surowców .

John�Hempenstall,�który�od�25�lat�hoduje�bydło�mleczne�
w pobliżu�Arklow,�podobnie�jak�wielu�innych�producentów,�
zawsze�chciał�podnieść�wartość�produkowanego�mleka .�
Z  pomocą� f irmy� specjalizującej� się� w� badaniu� r ynku�
zidentyfikowano�niszę�dla�irlandzkiego�błękitnego�sera�
pleśniowego�(Irish�Blue�Brie) .�Następnie�z�pomocą�Teagasc,�
organu�rządowego�pełniącego�funkcję�doradczą,� John�
uzyskał�pomoc�w�nawiązaniu�współpracy�z�ośrodkiem�
rozwojowym�Moorepark,�gdzie�powstały�pierwsze�próbki�

odmiany�błękitnego�sera�pleśniowego�Wicklow�Blue .�Zostały�
one�dobrze�przyjęte�przez�hotele,�restauracje�i�hurtownie�
serów,�co�dało�Johnowi�silną�zachętę�do�dalszego�rozwijania�
swojego�lokalnego�produktu .�

Dzięki�umiejętnościom� i�wiedzy�partnerstwa�Wicklow,�
Teagasc�i�Bord�Bia�wybudowano�w�gospodarstwie�zakład�
przetwórczy,�który�następnie�rozbudowano�–�w�odpowiedzi�
na�zwiększony�popyt .�

Dzięki�sukcesowi�błękitnego�sera�Wicklow�John�opracował�
białą�odmianę�sera�pleśniowego�–�Wicklow�Baun,�a�obecnie�
dąży�do�poszerzenia�oferty�produkowanych�lokalnie�serów�
typu�cheddar .�Właściciel�gospodarstwa�znalazł�rynki�zbytu�
w całej�Irlandii�i�poza�nią,�a�jakość�jego�produktu�o wyjątkowej�
wartości�dodanej�wyróżniono�w�2008�r .�nagrodą�za�najlepszy�
ser�irlandzki�podczas�międzynarodowego�konkursu�sero-�
warskiego�World�Cheese�Awards .

Więcej�informacji�można�znaleźć�na�stronie�internetowej:��
http://www .wicklowfarmhousecheeseltd .ie .
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Zwiększenie�konkurencyjności�cypryjskiego�
sektora�rolnego�dzięki�pomocy�rozwojowej�
w�ramach�PROW

W�celu�zwiększenia�konkurencyjności�lokalnej�produkcji�
zwierzęcej�w�regionie�cypryjskiej�wioski�Meniko�w�ramach�osi 1�
krajowego�PROW�sfinansowano�budowę�nowych�obiektów�do�
hodowli�trzody�chlewnej�w�zakładzie�hodowlanym�Cypra�Ltd .�
Wpłynęło�to�na�poprawę�jakości�i�poszerzenie�asortymentu�
produktów�wytwarzanych�przez�ten�zakład,�zwiększając�
jego�możliwości�eksportowania�produktów�na�większe�rynki�
kontynentalne�w�Grecji .

Innym� efektem� gospodarczym� było� stworzenie� około�
10 nowych�miejsc�pracy .�Zakład�jest�obecnie�rentownym�
przedsiębiorstwem,� przetwarzającym� ponad� połowę�
wieprzowiny,�baraniny�i�mięsa�koziego�na�Cyprze .�Projektem�
powiązanym� z� hodowlą� trzody� chlewnej� jest� budowa�
nowej�rzeźni�w�pobliżu�Nikozji,�na�którą�również�przyznano�
wsparcie�z�osi�1�PROW�w�ramach�działania�„Przetwarzanie�
i wprowadzanie�do�obrotu�produktów�rolnych” .�

Szczególnie�nowatorskie�aspekty�tych�dwóch�projektów�
związanych�z�rozwojem�obszarów�wiejskich�Cypru�dotyczą�
produkcji�energii�odnawialnej�i�zmniejszenia�wpływu�na�
środowisko .�Zapotrzebowanie�rzeźni�na�energię�elektryczną�
i gorącą�wodę�zaspokaja�obecnie�gaz�wytwarzany�przez�nowy�
reaktor�biogazowy,�który�wykorzystuje�produkty�uboczne�
z pobliskich�gospodarstw�hodowlanych�i�z�samej�rzeźni .�

To� zintegrowane,� ekologiczne� podejście� do� rozwoju�
działalności� gospodarczej� zapewnia� zaangażowanym�
przedsiębiorstwom� możliwość� dalszego� zwiększania�
konkurencyjności�przez�promowanie�własnych�wyrobów�
jako�przyjaznych�dla�środowiska�i�podkreślanie�tej�właściwo-�
ści� jako�unikatowej�cechy�produktu .�Popyt�na�produkty�
o  zmniejszonym� wpływie� na� środowisko� rośnie� wśród�
klientów�na�całym�świecie .� Inne�przedsiębiorstwa�rolne�
też�mogą�wykorzystywać�środki�osi�1,�żeby�wejść�na�rynki�
produktów�ekologicznych�z�charakterystycznymi,�unijnymi,�
ekologicznymi�produktami�wiejskimi .
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Oś 2

Wspieranie 
różnorodności 
środowiska 
europejskich  
terenów rolniczych

Dziko żyjące gatunki i środowisko naturalne europejskich terenów rolniczych 
pełnią różne funkcje. To zróżnicowanie znajduje odzwierciedlenie w równie 
zróżnicowanej gamie programów rolno-środowiskowych – najbardziej elastycznych 
i popularnych środków osi 2. Wiele gospodarstw, które są prowadzone 
zgodnie z metodami przyjaznymi dla środowiska, zwłaszcza na oddalonych 
obszarach wiejskich, korzysta również z płatności o charakterze rekompensaty, 
przyznawanych w ramach osi 2 z tytułu utrudnień naturalnych w gospodarowaniu 
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). 

©
�T

 .�H
U

D
SO

N



Wskaźniki referencyjne
(Kontekst 3)

Użytkowanie gruntów rolnych 

Udział w powierzchni użytków rolnych

Średnia dla EU-27:

rośliny uprawne: 60,5%
trwałe użytki zielone: 32,9%
uprawy trwałe: 6,4%

głównie rośliny uprawne (>=2/3)

głównie trwałe użytki zielone (>=2/3)

głównie uprawy trwałe (>=2/3)

rośliny uprawne i użytki zielone (nieprzeważające, ale ogółem >=80%)

rośliny uprawne i uprawy trwałe (nieprzeważające, ale ogółem >=80%)

użytki zielone i uprawy trwałe (nieprzeważające, ale ogółem >=80%)

rośliny uprawne, użytki zielone i uprawy trwałe (inne)

Źródło: 

Azory�(PT)

Madera�(PT)

Malta�(MT)

Reunion�(FR)

Gujana�
Francuska�(FR)

Gwadelupa�i�
Martynika�(FR)

Wyspy�Kanaryjskie�(ES)
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Unijne�rozporządzenie�dotyczą
ce�rozwoju�obszarów�wiejskich�
nr 1698/2005�jasno�określa,�że�

każdy�rodzaj�wsparcia�przyznawanego�
z�osi�2�zarówno�dla�rolników,�jak�i leśni-
ków�powinien�być�ukierunkowany�na�
gospodarowanie�gruntami�dla�osiągnię-
cia�celów�związanych�ze�środowiskiem�
naturalnym .�Programy�rolno-środowi-
skowe�mają�do�odegrania�istotną�rolę�
w�zrównoważonym�rozwoju�obszarów�
wiejskich,�jako�że�wspierają�dalsze�stoso-
wanie�lub�wprowadzanie�metod�gospo-
darowania,�które�są�„zgodne�z�ochroną�
i�poprawą�stanu�środowiska�natural-
nego,�krajobrazu�i� jego�właściwości,�

zasobów�naturalnych,�gleby�i�różnorod-
ności�genetycznej” .

Środki�rolno-środowiskowe�są�wyjąt-
kowe�wśród�narzędzi�II�filaru�WPR,�ponie-
waż�mimo�że�ich�stosowanie�przez�pań-
stwa�członkowskie�jest�obowiązkowe,�to�
przy�projektowaniu,�ukierunkowywaniu,�
realizacji�i�wycenie�kosztów�programów�
zachęca�się�do�stosowania�w�znacznie�
większym�stopniu�zasady�pomocniczo-
ści .�Pewna�swoboda�jest�tu�niezbędna,�
gdyż�osiągnięcie�zakładanych�celów�
środowiskowych�zależy�od�dopasowa-
nia�zachęt�oferowanych�rolnikom�do�
różnych�uwarunkowań�lokalnych,�które�

mogą�znacznie�się�od�siebie�różnić�nawet�
w�obrębie�jednego�regionu .�

Zamieszczona�poniżej�mapa�1�przed-
stawia�zasięg�systemów�gospodarowa-
nia�stosowanych�w�całej�UE .�W�ramach�
tych�ogólnych�kategorii�rozwinęło�się�
wiele�innych�metod�gospodarowania�
gruntami,�które�powstały�w�odpowie-
dzi�na�lokalne�warunki�glebowe,�kli-
matyczne�i�gospodarcze .�W�efekcie�
w�większości�państw�członkowskich�
różne�wyzwania�i�możliwości�płynące�
ze�środowiska�naturalnego�prowadzą�
do�wytworzenia�odmiennych�syste-
mów�gospodarowania .

Mapa�1:�Użytkowanie�gruntów�rolnych�w�UE
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Rozwój�unijnej�polityki�
rolno-środowiskowej

Środki�rolno-środowiskowe�zostały�po�
raz�pierwszy�zastosowane�w�polityce�UE�
w�1985�r .�i�od�tamtego�czasu�rozwinęły�
się,�zmieniając�formę�z�pomocy�krajo-
wej,�stosowanej�przez�niektóre�państwa�
członkowskie�na�nielicznych�obsza-
rach,�na�obowiązkowy�środek�osi 2,�na�
który�obecnie�przeznacza�się�około�
22% budżetu�Europejskiego�Funduszu�
Rolnego�na�rzecz�Rozwoju�Obszarów�
Wiejskich�(EFRROW)�na�lata�2007–2013 .�

Pierwszymi�środkami�rolno-środowi-
skowymi�wspieranymi�przez�UE�na�pod-
stawie�rozporządzenia�nr�797/85�były�
programy�strefowe,�opracowane,�aby�
chronić� siedliska� na� terenach� rolni-
czych�i�krajobraz�obszarów�wrażliwych�
pod�względem�środowiskowym�przed�
zagrożeniem,�jakie�niesie�ze�sobą�inten-
syfikacja�rolnictwa .�Zostały�one�wdro-
żone�tylko�w�kilku�państwach�członkow-
skich .�Siedem�lat�później,�zauważając�
istotną�rolę�środków�rolno-środowisko-
wych�w�osiąganiu�innych,�dodatkowych�
celów�Wspólnoty,�wszystkie�państwa�
członkowskie�objęto�obowiązkiem�ich�
wprowadzenia .�Rolno-środowiskowe�
środki�wsparcia,�które�obejmują�pro-
gramy�uwzględniające�zarówno�główne�
cele�Wspólnoty�związane�z ochroną�

środowiska,�jak�i�te�dodatkowe�doty-
czące�różnorodności�środowisk,�warun-
ków�naturalnych,�struktur�rolniczych�
oraz� metod� gospodarowania,� nadal�
pozostają� jedynymi�obowiązkowymi�
środkami�w�każdym�programie�rozwoju�
obszarów�wiejskich�(PROW) .�W�2006�r .�
ustalono�główne�cele�Wspólnoty�zwią-
zane�z�ochroną�środowiska .�Należą�do�
nich:�różnorodność�biologiczna,�sys-
temy�gospodarowania�o�wysokiej�war-
tości�przyrodniczej,�zachowanie�trady-
cyjnych�krajobrazów�rolniczych,�ochrona�
zasobów�wodnych�oraz�przeciwdziałanie�
zmianie�klimatu .�Osiągnięciu�tych�celów�
mają�służyć�środki�rolno-środowiskowe .

Różnorodność�regionalna

Państwa�członkowskie�w�bardzo�różny�
sposób�odpowiedziały�na�możliwość�
udzielenia�wsparcia�systemom�gospo-
darowania�przyjaznym�dla�środowiska .�
W Wielkiej�Brytanii�do�niedawna�pro-
gramy�rolno-środowiskowe�były�ukierun-
kowane�na�konkretne�siedliska�i żyjące�
w nich�gatunki�(zwłaszcza�ptaki�krajo-
brazu�rolniczego)�oraz�na�tradycyjne�
krajobrazy�rolnicze .�W�Holandii�pierwsze�
programy�rolno-środowiskowe�skupiały�
się�na�ochronie�zasobów,�a�także�ofe-
rowały�rolnikom�raczej�usługi�z�zakresu�
doradztwa�i�upowszechniania�wiedzy�
rolniczej,�a�nie�płatności�obszarowe .�

Jednym�z�pierwszych�środków�wprowa-
dzonych�przez�Francję�na�szeroką�skalę�
był�program�na�rzecz�ekstensyfikacji�
użytków�zielonych .�Niektóre�kraje,�w tym�
Belgia�i�Włochy,�nie�wprowadziły�w�życie�
polityki� rolno-środowiskowej,�aż�do�
chwili,�gdy�stała�się�ona�obowiązkowa .

Na�przestrzeni�lat�opracowano�wiele�
różnych�programów�rolno-środowi-
skowych,�nie�tylko�po�to,�by�uwzględ-
nić�wpływ�środowiska�i�priorytety�z nim�
związane,� ale� również� by� uwzględ-
nić�preferencje�społeczne,�rozwiązania�
instytucjonalne�oraz�naciski�polityczne�
i�ograniczenia�finansowe .�Wiele�pro-
gramów�ma�na�celu�osiągnięcie�wielo-
rakich�korzyści,�na�przykład�ochronę�
gleby�i�wód�przy�jednoczesnej�popra-
wie�różnorodności�biologicznej�i�ochro-
nie�krajobrazu .�Aby�osiągnąć�cele�śro-
dowiskowe,�konieczne�może�okazać�się�
dostosowanie,�nawet�w�ramach�jednego�
programu,�wymogów�w�zakresie�zarzą-
dzania�do�warunków�geograficznych .�
Na�przykład�optymalne�terminy�kosze-
nia�łąk�mogą�przypadać�później�w�przy-
padku�gospodarstw�znajdujących�się�
w wyżej�położonych�częściach�doliny�
górskiej,�a�wymagane�w�celu�ochrony�
wód�powierzchniowych�ograniczenia�
w stosowaniu�nawozów�mogą�różnić�się�
w�różnych�częściach�zlewni�w�zależności�
od�typów�gleby .

Pogodzenie potrzeb dziko żyjących gatunków z potrzebami wynikającymi 
z hodowli zwierząt gospodarskich jest naprawdę bardzo ważne. Lecz nawet 
w obrębie jednego gospodarstwa cel ten może być inaczej realizowany – 
w zależności od miejsca. Na przykład na podmokłych wrzosowiskach, na 
których rośnie owadożerna rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), 
wystarczy wypas o bardzo niewielkiej intensywności, najwyżej jedna owca 
na hektar. Natomiast na wybrzeżu, gdzie gniazduje wrończyk (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax), na jednym hektarze dobrze byłoby wypasać około pięciu owiec, 
by zagwarantować, że wrzosowisko będzie krótko przystrzyżone, tak aby 
ptaki mogły znaleźć larwy owadów i nakarmić pisklęta.

Liz�Howe,�kierownik�zespołu�ds .�gatunków,�Walijska�Rada�ds .�Obszarów�Wiejskich,�Wielka�Brytania

„

”
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Nowe�wyzwania

Od�2010�r .�państwa�członkowskie�będą�
musiały�przedstawiać,�w�jaki�sposób�
zamierzają�rozdzielić�dodatkowe�finan-
sowanie�w�ramach�PROW�(dostępne�
dzięki�obowiązkowej�modulacji�wyni-
kającej� z� porozumienia� w� sprawie�
oceny�funkcjonowania�WPR�z�2008�r .),�
aby�zwiększyć�skuteczność�działania�

Wspólnoty�w�dziedzinie�zmiany�kli-
matu,�energii�odnawialnej,�gospodarki�
wodnej,�różnorodności�biologicznej�oraz�
restrukturyzacji�sektora�mleczarskiego .�
Środki�rolno-środowiskowe�prawdopo-
dobnie�będą�tu�odgrywać�istotną�rolę,�
w�szczególności�dla�zachowania�roślin-
ności�różnorodnej�gatunkowo,�ochrony�
i�utrzymania�pastwisk�oraz�stosowania�
ekstensywnych�metod�gospodarowania .�

W niektórych częściach Europy południowej nawet 80% wody słodkiej jest 
obecnie wykorzystywanych w sektorze rolniczym do nawadniania upraw,  
przy czym często stosuje się mało wydajne techniki nawadniania. 

Konieczne jest wprowadzenie bardziej zrównoważonego podejścia do 
wykorzystywania wody w rolnictwie, nie tylko po to, by chronić środowisko 
wodne, ale również, by zagwarantować, że rolnictwo pozostanie rentowne. 

Przyjęcie powyższego podejścia jest szczególnie istotne w świetle zmiany 
klimatu, która, jak się przewiduje, doprowadzić może w przyszłości do 
coraz częstszych i coraz bardziej intensywnych susz w całej Europie. Rolnicy 
mogą wdrażać szereg środków wspieranych z Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, aby używać wody w sposób bardziej racjonalny. 

Zachęty te prawdopodobnie będą odnosić większe sukcesy, gdy będą im 
towarzyszyć usługi w zakresie poradnictwa i edukacji. Do poprawy wydajności 
wykorzystania wody w rolnictwie, oprócz środków WPR, przyczynić się może 
także ustalenie odpowiednich opłat za wodę zgodnie z wymogami ramowej 
dyrektywy wodnej.

Robert�Collins,�kierownik�projektu�–�Grupa�ds .�Wody,�Europejska�Agencja�Środowiska

„

”

Rodzaj programu 
rolno-środowiskowego Przykłady różnorodnego podejścia

Ograniczone�stosowanie�
nawozów�i�pestycydów�

plany�nawożenia�upraw�dla�całego�gospodarstwa;�ograniczenie�wskaźników�nawo-
żenia�do�poziomu�nieprzekraczającego�30%;�6-metrowe�strefy�ochronne�trawy�
wzdłuż�cieków�wodnych;�zintegrowana�ochrona�przed�szkodnikami�

Rolnictwo�ekologiczne
ekologiczna�hodowla�bydła�i�ekologiczne�gospodarstwa�mleczarskie;�ekologiczna�
produkcja�olejków�eterycznych�i�ziół�leczniczych,�ekologiczna�uprawa�owoców,�
warzyw�i�oliwek;�ekologiczna�produkcja�miodu

Ekstensyfikacja�hodowli�zwierząt�
gospodarskich

zmniejszona�obsada�zwierząt�i�krótszy�okres�wypasania�na�wrzosowiskach

Grunty�orne
przekształcanie�gruntów�wykorzystywanych�pod�uprawę�w�trwałe�użytki�zielone�
lub�tereny�leśne;�płodozmian

Zarządzanie�gruntami�ornymi�
zapobieganie�erozji�powietrznej�i�wodnej;�nieobsiane�fragmenty�pola�w�obrębie�
upraw�przeznaczone�dla�ptaków;�nieuprawiane�pasy�ochronne

Siedliska�dziko�żyjących�gatunków�
i�zamieszkujące�w�nich�gatunki

łąki�kośne,�pastwiska�w�lesie,�szuwary;�podmokłe�użytki�zielone�przeznaczone�na�
lęgowiska�i�miejsca�żerowania�ptaków;�łąki�dzikich�kwiatów�dla�pszczół�i�motyli

Krajobraz�rolniczy
mury�kamienne;�uprawa�tarasowa;�żywopłoty,�wały�ziemne�i�szpalery�drzew;�stawy�
rybne;�uprawa�wstęgowa

Wykorzystanie�wody�i�gospodarka�wodna nienawadniane�rośliny�uprawne;�tworzenie�łąk�nawadnianych�i�mokradeł

Różnorodność�genetyczna lokalne�rasy�bydła,�owiec,�kóz�i�koni;�lokalne�odmiany�zbóż�i�roślin�warzywnych

Jednoc ześnie� pomogą� usprawnić�
gospodarowanie�wodą�i ochronę�jej�
jakości .�Tym�samym�przyczynią�się�do�
zmniejszenia�emisji�podtlenku�azotu�
i�metanu�oraz�zwiększą�stosowanie�
sekwestracji�dwutlenku�węgla .�(Dzia-
łanie�dotyczące�energii�odnawialnej�
zostanie�przeprowadzone�za�pomocą�
innych� środków� EFRROW� niż� środki�
rolno-środowiskowe) .�
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211 natural handicap payments to f. (mountain) 212 payments to f. in areas other than mountain a. 213 natura 2000 payments (Dir. 2000/60/EC) 214 agri-environment payments

215 animal welfare payments 216 non-productive investments 221 rst a�orestation of a. land 222 rst establishment of agro f.

223 rst a�orestation of non-agr. land 224 natura 2000 payments 225 forest-environment payments 226 restoring forestry potential…

227 non-productive investments
 

Rysunek�1:�Względny�udział�środków�rolno-środowiskowych�w�ramach�środków�osi�2��
(dla�danego�państwa�członkowskiego�w�%�w�odniesieniu�do�całości�finansowania�przydzielonego�w�EFRROW�na�daną�oś,�
w okresie�programowania�2007–2013)�

Mapa�2:�Wydatki�rolno-środowiskowe�wyrażone�jako�odsetek�łącznego�wydatkowania�przeznaczonego�na�filar�II�
(EFRROW�i�współfinansowanie),�w�rozbiciu�na�poszczególne�PROW
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211 płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników 
(obszary górskie) 
215 płatności z tytułu dobrostanu zwierząt 

223  pierwsze zalesianie gruntów nierolniczych 

227 inwestycje nieprodukcyjne

212 płatności dla rolników na obszarach innych niż obszary 
górskie 
216 inwestycje nieprodukcyjne 

224 płatności dla obszarów Natura 2000 

213 płatności dla obszarów Natura 2000 (dyrektywa 2000/60/WE) 

221  pierwsze zalesianie gruntów rolnych 

225 płatności leśnośrodowiskowe

214 płatności rolnośrodowiskowe
222  pierwsze zakładanie systemów 
agroleśnych

226 przywracanie potencjału leśnego

Legenda
%�łącznego�wydatkowania�na�filar�II

państwa�niebędące�członkami�UE

brak�danych
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Podejście�państw�
członkowskich��
do�głównych�celów��
rolno-środowiskowych�

Środki�rolno-środowiskowe�wyróżniają�
się�spośród�innych�środków�osi�2�EFRROW�
wdrażanych�w�całej�UE-27�tym,�że�pochła-
niają�ponad�50%�finansowania�w�ramach�
tej�osi .�Występują�jednak�znaczne�róż-
nice�pomiędzy�państwami�członkowskimi�
i w samych�tych�państwach�w�odniesieniu�
do�względnego�udziału�wydatków�prze-
znaczanych�w�PROW�na�środki�rolno-śro-
dowiskowe�oraz�na�środki�osi�2,�co�przed-
stawia�rysunek�1�i�mapa�2 .�

Różnice�odnotowane�na�rysunku�1�i�na�
mapie�2�odzwierciedlają�nie�tylko�zaob-
serwowane�problemy�i�możliwości�zwią-
zane�ze�środowiskiem�naturalnym,�ale�
również�decyzje�dotyczące�względnych�
priorytetów�PROW .�Na�przykład�w�nie-
których�częściach�UE-12�problemy�spo-
łeczno-gospodarcze�niejednokrotnie�ko-�
jarzy�się�z�systemami�gospodarowania��
o�niskiej�intensywności,�cechującymi�się�
dużą�różnorodnością�biologiczną�i�wyso-
kimi�walorami�krajobrazowymi,�ale�zagro-
żonymi�porzucaniem�gruntów .�Niektóre�
państwa�członkowskie,�które�zastoso-
wały�środki�rolno-środowiskowe�w�latach�
80 . dwudziestego�wieku�oraz�w�których�
występuje�stosunkowo�niewiele�proble-
mów�strukturalnych,�obecnie�wydają�bar-
dzo�dużą�część�środków�przeznaczonych�
na�oś�2�EFRROW�na�środki�rolno-środo-
wiskowe .�Dotyczy�to�np .�Szwecji�(79%),�
Holandii�(75%),�Danii�(73%)�i�Wielkiej�Bry-
tanii�(72%) .

Od�samego�początku�było�oczywiste,�że�
„uniwersalny�model”�przeważnie�nie�znaj-
duje�zastosowania�w�przypadku�progra-
mów�rolno-środowiskowych .�W�następ-
stwie�oddzielenia�płatności�w�ramach�
I filara�od�produkcji�europejskie�rolnic-
two�staje�się�bardziej�podatne�na�mecha-
nizmy�rynkowe .�Dlatego�też�w�miarę�jak�
państwa�członkowskie�będą�napotykać�
nowe�wyzwania,�będzie�wzrastać�zapo-
trzebowanie�na�starannie�zaprojektowane�
programy�lokalne�i�regionalne .�Następu-
jące�studia�przypadku�przedstawiają�kilka�
przykładów�już�istniejących�programów,�
które�takie�nowe�wyzwania�podjęły .
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Drop�na�Węgrzech

Otwarte�równiny�Węgier�są�domem�dla�prawie�1400�dropiów�(Otis 
tarda),�największych�na�świecie�ptaków�latających .�Populacja�dro-
pia,�kiedyś�dużo�bardziej�rozpowszechniona,��obecnie�ogranicza�
się�w�UE�do�kilku�państw�członkowskich .�Preferowane�przez�tego�
ptaka�siedliska�na�otwartych,�płaskich�terenach,�pokrytych�stepo-
wymi�pastwiskami,�uprawami�albo�pozbawionych�roślinności,�są�
zagrożone�przez�intensyfikację�działalności�rolniczej .�

Aby�ptaki�te�mogły�się�rozmnażać,�potrzebują�terenów,�na�któ-
rych�żyje�dużo�owadów�oraz�gdzie�ich�spokój�zakłócany�jest�
w niewielkim�stopniu .�Węgierski�PROW�zawiera�szczegółowy�
wybór�środków�rolno-środowiskowych�dostępnych�w�przy-
padku�występowania�dropiów�zarówno�na�gruntach�ornych,�jak�
i�na�użytkach�zielonych .�

Ograniczono�stosowanie�nawozów,�środków�chwastobójczych�
i ogrodzeń�elektrycznych�oraz�zakazano�stosowania�pestycy-
dów�i�systemów�nawadniających .�Zaleca�się,�by�zbiory�opóźniać�
aż�do�lipca,�a�niektórych�części�pól�uprawnych�nie�kosić .�Zachęca�
się�do�uprawy�lucerny,�aby�zapewnić�dropiom�pokarm�i�miejsce�
do�gniazdowania,�a�w�razie�znalezienia�gniazda�dropia�rolnik�jest�
zobowiązany�do�zgłoszenia�jego�lokalizacji�właściwym�organom�
do�spraw�ochrony�środowiska�i�pozostawienia�50-metrowej�strefy�
ochronnej�wokół�gniazda .�

Podobne�szczegółowe�scenariusze�uprawy�gruntów�zostały�przy-
gotowane�dla�innych�chronionych�ptaków�krajobrazu�rolniczego,�
takich�jak�żuraw�(Grus grus)�i�kobczyk�(Falco vespertinus) .

Gospodarka�wodna�w�Szwecji�

W� miejscowości� Höja� Boställe, � niedaleko� Ängelholm,�
w południowo-zachodniej�Szwecji,� rolnicy�Peter� i�Monika�
Hansson�stworzyli�sztuczne�mokradła,�korzystając�ze�wsparcia�
oferowanego�w�ramach�krajowego�PROW,�aby�zwiększyć�
różnorodność�biologiczną�i�zachować�składniki�odżywcze,�które�
w�przeciwnym�razie�mogłyby�zostać�wypłukane�z�ich�pól,�na�
których�uprawiają�zboża .�

Państwo�Hansson�wpadli�na�pomysł�stworzenia�mokradła,�
gdy�zastanawiali�się�nad�ponownym�odwadnianiem�pola�
uprawnego .�Obydwoje�interesują�się�środowiskiem�i�ochroną�
przyrody,�dlatego�też�skontaktowali�się�z�doradcą,�który�pomógł�
im�rozwinąć�pomysł�stworzenia�mokradła�zamiast�budowy�
nowego�systemu�odwadniania .�Firma�doradcza�opracowała�dla�
nich�plan�projektu,�a�wniosek�został�zatwierdzony�przez�Urząd�
Administracji�Regionu .�

Przygotowanie�mokradła�zajęło�prawie�rok .�Powierzchnia�
mokradła�obejmuje�18,85�ha,�powierzchnia�wody�wynosi�

7,5�ha,�natomiast�obszar�zlewni�obejmuje�120�ha .�W�celu�
zagospodarowania�łąk�zalewowych�wokół�mokradła�Peter�
i Monika�wypasają�na�nich�bydło,�a�koszty�utrzymania�całego�
mokradła�kwalifikują�się�do�wsparcia�rolno-środowiskowego .�
Całkowity�koszt�projektu�wyniósł�1�500�000�koron�szwedzkich�
(równowartość�144�500�euro),�z�czego�program�PROW�zapewnił�
1 350 000�koron�szwedzkich�(równowartość�130�000�euro) .

Państwo�Hanssonowie�są�bardzo�zadowoleni� i�mówią,�że�
mokradła�są�fantastycznym�miejscem�nie�tylko�dla�dziko�żyjących�
gatunków,�ale�również�do�celów�rekreacyjnych .�Bardzo�dobrze�
zadomowiły�się�na�mokradłach�ptaki,�zaobserwowano�już�ponad�
74�gatunki .�Dziesięć�z�nich�to�gatunki�zagrożone�lub�narażone,�
jak�na�przykład�perkoz�zausznik .
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Zachowanie�tradycyjnych�drzew�i�krzewów�
na�Cyprze

Na� Cyprze� program� rolno -środowiskow y� zachęca� do�
utrzymania�tradycyjnych�drzew�i�krzewów�w�krajobrazie�
rolniczym .�Gatunki�kwalifikujące�się�do�tej�kategorii�obejmują:�
szarańczyny�strąkowe,�migdałowce,�leszczyny�i�szałwie,�drzewa�
terpentynowe,�krzewy�mastyksowe�i�krzewy�dzikiej�róży .�Wyżej�
wymienione�drzewa�kwalifikują�się�do�płatności�w�wysokości�
600�euro�na�hektar,�a�krzewy�–�400�euro�na�hektar .�Zamiast�
stosować�środki�chemiczne�rolnicy�muszą�zwalczać�chwasty�
w�sposób�mechaniczny�za�pomocą�glebogryzarek,�okopując�
drzewa�i�krzewy�dwa�razy�do�roku�(na�jesieni�i�na�wiosnę) .�

Nie�ma�wątpliwości,�że�zachowanie�tych�drzew�i�krzewów,�
stanowiących�tradycyjny�element�cypryjskiego�krajobrazu�
rolniczego,�przyniesie�istotne�korzyści�dziko�żyjącym�gatunkom�
oraz�pomoże�zachować�miejsca,�które�pochłaniają�dwutlenek�
węgla,�oraz�zwiększyć�ich�wydajność .�Gdyby�nie�było�takiego�
programu,�rolnicy�odczuwaliby�pokusę�usunięcia�tych�drzew�
i�krzewów,�aby�zrobić�miejsce�pod�uprawy�jednoroczne�lub�
tworzyć�nowe�tarasy,�czy�nawet�rozwijać�tereny�pod�zabudowę .�

Powyższe�uprawy�wieloletnie�mają�marginalne�znaczenie�
ekonomiczne,�ale�stanowią�zasadnicze�elementy�tradycyjnego�
krajobrazu�rolniczego�Cypru�–�mozaiki�małych�pól�obsadzonych�
różnymi�uprawami�z�pozostałościami�naturalnej�i�półnaturalnej�
roślinności .�Płatności�rolno-środowiskowe�pomagają�chronić�
krajobrazy�o�wysokiej�wartości�przyrodniczej,�które�mogą�
również�pełnić�rolę�magazynów�dwutlenku�węgla�(lub�nawet�
mogą�stać�się�biotopami�obniżającymi�jego�zawartość,�jeżeli�
program�będzie�zachęcał�do�sadzenia�coraz�większych�ilości�
drzew�i�krzewów) .

Magazynowanie�dwutlenku�węgla�i wody�
w torfowiskach�wyżynnych�w Anglii

Torfowiska�bagienne�w�dobrym�stanie�unieszkodliwiają�na�zawsze�
dwutlenek�węgla .�Od�ostatniej�epoki�lodowcowej�miliardy�ton�
tego�gazu�zostały�usunięte�z�atmosfery�ziemskiej .�Gleby�na�wyży-
nach�są�największym�magazynem�dwutlenku�węgla�w�Anglii,�któ-
rego�300�mln�ton�znajduje�się�w�angielskich�torfowiskach .�

Bagna�w�dobrym�stanie�są�nasycone�wodą�i�utrzymują�roślin-
ność�tworzącą�torfowisko,�która�pochłania�dwutlenek�węgla,�
taką�jak�mech�z�rodziny�torfowcowatych .�Jednak�w�dzisiejszych�
czasach�wyżynne�gleby�torfowe�są�zbyt�suche,�ponieważ�zostały�
w�znacznym�stopniu�odwodnione�w�związku�z�poprawianiem�
warunków�do�wypasu .�Gleby�te�tracą�dwutlenek�węgla�z�powodu�
erozji�i utleniania�(wysychania) .�Torfowiska�może�niszczyć�rów-
nież�praktyka�wypalania�wrzosowisk�(stosowana,�aby�odmłodzić�
krzewy�karłowate�na�wrzosowiskach) .�

Angielskie�torfowiska�co�roku�emitują�nawet�4�mln�ton�dwu-
tlenku�węgla,�czyli�ilość�zbliżoną�do�ilości�emitowanej�przez�
lotnictwo�krajowe .�Czy�odtworzenie�torfowisk�może�przyczy-
nić�się�do�zatrzymania�dwutlenku�węgla?�Odtworzenie�pod-
mokłych�torfowisk�nie�jest�tanie,�ale�może�w�znacznym�stop-
niu�zmniejszyć�straty�dwutlenku�węgla�(chociaż�konieczne�jest�

przeprowadzenie�dalszych�badań�nad�emisją�metanu�w�trakcie�
ponownego�nawadniania) .�

Angielski�program�rolno-środowiskowy�„Wyższy�stopień�odpo-�
wiedzialnego�gospodarowania”�już�teraz�oferuje�płatności�
w wysokości�20–80�funtów�brytyjskich�(22–88�euro)�na�hektar,�
które�są�przeznaczone�na�gospodarowanie�zachowujące�lub�
przywracające�siedliska�na�wrzosowiskach,�korzystne�z�punktu�
widzenia�gatunków�dziko�żyjących�na�wyżynach,�walorów�histo-
rycznych�i�cech�krajobrazowych .�Rolnicy�wypasają�na�wrzoso-
wiskach�zgodnie�z�ustalonym�kalendarzem�obsady,�który�wska-
zuje,�ile�sztuk�zwierząt�gospodarskich�i z jakich�gatunków�można�
wypasać�w�poszczególnych�miesiącach .

Odtwarzanie�torfowisk,�wspierane�dzięki�płatnościom�na�inwe-
stycje�nieprodukcyjne�osi�2,�może�obejmować�blokowanie�
rowów�odpływowych,�aby�ponownie�nawodnić�glebę,�lub�tym-
czasowe�grodzenie,�aby�ograniczyć�lub�wyeliminować�wypasa-
nie .�W�odpowiednich�warunkach�taki�sposób�gospodarowania�
może�przynieść�korzyści�także�w�zakresie�zarządzania�ryzykiem�
powodziowym�i�sekwestracji�dwutlenku�węgla .
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Wspomaganie 
wsi w pełnym 
wykorzystaniu jej 
różnorodności na rzecz 
rozwoju społeczno- 
-gospodarczego
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Możliwości�wsparcia�dostępne�
w ramach�osi�3�obejmują�sze-
reg�różnych�działań�na�rzecz�

rozwoju�obszarów�wiejskich,�od�udzielania�
pomocy�przy�tworzeniu�i�rozwoju�mikro-
przedsiębiorstw�po�ułatwianie�włącze-
nia�społecznego�grup�ludności�w�trudnej�
sytuacji�na�obszarach�wiejskich .�Fundusze�
dostępne�w�ramach�osi�3�można�również�
przeznaczyć�na�pomoc�obszarom�wiej-
skim�w�zachowywaniu�zasobów�dziedzic-
twa�kulturowego�i�naturalnego,�poszerze-
nie�zestawu�głównych�umiejętności�oraz�
na�dofinansowanie�inwestycji�przeznaczo-
nych�na�poprawę�infrastruktury�wiejskiej .�
Te�oraz�inne�rodzaje�pomocy�wskazują�na�
istotną�rolę,�jaką�odgrywają�środki�osi�3�
w ramach�zintegrowanych�działań�wszyst-
kich�programów�rozwoju�obszarów�wiej-
skich�(PROW) .�

Oś� 3,� w� ramach� której� dostępny� jest�
zestaw�bardzo�elastycznych�środków�roz-
woju,�może�objąć�szeroki�zakres�zagad-
nień .�Wsparcie�udzielane�w�ramach�tej�
osi�szczególnie�dobrze�nadaje�się�dla�pod-
miotów,�do�których�PROW�jest�skierowany�
jako�pomoc�w�jak�najlepszym�wykorzysta-
niu�różnorodności�obszarów�wiejskich�
w UE .�Oś�3�stwarza�możliwości�na�przy-
kład�w�zakresie�wykorzystania�komple-
mentarności�i�synergii�w�regionie,�a�rezul-
taty�takich�działań�są�pozytywne .�Pozwala�
także�na�wykorzystywanie�na�obszarach�
wiejskich�wewnętrznego�potencjału�roz-
wojowego .�Oś�3�odgrywa�również�ważną�
rolę�w�umacnianiu�pozycji�lokalnych�pod-
miotów,�w�tym�partnerstw�publiczno-
prywatnych,�co�ma�ułatwić�planowanie�
strategii�i�operacji�na�szczeblu�lokalnym�
z uwzględnieniem�specyficznych�warun-
ków�i�potrzeb�terytorialnych .

Szybkie�zmiany�zachodzące�na�obsza-
rach�wiejskich�oznaczają�ciągłą�ewolu-
cję�potrzeb�i�uwarunkowań�tych�tere-
nów�w różnych�częściach�Europy .�Proces�
ten�znajduje�odbicie�w�ciągłych�przemia-
nach�społeczno-gospodarczych�wsi�–�ich�
wspieraniu�służy�właśnie�oś�3 .�Obszary�
wiejskie� w� Europie� przeszł y� istotne�
zmiany�w�związku�ze�spadkiem�znacze-
nia�niektórych�sektorów�i�przesunięciem�
akcentów�na�inne�dziedziny�gospodarki .�
Tradycyjne�sektory,�takie�jak�rolnictwo�
i�sektor�rolno-spożywczy,�uległy�znacz-
nej�restrukturyzacji�częściowo�z�powodu�
ich�dużej�wzajemnej�zależności,�ale�rów-
nież�w�bezpośredniej�reakcji�na�globali-
zację,�reformę�WPR,�rosnącą�konkurencję,�
wzrost�kosztów�przetwarzania�i�uwarun-
kowania�cenowe .�Ta�sytuacja�niesie�wiele�
wyzwań,�a�oś�3�PROW�wykorzystywana�
jest�do�wspomagania�obszarów�wiejskich�
w�dostosowywaniu�się�do�nowych�oko-
liczności�po�to,�by�wieś�mogła�utrzymać�
się�przy�życiu .

Różnicowanie�gospodarki

Wspólne�podejście�do�wspierania�spo-
łeczności�wiejskich�w�dostosowywaniu�
się�do�różnorodności�obszarów�wiejskich�
i�jej�uwzględniania,�które�uznaje�się�za�
bardzo�obiecujące,�można�dostrzec�we�
wspieraniu�nowych�rodzajów�działal-
ności,�które�służą�różnicowaniu�gospo-
darki .�Plan�różnicowania�gospodarki,�
który�ma�sprzyjać�utrzymaniu�w�dłuż-
szym�okresie�jakości�życia�w�społecz-
nościach�wiejskich,�stanowi�podstawę�
trzeciej�osi�tematycznej�PROW .�Dowie-
dziono,�że�zróżnicowane�gospodarki�
przynoszą�wiele�korzyści�różnym�pod-
miotom�na�obszarach�wiejskich,�a�środki�

osi�3�wspierają�ten�cel�przez�programy�
PROW,�które�zapewniają�rolnikom�bar-
dziej�sprzyjające�warunki�i�zmniejszają�
ryzyko�porzucania�obszarów�wiejskich�
dzięki�tworzeniu�miejsc�pracy�i�innowa-
cjom�we�wszystkich�sektorach .�

W�Irlandii,�gdzie�wszystkie�zasoby�osi 3�
przekazywane�są�za�pośrednictwem�bu-�
dżetów�lokalnych�grup�działania�(LGD),�
finansowanych�z�osi�4,�przedstawiciel�
Departamentu�ds .�Społeczności,�Wsi�
i Regionu�Irlandzkojęzycznego�(Gaeltacht)�
zwraca�uwagę,�że�„ciągłe�zmiany�w meto-
dach� gospodarowania� w� połączeniu�
z potrzebą�zagwarantowania�mieszkań-
com�wsi�alternatywnych�form�zatrudnie-
nia�i�możliwości�prowadzenia�działalno-
ści�gospodarczej�powodują�konieczność�
skoncentrowania�się�na�rozwoju�gospo-
darczym� obszarów� wiejskich,� w� celu�
zapewnienia�odpowiedniej�masy�krytycz-
nej,�służącej�przyciągnięciu�i�zatrzymaniu�
ludzi,�aby�mieszkali�i�pracowali�na�obsza-
rach�wiejskich” .

Działania� innych� państw� członkow-
skich�realizują�podobne�cele�osi�3�PROW,�
tworząc�nowe�możliwości�zatrudnienia�
i warunki�wzrostu�przez�inwestycje�bez-
pośrednie,�budowę�zdolności�administra-
cyjnej,�zdobywanie�umiejętności�i lokalne�
strategie� rozwoju .� Te� działania� osi� 3�
pomagają�między�innymi�zagwaranto-
wać,�że�obszary�wiejskie�pozostaną�atrak-
cyjne�dla�przyszłych�pokoleń,�a dzięki�
wspieraniu�szkoleń,�rozwoju�społeczeń-
stwa�informacyjnego�i�przedsiębiorczości�
podstawowym�celem�środków�osi�3�staje�
się�również�uwzględnienie�szczególnych�
potrzeb�kobiet,�ludzi�młodych�i�starszych�
pracowników .

Oś 3, podobnie jak pozostałe osie tematyczne unijnej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, stwarza również możliwości działania w taki sposób, by wpływać  
pozytywnie na różnorodność. Ponieważ szczególny nacisk w ramach osi 3 kładziony 
jest na różnicowanie gospodarcze i jakość życia, podmioty na obszarach wiejskich 
mogą skorzystać z elastycznego zestawu narzędzi rozwoju, oferowanych przez  
tę oś, aby rozwiązać różnego rodzaju ważne problemy społeczno-gospodarcze.
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Tworzenie�i�rozwój�
przedsiębiorstw�na�
obszarach�wiejskich�

Jednym�ze�środków�osi�3,�często�stosowa-
nych�w�PROW�do�różnicowania�działalnoś-�
ci�na�obszarach�wiejskich,�jest�środek�312�
(rozpoczynanie� i� rozwój�działalności�
gospodarczej) .�Państwa�członkowskie�
z�zadowoleniem�przyjęły�możliwości�
dostępne�w�ramach�tego�środka,�a�pra-
wie�18%�pierwotnego�budżetu�osi�3�UE�
przeznaczono�na�działania�polegające�na�
wspieraniu�zakładania�działalności�gospo-
darczej� i�służące�rozwojowi�przedsię-
biorstw .�Państwa�członkowskie�wykorzy-
stują�ten�instrument�w�różnym�stopniu .�
Niektóre�mniejsze�kraje�w�dużej�mie-
rze�opierają�się�właśnie�na�nim .�Przykła-
dowo,�ponad�jedna�trzecia�funduszy�osi 3�
w�Estonii�i�prawie�jedna�czwarta�alokacji�
na�oś�3�na�Łotwie�zostały�przeznaczone�
na�projekty�dotyczące�tworzenia�i�roz-
wijania�działalności�gospodarczej .�Nato-
miast�Holandia�przewiduje�wykorzystanie�

jedynie�9%�swojego�budżetu�osi�3�na�śro-
dek�312,�ponieważ�wiele�jej�celów�doty-
czących�różnicowania�działalności�gospo-
darczej�na�obszarach�wiejskich� łączy�
się�ze�wsparciem�turystyki�udzielanym�
w ramach�środka�313,�na�które�przyzna-
wane�jest�około�32%�budżetu�osi�3�holen-
derskiego�PROW .�

Powyższe�różnice�między�finansowaniem�
przydzielonym�na�oś�3�stanowią�odzwier-
ciedlenie�różnorodności,�mocnych�stron�
i�potrzeb�rozwojowych�poszczególnych�
gospodarek�wiejskich�w�Europie .�Jaro-
slav�Pražan�z�czeskiego�Departamentu�
Zrównoważonego�Rolnictwa�tłumaczy,�
że�działania�w�ramach�osi�3�są�istotne�
dla�jego�kraju,�ponieważ�„spadła�pro-
dukcja�pracochłonnych�towarów,�a�to�
z kolei�doprowadziło�do�spadku�zatrud-
nienia�w�rolnictwie .�Głównym�proble-
mem�na�obszarach�wiejskich�jest�stabili-
zacja�populacji�wiejskiej�przez�rozwijanie�
działalności�gospodarczej” .�Preferen-
cje�czeskich�władz�są�typowe�dla�innych�

instytucji�zarządzających�we�wschodnich�
państwach�członkowskich,�skłonnych�do�
zachęcania�przedsiębiorstw�i�społecz-
ności�wiejskich�do�opracowania�nowych�
pomysłów� i�wdrażania�nowatorskich�
rozwiązań�projektowych,�które�wspo-
mogą�proces�transformacji�na�obszarach�
wiejskich .�

Wpływ�innowacji

Jak�podkreślano�w�drugim�numerze�„Prze-
glądu�Obszarów�Wiejskich�UE”,�innowacje�
i�rozwój�obszarów�wiejskich�są�nieroze-
rwalnie�ze�sobą�związane,�a nowatorskie�
podejście�do�różnicowania�gospodarki�
oferuje�cenne�narzędzia,�które�pomagają�
obszarom�wiejskim�w Europie�reagować�
na�zachodzące�zmiany .�Co�za�tym�idzie,�
innowacje�służące�stronom�zaintereso-
wanym�działaniami�osi�3�mogą�przybierać�
różne�formy .�Powszechnie�przyjęte�rozu-
mienie�innowacji�jako�tworzenie�nowych�
produktów� i� usług� pozostaje� ważne�
i znaczące�również�dla�wyznaczonego�
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w ramach�osi�3�celu�różnicowania�gospo-
darki�wiejskiej,�ale�równie�ważne�są�inne�
(często�bardzo�subtelne)�przejawy�inno-
wacyjnych�rozwiązań .�

Korzyści�gospodarcze�oraz�związane�
z nimi�korzyści�dotyczące�jakości�życia�
można�uzyskać�na�przykład�przez�wspie-
ranie� procesów� rozwojowych,� które�
pomagają�podmiotom�wiejskim�reago-
wać�na�dynamikę�zmian�na�wsi�dzięki�
znajdowaniu�nowych�sposobów�działa-
nia .�Powyższe�podejście�do�rozwoju�obej-
muje�szereg�metod�różnicowania�gospo-
darki�wsi,�w�tym�stosowanie�nowych�
pomysłów,�wykorzystanie�nowych�tech-
nik,�koncentrowanie�się�na�alternatyw-
nych�rynkach,�łączenie�różnych�sekto-
rów�i�podmiotów�przez�zastosowanie�
nowych�metod�tworzenia�sieci�kontak-
tów,�wspieranie�nowych�grup�priory-
tetowych�czy�też�odkrywanie�nowych�
rozwiązań� problemów� społecznych,�
gospodarczych�i�środowiskowych .�Dosto-
sowanie�wypróbowanego�podejścia�do�

nowych�okoliczności�uznaje�się�także�
za�bardzo�skuteczny�sposób�tworzenia�
nowatorskich�rozwiązań�w�zakresie�roz-
woju�wsi,�mających�znaczenie�w�wymia-
rze�lokalnym .�Tego�rodzaju�innowacje�są�
często�wynikiem�wymiany�wiedzy�i�two-
rzenia�sieci�kontaktów�pomiędzy�najważ-
niejszymi�podmiotami .�

Helena�Zimmer�ze�szwedzkiej�organiza-
cji�na�rzecz�rozwoju�obszarów�wiejskich�
HUSH�przedstawia�korzyści,�jakie�płyną�
z tworzenia�sieci�kontaktów�pomiędzy�
podmiotami�na�obszarach�wiejskich�połą-
czonego�z�działaniem�na�rzecz�większego�
zróżnicowania�gospodarki�wsi,�podając�
przykład�niedawnych�prac�finansowa-
nych�z�osi�3,�które�dotyczyły�rozszerzenia�
oferty�ekologicznych�obiektów�dla�tury-
stów,�dostępnych�dla�osób�wypoczywa-
jących�w�popularnej�nadmorskiej�okolicy .�
Wskazuje�ona�na�przypadek,�w�którym,�
„dla�zoptymalizowania�potencjału�tury-
stycznego�naturalnej�stolicy�archipe-
lagu� Luleå� w� Szwecji� przedsiębiorcy�

potrzebowali�wsparcia,�aby�usprawnić�
współpracę�i�stworzyć�sieć�kontaktów,�
co�doprowadziło�do�powstania�projektu�
»Tereny�przybrzeżne«” .�

Powyższy�przykład�wskazuje,�jak�duże�
znaczenie�ma�zdolność�tworzenia�sieci�
kontaktów,�aby�pomóc�podmiotom�na�
obszarach�wiejskich�odpowiadać�pozy-
tywnie�na�zmiany�zachodzące�na�wsi .�
Środki�osi�3�są�stosowane�na�szeroką�
skalę�przez�partnerów�PROW,�w�szcze-
gólności�przez�LGD,�stanowiąc�zachętę�
do�bardziej�skoordynowanego�podejścia�
do�różnicowania�gospodarki�i�podnosze-
nia�jakości�życia .�Postępom�w osiąganiu�
celów�osi�3�może�sprzyjać�upowszech-
nianie�dobrych�praktyk .�Poniższe�cztery�
studia�przypadku�mają�ukazać,�w�jaki�
sposób�programy�ROW�różnych�państw�
członkowskich� pomagają� obszarom�
wiejskim�stosować�narzędzia�osi�3�do�
jak�najlepszego�wykorzystania�różno-
rodności�wsi�jako�kapitału�do�rozwoju�
społeczno-gospodarczego .



Rozwój�infrastruktury�gospodarczej�w�Irlandii�

Infrastruktura� gospodarcza� jest� głównym� narzędziem�
zachęcającym�do�działań�w�zakresie�różnicowania�gospodarki�
obszarów�wiejskich�przez�programy�dotyczące�rozpoczynania�
i�rozwijania�działalności�gospodarczej .�Rozwój�ośrodków�
przedsiębiorczości�na�obszarach�wiejskich�w�Europie,�jaki�miał�
miejsce�w�ostatnich�latach,�potwierdza�ich�skuteczność�w�roli�
inkubatorów�nowych�pomysłów�biznesowych�i�katalizatorów�
kultury�przedsiębiorczości .

Społeczności� wiejskie� w� Ir landii � robią� dobr y� uż y tek�
z dostępnych�usług�wsparcia�dla�przedsiębiorstw .�Dostępne�
środki�PROW�mają�na�celu�optymalne�wykorzystanie�kapitału�
ludzkiego,�przyrodniczego,�społecznego�i�produkcyjnego�
znajdującego� się� na� tamtejszych� obszarach� wiejskich .�
Całkowita�pomoc�na�zakładanie�i�rozwijanie�działalności�
gospodarczej,�udzielana�w�ramach�irlandzkiego�PROW,�jest�
przekazywana�za�pośrednictwem�LGD .�Grupy�te�wdrażają�

zintegrowane�strategie�rozwoju�lokalnego,�przyjmujące�
całościowe�cele,�w�których�są�uwzględnione�założenia�
gospodarcze,�środowiskowe�i�społeczne .

Przedsiębiorstwa�społeczne�i�gminne�odgrywają�istotną�
rolę�w�strategiach�rozwoju�lokalnego,�gdyż�są�popularne�
wśród� mies zk ańców� wsi � ze� w zględu� na� to, � że� dają�
zatrudnienie�i świadczą�usługi .�Jednym�z�przykładów�takich�
przedsiębiorstw�jest�Ośrodek�Przedsiębiorczości�w Abington�
(Abington� Enterprise� Centre)� z� obszaru� działania� LGD�
na�rzecz�rozwoju�Ballyhoura .�Ośrodek�ostatnio�otrzymał�
dof inansowanie� w� ramach� środka� PROW� dotyczącego�
t wor ze nia � i � roz woju� dz ia ł a lności � g osp o darc zej � na�
zmodernizowanie�dwóch�zakładów�produkujących�żywność,�
które�są�wykorzystywane�przez�lokalne�firmy .�

Dotacja�PROW�w�wysokości�13�290�euro�pomogła�utrzy-�
mać�zatrudnienie� i�wesprzeć�w�dłuższej�perspektywie�
możliwość�utrzymania�się�społeczności�wiejskich�z�okolicy .�
Zmodernizowane�obiekty�dadzą�również�nowe�możliwości�
rozwoju�przedsiębiorstwom�z�tego�obszaru .�

W�celu�uzyskania�dalszych�informacji�na�temat�Ośrodka�
Przedsiębiorczości�w�Abington�i�innych�działań�związanych�
z� różnicowaniem� gospodarki� obszarów� wiejskich� pro-�
wadzonym�przez�LGD�na�rzecz�rozwoju�Ballyhoura�należy�
skontaktować�się�z�info@ballyhoura .org .
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Korzyści�biznesowe�płynące�ze�szwedzkiego�
sektora�gospodarstw�społecznych

Zjawisko�społecznej�gospodarki�rolnej�przyciąga�coraz�więcej�
uwagi�ze�względu�na�swój�potencjał�różnicowania�gospodarki�
obszarów�wiejskich�i�szereg�korzyści�społeczno-gospodarczych�
obejmujących�wszystkie�zaangażowane�podmioty .�Wsparcie�
osi�3�uznawane�jest�za�istotny�mechanizm�wspierający�rozwój�
społecznej�gospodarki�rolnej�w�UE .�Ten�model�gospodarowa-
nia�wykorzystuje�szczególne,�niepowtarzalne�cechy�środowi-
ska�wiejskiego,�które�sprzyjają�terapii,�rehabilitacji,�włączeniu�
społecznemu�i�usługom�socjalnym�skierowanym�do�grup�spo-
łecznych�znajdujących�się�w�niekorzystnej�sytuacji .

Rosnący�europejski�sektor�społecznej�gospodarki�rolnej,�zna-
nej� również�pod�nazwą�„opiekuńczej�gospodarki� rolnej”�
(care farming)� lub�„ekologicznej�opieki”�(green care),� łączy�
zarówno�tradycyjne,�jak�i�nowatorskie�zastosowania�rolnictwa�
wielofunkcyjnego,�z�których�mogą�korzystać�i�nowi,�i�obecni�
rolnicy�w�całej�UE .�Rozpowszechnienie�społecznej�gospodarki�
rolnej�w�poszczególnych�krajach�jest�różne .�Zjawisko�to�jest�
stosunkowo�mało�znane�w�niektórych�państwach�członkow-
skich,�podczas�gdy�w�innych,�takich�jak�Holandia,�występują�
dobrze�rozwinięte�sieci�gospodarstw�społecznych,�które�dzia-
łają�w�szybko�profesjonalizującym�się�sektorze .�Kraje�te�dys-
ponują�już�odnośnymi�wskaźnikami�oraz�oferują�certyfikaty�
i programy�szkoleń�dla�rolników�gwarantujące�jakość�działal-
ności�rolnej�mającej�na�celu�promowanie�zdrowia�psychicznego�

i�fizycznego .�Działalność�ta�jest�również�częściowo�finansowana�
z�krajowych�budżetów�na�ochronę�zdrowia .�

Wsparcie�w�ramach�osi�3�może�pomóc�pokryć�początkowe�
koszty�związane�z�zakładaniem�przedsiębiorstwa�zajmującego�
się�społeczną�gospodarką�rolną,�czego�doskonałym�przykła-
dem�jest�szwedzki�projekt�„Zielona�rehabilitacja”�(Green�Reha-
bilitation),�który�otrzymał�wsparcie�w�ramach�środka�311�PROW�
na�różnicowanie�w�kierunku�działalności�nierolniczej .

Projekt�„Zielona�rehabilitacja”,�który�jest�realizowany�w�Skanii,�
najbardziej�na�południe�wysuniętym�regionie�Szwecji,�był�wdra-
żany�przez�partnerstwo�zawiązane�przez�dwóch�przedsiębior-
ców�wiejskich,�gminę�i�lokalny�zakład�opieki�zdrowotnej .�Dzięki�
inwestycji�sfinansowanej�przez�PROW�grupa�pacjentów�mogła�
skorzystać�z�leczenia�poszerzonego�o�wizyty�w�gospodarstwie�
rolnym,�trwające�w�sumie�12�godzin�w�tygodniu�i�umożliwia-
jące�kontakt�ze�zwierzętami�gospodarskimi�i�kojącym�środo-
wiskiem�wiejskim .�Zaobserwowano,�że�działania�te�pomogły�
pacjentom�poczynić�postępy�w�leczeniu�oraz�wskazały�lokal-
nym�rolnikom�możliwości�biznesowe�płynące�z�takiego�różni-
cowania�działalności .

Inicjatywa�„Zielona�rehabilitacja”�była�nominowana�w�2009�r .�
do�nagrody�w�konkursie�szwedzkiej�Krajowej�Sieci�Obszarów�
Wiejskich .�Więcej�informacji�o�projekcie�udzielić�może�Ewa-Ma-
rie�Rellman�(ewa .marie .rellman@lrf .se),�trener�przedsiębiorczoś-
ci�przy�związku�rolników�regionu�Skania .
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Pomoc�na�zakładanie�i�rozwój�
mikroprzedsiębiorstw�w�Bułgarii

Bułgarski� środek�312�oferuje�pomoc�na� inwestycje�oraz�
porady�w�zakresie�sprzedaży� i�zarządzania�zarówno�dla�
nowych,�jak�i�istniejących�już�małych�przedsiębiorstw .�Jak�
w wypadku�wszystkich�pozostałych�środków�PROW,�również�
za�pośrednictwem�tego�środka�wsparcie�przeznacza�się�na�
tworzenie�i�rozwój�działalności�nierolniczej .�Wyklucza�to�
udzielanie�pomocy�przedsiębiorstwom�rolniczym,�które�mogą�
korzystać�z�innych�środków�PROW .

O�wsparcie�w�ramach�środka�312�mogą�ubiegać�się�przed-�
siębiorstwa�z�231�spośród�wszystkich�264�gmin�wiejskich�
Bułgarii .�Określono�kryteria�kwalif ikowalności,� zgodnie�
z którymi�definiuje�się�małe�przedsiębiorstwa�jako�przed-�
siębiorstwa,�które�zatrudniają�mniej�niż�10�osób�i�których�
roczny�obrót�lub�roczna�suma�bilansowa�nie�przekracza�2 mln�
euro�(jest�to�zgodne�z�definicją�MŚP�przygotowaną�przez�
Komisję�i�zawartą�w�zaleceniu�2003/361/WE) .

Działalność�kwalifikująca�się�do�wsparcia�w�ramach�środka�
dotyczącego�tworzenia�i�rozwoju�działalności�gospodarczej�
obejmuje:�przetwórstwo�(w�tym�produkcję�mebli),�inżynierię�
oświetlenia�itp .;�obiekty�wytwarzające�energię�odnawialną�
(o�mocy�mniejszej�niż�1�megawat)�na�sprzedaż�lub�użytek�
własny;�rozwój�usług�w�szerokiej�gamie�sektorów,�takich�jak�

doradztwo�i�usługi�biznesowe;�świadczenie�usług�socjalnych�
i � medycznych;� transpor t� na� obszarach� wiejskich� oraz�
przedsiębiorstwa�oferujące�zakwaterowanie�turystyczne�na�
małą�skalę�(mniej�niż�20�pokoi�dla�gości) .

Kryteria�wyboru�w�ramach�tego�środka�traktują�w�sposób�
priorytetowy�między�innymi�projekty�dotyczące�rozwoju�
zintegrowanej�turystyki�wiejskiej,�energii�odnawialnej�i�usług�
związanych�z�technologiami�informacyjno-komunikacyjnymi�
oraz�projekty�zgłaszane�przez�kobiety�i�młodych�ludzi�(poniżej�
40 .�roku�życia) .

Rodzaj�wsparcia�oferowany�przez�EFRROW�może�obejmować�
inwestycje�takie,�jak:�budowa,�przebudowa,�remont�budynków�
lub�obiektów�przedsiębiorstwa;�instalowanie�nowych�maszyn�
i�sprzętu,�w�tym�oprogramowania�komputerowego�i sprzętu�
specjalistycznego;�opracowanie�nowych�produktów;�pro-�
jektowanie�strategii�marketingowych;�wdrażanie�systemów�
jakości .�Przewidziane�zostały�również�działania�reklamowe�
i promocyjne .

Do�końca�października�2009�r .�do�bułgarskiej�agencji�płatniczej�
złożono�750�wniosków�dotyczących�projektów�w�ramach�
środka�312,�co�odzwierciedla�duże�zainteresowanie,�jakim�
cieszy�się�ten�środek .�Z�tego�względu�może�on�stać�się�ważnym�
narzędziem�różnicowania�gospodarki�wiejskiej�w�Bułgarii,�
obecnie�silnie�zależnej�od�rolnictwa .
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Kształtowanie�kapitału�ludzkiego�w�Niemczech

Jednym� z� prior y tetów� strategicznych� LGD� Vulkaneifel�
w Nadrenii-Palatynacie�w�Niemczech�jest�udzielanie�pomocy�
na� rozpoczęcie�działalności�gospodarczej .�LGD�zdobyła�
pozytywne�doświadczenia�w�tej�dziedzinie�w�trakcie�programu�
Leader+,� które� wykorzystywane� są� teraz� w� działaniach�
finansowanych�z�osi�3�nowego�PROW .�

Program�wsparcia�dla�przedsiębiorstw�został�zaprojektowany�
tak,�aby�pasował�do�potrzeb�lokalnej�gospodarki .�Ma�on�na�
celu�motywować�i�zachęcać�przyszłych�przedsiębiorców,�
a także�pomagać�im�w�początkowej�fazie�rozwoju�pomysłów .�
Program�ten�zapewnia�również�pomoc�doradczą�w�zakresie�
zakładania�i�rozwijania�przedsiębiorstw�wiejskich .�Za�priorytet�
w�tym�programie�uważa�się�wspieranie�kobiet�prowadzących�
przedsiębiorstwa,�osób�starszych,�potencjalnych�następców�
starszych�rolników�oraz�studentów .

Zintegrowany�modułowy�program�wsparcia�jest�dostępny�dla�
lokalnych�przedsiębiorców,�którzy�mogą�skorzystać�z porad�
ekspertów� w� dziedzinie� samozatrudnienia� oraz� zdobyć�
umiejętności�dające�się�wykorzystać�w�dziedzinach�takich,�jak�
planowanie�biznesowe�i�marketing .

Dodatkowe�usługi�objęte�programem�osi�3�obejmują�warsztaty�
szkoleniowe�mające�na�celu�pomoc�w�podejmowaniu�decyzji�
oraz�w�ocenianiu�własnego�przedsiębiorstwa,�tak�aby�pomóc�
w�określeniu�jego�mocnych�i�słabych�stron .�

LGD�promuje�rozwiązania�integracyjne,�organizując�szkolenia�
w�terenie�–�ułatwia�tym�samym�dostęp�do�środków�osi 3�
wszystkim� członkom� społeczności� wiejskiej,� zwłaszcza�
tym,�którzy�mieszkają�na�bardziej�oddalonych�obszarach .�
Ponadto�przewidziane�w�osi�3�usługi�obejmujące�pomoc�
w�uruchamianiu� i� rozwoju�działalności�gospodarczej� są�
oferowane� w� języku� niemieckim,� rosyjskim� i� tureckim .�
Podejście�to�jest�wyrazem�troski�LGD�o�włączenie�ludzi�różnych�
narodowości�w�procesy�rozwoju�obszarów�wiejskich .�Te�
nowatorskie�działania�pozwalają�LGD�Vulkaneifel�uwzględniać�
coraz�istotniejszy�aspekt�różnorodności�obszarów�wiejskich,�
jakim�jest�różnorodność�kulturowa .�

Dalsze�informacje�na�temat�działań�podejmowanych�przez�
LGD�Vulkaneifel,�które�mają�na�celu�pomaganie�lokalnym�
społecznościom�w�skutecznym�wykorzystywaniu�możliwości�
i�podejmowaniu�wyzwań,�jakie�niesie�ze�sobą�różnorodność�
obszarów�wiejskich,�znajdują�się�na�stronie�internetowej:�
www .bernkastel-wittlich .de/lag-vulkaneifel .html�(w�języku�
niemieckim) .

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT�VULKANEIFEL�MBH
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Oś 4

Współpraca – 
kluczem do rozwoju 
obszarów wiejskich

©
�T

 .�H
U

D
SO

N



39

Przegląd Obszarów Wiejskich UE nr 3

Stosowane�w� inicjatywie�Leader�
podejście�do�rozwoju�obszarów�
wiejskich�UE�opierają�się�na�wdra-

żaniu�przez�lokalne�grupy�działania�(LGD)�
lokalnych�projektów�na�rzecz�rozwoju .�
Metoda�ta�korzeniami�swymi�sięga�trzech�
pokoleń�unijnych�programów,�a�obecnie�
została�zastosowana�w�osi�4�dzisiejszej�
polityki�rozwoju�obszarów�wiejskich�UE .�

Zgodnie�z�szacunkami�z�końca�2009 r .�
w rozwój�obszarów�wiejskich�w�UE�zaan-
gażowanych�będzie�ponad�2100 LGD .�
Każda�z�nich�będzie�mogła�uzyskać�
dostęp�do�specjalnie�dla�nich�przezna-
czonego�środka�w�ramach�osi�4�(śro-
dek 421),�którego�celem�jest�finansowa-
nie�projektów�współpracy .

20�lat�współpracy�
terytorialnej

W�1989�r .�Komisja�Europejska�po�raz�
pierwszy�udzieliła�wsparcia�finansowego�
na�potrzeby�współpracy�terytorialnej .�
Przekazała�wówczas�na�mocy�artykułu�
10�rozporządzenia�w�sprawie�Europej-
skiego�Funduszu�Rozwoju�Regional-
nego�(EFRR)�kwotę�ponad�21�mln�ecu�dla�
14 grup�projektów�pilotażowych�w celu�
rozwiązania�problemów�strukturalnych�
w�regionach�przygranicznych .�Na�pod-
stawie�początkowego�doświadczenia�
opracowano�program�INTERREG,�który�
od�momentu�powstania�dał�się�poznać�
jako� mechanizm� korzystny� dla� roz-
woju�gospodarczego�i�restrukturyzacji�
w regionach�przygranicznych .

Państwa�Europy�Środkowej�i�Wschod-
niej�również�skorzystały�na�tej�współ-
pracy,�a w�okresach�przedakcesyjnych�
UE�udzieliła�im�znaczącej�pomocy�za�
pośrednictwem�różnych�programów�
współpracy�transgranicznej .�Te�obej-
mujące�współpracę�działania�stanowiły�
zachętę�do�transferu�wiedzy�pomiędzy�
krajami�i�były�ukierunkowane�na�ważne�
kwestie�związane�z�rozwojem�w�regio-
nach�przygranicznych .�

Współpraca�jako�
czynnik�umacniający�
spójność�terytorialną

Kolejne�programy�rozwoju�przyczyniały�
się�do�osiągnięcia�pierwszych�sukce-
sów�we�współpracy�terytorialnej .�Coraz�
więcej�obszarów�wiejskich�brało�udział�
w tym�procesie�i�czerpało�ze�współpracy�
wartościowe�doświadczenia .�Współpra�
ca�terytorialna�stanowiła�ważny�wkład,�
ponieważ�dzięki�niej�powstawały�miej-
sca�do�życia,�w�których�granice�nie�miały�
faktycznie�znaczenia .�Stwierdzono�rów-
nież,�że�współpraca�może�być�skuteczną�
pomocą�dla�różnych�obszarów�w identy-
fikowaniu�wspólnej�problematyki�zwią-
zanej�z�rozwojem�wsi�i�wynikających�
z tego�możliwości .�

Współpraca� pomogła� przekształcić�
występujące�w�Europie�różnice�i�uzu-
pełniające�się�elementy�w�zasoby,�które�
można�było�wykorzystać�do�wsparcia�
bardziej�harmonijnych�działań�na�rzecz�
rozwoju .�Spójność�terytorialna�była�
bardzo�popularnym�aspektem�działań�
w ramach�inicjatywy�Leader,�a�obecnie�
jest�uznawana�za�jeden�z�fundamentów�
metody�Leader .�

Oś 4 oferuje wsparcie dla działań związanych ze współpracą, które mogą pomóc 
różnym obszarom wiejskim w identyfikacji wspólnych problemów z zakresu  
rozwoju, a także w znajdywaniu nowych możliwości i rozwiązań. Metody oparte  
na współpracy okazały się również korzystne dla społeczności, gospodarki oraz 
środowiska naturalnego europejskiej wsi.

Współpraca� może� być� albo� mię-
dzyterytorialna�(pomiędzy�obsza-
rami�wiejskimi�w�jednym�państwie�
członkowskim),�albo�transnarodowa�
(pomiędzy� obszarami� wiejskimi�
z różnych�państw�członkowskich) .�
Otwartość�na� inne�kraje�stanowi�
tradycyjny�aspekt�współpracy�tery-
torialnej�pomiędzy�grupami�LGD .

Inicjatywa Leader pokazała, że wykraczanie poza granice regionalne 
i krajowe ma ogromną wartość. Uczestnicy grup Leader, kontaktując się ze 
sobą ponad granicami, odkrywają, że ich sukcesy i trudności nie są czymś 
wyjątkowym. Porównują notatki. Uczą się od siebie nawzajem. A życie staje 
się o wiele łatwiejsze, kiedy nie trzeba wyważać otwartych drzwi.

Komisarz�Mariann�Fischer�Boël,�Konferencja�Leader+,�Evora,�Portugalia,�22–23�listopada�2007�r .

„
”
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Korzystny�kontekst�
współpracy

Komisja� Europejska,� mając� świado-
mość�wartości�dodanej,� jaką�oferuje�
takie�wspólne�działanie,�opracowała�
całą� gamę� narzędzi� współpracy� dla�
obszarów�wiejskich .�Oprócz�środka�421�
w osi 4�polityki�rozwoju�obszarów�wiej-
skich�należą�do�nich:�cel�Europejska�
Współpraca�Terytorialna�(zwany�rów-
nież� INTERREG�IVC)� i�podśrodek�433�
Europejskiego�Funduszu�Społecznego,�
który�dotyczy�współpracy�transnarodo-
wej�i międzyregionalnej�na�rzecz�mobil-
ności .�Obszary�wiejskie�mogą�również�
uczestniczyć�w�innych�unijnych�projek-
tach�współpracy,�obejmujących�tema-
tykę�edukacyjną,�kulturalną,�środowis-�
kową�i�badawczą .�Dalsze�możliwości�
stwarza�polityka�sąsiedztwa,�w�którą�
zaangażowane�są�kraje�graniczące�z�UE .

Taka�determinacja�ze�strony�Europy,�aby�
ze�współpracy�uczynić�główne�narzę-
dzie�na�potrzeby�spójności�terytorial-
nej,� znalazła� się� u� podstaw� Zielonej 
księgi Komisji w sprawie spójności teryto-
rialnej: przekształcenie różnorodności tery-
torialnej w siłę,�opublikowanej�w 2008�r .�
Prof . Mark�Shucksmith�z�brytyjskiego�
Uniwersytetu�Newcastle,�specjalista�ds .�
planowania�regionalnego�w UE,�wyjaś-�
nia:�„W�zielonej�księdze�uznaje�się�war-
tość�wymiany�doświadczeń�i�wiedzy,�
którą�prowadzą�ludzie�zamieszkujący�
różne�obszary .�Wcześniejsze�inicjatywy�

przyniosły�wyraźne�korzyści,�do�któ-
rych�należy�nie�tylko�poznanie�sposobu,�
w�jaki�ludzie�mieszkający�w�innych�miej-
scach�stawiają�czoło�podobnym�wyzwa-
niom,� ale� też� możliwość� spojrzenia�
na�swoją�najbliższą�okolicę�w�innym,�
nowym�świetle�i�znalezienia�nowych,�
wcześniej�nierozważanych�rozwiązań” .

„Wiele�obszarów�wiejskich�doświadcza�
gwałtownych�przemian�–�mówi�dalej�–�ale�
na�większości�z�nich�działają�różne�pod-
mioty,�które�troszczą�się�o�przyszłość�tych�
miejsc�i�które�z�całą�pewnością�pragną�
ujrzeć,�jak�wyzwala�się�drzemiący�w nich�
»potencjał«,�w�takim�rozumieniu,�w�jakim�
przedstawia�się�go�w�zielonej�księdze” .�
Takie�zainteresowane�podmioty�często�
mają�różne�–�być�może�sprzeczne�–�zda-
nia�na�temat�tego�potencjału .�Prioryte-
tem�będzie�więc�pomoc�w�zbudowaniu�
takiej�zdolności�instytucjonalnej,�która�
pozwoli�im�na�pogodzenie�ich�odmien-
nych�wyobrażeń�i�interesów�oraz�na�wza-
jemną�współpracę�w�trakcie�działań” .

Wypowiedź� profesora� potwierdza�
główne�cele�działania�służącego�wspie-
raniu�współpracy�transnarodowej,�prze-
widzianego�w�osi�4 .

Pobudzanie�do�działania�
krajowych�sieci�obszarów�
wiejskich

„Ważne�jest,�aby�poszczególne�obszary�
wiejskie,�odznaczające�się�zbliżonymi�

możliwościami�rozwojowymi,�potrze-
bami�i�stojące�wobec�podobnych�wyz-�
wań,�łączyły�się�i�wymieniały�się�do-�
świadczeniami”�–�mówi�Matej�Štepec�
ze�słoweńskiego�ministerstwa�rolnic-
twa,�które�przeznaczyło�na�współpracę�
10%  swojego� budżetu� dostępnego�
w ramach�osi�4 .�W�tym�przypadku�prio-
rytetem�jest�wspieranie�seminariów�
dotyczących� współpracy,� prac� nad�
podręcznikami�metodycznymi�i�grup�
roboczych .�

Podejścia� różnią� się� w� zależności� od�
kraju�i�są�uzależnione�od�wcześniejszych�
doświadczeń�w�zakresie�współpracy .�Dla�
przykładu�austriacka�sieć�obszarów�wiej-
skich�wspiera�projekty�współpracy�w fazie�
początkowej,�pomagając�obszarom�wiej-
skim�w�organizacji�pierwszych�spotkań�
z�partnerami .�Podobnie�Luksemburg�–�
jak�wyjaśnia�Françoise�Bonert�z minister-
stwa�rolnictwa�–�przekazuje�grupom�LGD�
budżet�w�wysokości�5�tys . euro�na�sfinan-
sowanie�pierwszego�etapu�projektów�
współpracy�transnarodowej .

Włochy,� które� planują� przeznaczyć�
na�współpracę�w�ramach� inicjatywy�
Leader�ponad�110�mln�euro,�zachęcają�
obszary�wiejskie,�aby�przyjęły�praw-
dziwą�strategię�współpracy�terytorial-
nej:�„Zaplanowaliśmy�kilka�działań�na�
rzecz�wspierania�współpracy,�w�tym�
połączenie�w jedną�całość�różnych�form�
współpracy,�takich�jak:�Leader,�INTER-
REG,�polityka�sąsiedztwa�i�współpraca�

Zebranie się razem to początek, pozostanie razem to postęp, a wspólna 
praca to sukces.

Henry�Ford�

„
”
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Łączenie�umiejętności�w�celu�stworzenia�
możliwości�rozwoju�gospodarczego�
dla obszarów�wiejskich�

W�pewnym�francuskim�regionie�wiejskim,�znanym�z�produkcji�
tkanin,�powstał�pomysł�dotyczący�współpracy .�W�związku�
z kryzysem�strukturalnym,�na�który�nałożyły�się�problemy�
gospodarcze,�technologiczne�i�związane�z�zasobami�ludzki-�
mi,�zainteresowane�podmioty�z�sektora�tekstylnego�oraz�
LGD�Beaujolais�Vert�postanowiły�rozważyć,�jakie�działania�
należy�przeprowadzić�w�ramach�realizowanego�przez�nie�
programu�Leader�na�lata�2007–2013 .�Mając�świadomość�
potrzeby�znalezienia�nowych�rozwiązań,�podjęto�decyzję�
o�wyjeździe�do�Holandii,�w�celu�odwiedzenia�tamtejszych�
firm�produkujących�tkaniny,�dysponujących�najnowszymi�
technologiami�i�uznawanych�obecnie�za�rynkowych�liderów�
pod�względem�skuteczności�i�konkurencyjności .

Te�międzynarodowe�dyskusje�na�temat�technologii�maszyn�
i�oprogramowania�zaowocowały�wkrótce�planami�szerszej�
współpracy .�Do�powstałego�w�ten�sposób�projektu�dołą-�
czyła�włoska�LGD�Altra�Romagna,�dysponująca�wiedzą�
i�doświadczeniem�z�zakresu�produkcji� tkanin .�Wspólne�
cele�Francuzów�i�Włochów�to�m .in .:�stworzenie�wspólnych�
produktów�i�wypracowanie�pozycji�na�nowych�rynkach�przez�
połączenie�umiejętności�i�know-how .�Ostatecznym�celem�jest�
rozwijanie�wspólnego�rynku .�

Spotkania� w� sprawie� projektu� współpracy� zostały� tak�
zaplanowane,�aby�zbiegały�się�w�czasie�z�europejskimi�
targami,�w�których�uczestniczą�obaj�partnerzy .�Przyczynia�
się� to�do�oszczędności�w�kosztach�projektu .�W�trakcie�

spotkań�partnerzy�badają�możliwości�zaprojektowania�
takiego� innowacyjnego� produktu� tekstylnego,� któr y�
stanowiłby�odzwierciedlenie�tożsamości�obydwu�obszarów�
wiejskich�i mógł�być�używany�w�trakcie�imprez�kulturalnych .�
Przedstawiono�już�pewną�liczbę�konkretnych�możliwości,�
w tym�dotyczących�tkanin,�które�można�wykorzystać�podczas�
imprez,�tworzenia�znaku�firmowego�i�systemu�sprzedaży .�

W� ten� sposób� projekt� zapoczątkowany� przez� obszary�
wiejskie�Europy,�doświadczające�podobnych�problemów�
gospodarczych,�o�różnej�historii,� lecz�o�uzupełniających�
się�umiejętnościach� i�know-how,� skupia�szerokie�grono�
zainteresowanych�podmiotów�z�sektorów�gospodarki,�badań�
i�turystyki�(w�tym�laboratoria,�warsztaty�produkcji�tkanin,�
związki�zawodowe�i�biura�turystyczne) .�Obecnie�stojące�
przed�nimi�wyzwanie�polega�na�skutecznym�wykorzystaniu�
możliwości�współpracy,�jakie�stwarza�oś�4 .�Mają�oni�nadzie-�
ję,�że�odnoszone�przez�nich�sukcesy�wiązać�się�będą�ze�
wspólnym�wprowadzaniem�innowacji�oraz�zastanawianiem�
się�nad�przyszłością�lokalnej�branży�tekstylnej,�która�stanowi�
nie�tylko�kapitał�ich�obszarów�wiejskich,�ale�też�przynosi�
korzyści�społeczne�i�wzmacnia�poczucie�tożsamości .�

Więcej�o�tym�projekcie�można�dowiedzieć�się�ze�strony:

http://www .pays-beaujolais .com/france/DT1229005523/page/
Approche-Leader-en-Beaujolais-Vert .html .
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zdecentralizowana” –�mówi�Catia�Zum-
pano,�kierownik�ds .�współpracy�we�wło-
skiej�sieci�obszarów�wiejskich�(INEA) .�

Narzędzie�rozwoju�
terytorialnego

Współpracę�uznaje�się�teraz�nie�tylko�za�
czynnik�służący�zwiększaniu�otwartoś-�
ci�i�innowacyjności�na�obszarach�wiej-
skich,�ale�też�za�ważne�narzędzie�roz-
woju�terytorialnego .�Proces�współpracy�
okazał�się�bardzo�popularny�i�skuteczny .�
Szczególnie�efektywna�stała�się�pomoc�
w�identyfikowaniu�wspólnej�problema-
tyki�związanej�z�rozwojem�wsi,�a�także�
w�poszukiwaniu�możliwości�i�rozwiązań .

Doświadczenia�ostatnich�20�lat�dowodzą,�
że�„współpraca�dla�samej�współpracy”�
przynosi�społecznościom�wiejskim�nie-
wiele�korzyści .�Projekty�współpracy�
należy�planować�bardzo�uważnie,�aby�
zapewnić�wszystkim�uczestnikom�wy-�
mierne�rezultaty�rozwoju,�wraz�z�korzy-
ściami�płynącymi�z efektu�synergii .�

Tego� rodzaju� nauki� stanowią� część�
doświadczenia� nabytego� w� trakcie�
dotychczasowej�współpracy�między�
LGD .�W�poniższych�czterech�studiach�
przypadku,�związanych�z�osią�4,�przed-
stawiono�kilka�interesujących�doświad-
czeń�współpracy,�wybranych�spośród�
ogromu�informacji�na�temat�rozwoju�
obszarów�wiejskich,�które�tworzą�swo-
istą�masę�krytyczną .



Doświadczenia�lokalnych�grup�działania�
z Luksemburga

Małe� kraje� odniosł y� spore� korzyści� dzięki� projektom�
współpracy .� Kolejne� dwa� studia� przypadku� pokazują�
użyteczne�i�nadające�się�do�upowszechniania�doświadczenia�
zebrane�przez�LGD�z�Luksemburga .

Małe�stowarzyszenie�non-profit z�luksemburskiej�gminy�
Beckerich�powołało�do�życia�nowatorską�inicjatywę�z�zakresu�
współpracy,�mającą�na�celu�stworzenie�na�obszarach�wiejskich�
Europy� nowego� typu� turystyki� społeczno-kulturalnej .�
Pomysł�tego�projektu�skupia�się�na�wypracowaniu�powiązań�
pomiędzy�obszarami�wiejskimi,�co�pozwoli�na�dodatkowe�
poszerzenie�możliwości,� jakie�daje�lokalne�dziedzictwo .�
W skrócie�zakłada�on�stworzenie�alternatywnego�sposobu�
podróżowania,�który�zapewni�turystom�–�ludziom�w�każdym�
wieku�i�o�różnych�doświadczeniach�życiowych�–�niecodzienne�
przeżycia .�

Po�zatwierdzeniu�przez�LGD�wstępnego�planu�współpracy�
kolejny�etap� rozwoju�projektu�polegał�na�znalezieniu�
obszarów�partnerskich�z�całej�Europy�zainteresowanych�
wspólnym� działaniem .� Dzięki� kontak tom� osobist ym�
i pomocy�LGD�znalezienie�sześciu�partnerów�(z�Irlandii,�
Niemiec,�Austrii,�Włoch,�Finlandii� i�Grecji)�zajęło� tylko�

kilka�miesięcy .�Proces�ten�ułatwiła�kwota�5�tys .�euro,�którą�
luksemburskie�LGD�otrzymały�na�sfinansowanie�wstępnego�
etapu�współpracy .

Jedną�z�pierwszych�kwestii,�jaką�należało�ustalić�na�samym�
początku,�były�zasoby�ludzkie .�Wyrażano�obawy�dotyczące�
nakładu�pracy�niezbędnego�do�ustanowienia�i�utrzymania�
programu�obejmującego�wielu�partnerów,�ponieważ�ani�
wspomniane�stowarzyszenie,�ani�LGD�nie�dysponowały�
wystarczającymi�środkami .�Rozwiązanie�okazało�się�sto-�
sunkowo�proste�i�polegało�na�zawarciu�umowy�na�wynajęcie�
„dostawcy�usług,�którego�koszty�zostaną�ujęte�w budżecie�
programu,�a�które�wszyscy�poniesiemy�wspólnie” –�wyjaś-�
nia�Fons�Jacques,�dyrektor�LGD�Redange�Wiltz�i dodaje:�
„Wydzieliliśmy� już�potrzebne�pieniądze�ze�środków�na�
współpracę�transnarodową .�Z�Europejskiego�Funduszu�
Rolnego�na�rzecz�Rozwoju�Obszarów�Wiejskich�oraz�ze�
środków�rządowych�pochodzi�69%�wkładu,�gminy�wniosą�
pozostałe�31%” .

Model� luksemburski� realizowany� jest� według� modelu�
polegającego�na�współpracy�bezpośredniej�i�stanowi�dowód�
na�relatywną�łatwość�nawiązywania�współpracy�pomiędzy�
LGD�z�różnych�państw�członkowskich�przy�wykorzystaniu�
środka�421 .�Więcej�informacji�o�tym�projekcie�można�uzyskać�
na�stronach:�www .rw .Leader .lu�i�www .dmillen .lu .
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Ze�wspaniałych�pomysłów�rodzą�się�wspaniałe�
projekty�(współpracy)

Luksemburskie�centrum�młodzieżowe�w�Grevenmacher�reali-
zuje�nowatorski�projekt�współpracy,�mający�na�celu�upowszech-
nianie�wśród�społeczeństwa�problematyki�ochrony�środowi-
ska .�Młodzi�ludzie�otrzymali�bardzo�ważną�rolę�w�tym�projekcie�
dzięki�innowacyjnemu�programowi�edukacji�ekologicznej .

Członkowie�miejscowej�LGD�szybko�uświadomili�sobie�mię-
dzynarodowy�potencjał�tego�projektu .�Wstępne�plany�rozsze-
rzono�więc�o�współpracę�na�szczeblu�Unii,�w�którą�zaanga-
żowani�byliby�młodzi�ludzie�z�obszarów�wiejskich�w�różnych�
krajach .�Projekt�ma�umożliwić�uczestnikom�szersze�zrozumie-
nie�wyzwań�natury�ekologicznej�i�poszukiwanie�wspólnych�roz-
wiązań�dla�różnych�rejonów .�Ten�finansowany�w�ramach�osi�4�
projekt�współpracy�obejmie�jeszcze�jedną�LGD�z�Luksemburga�
oraz�wybrane�tereny�we�Francji,�Włoszech�i�w�Finlandii .�

Młodzi� ludzie� będą� musieli� przygotować� się� na� długo-
trwałą�pracę .�W�trakcie�serii�dużych�spotkań�planowanych�na�

lata 2010–2012�przygotują�oni�imprezy�artystyczne�i�projekty�
twórcze�obejmujące�różne�tematy�związane�z�ochroną�środo-
wiska,�takie�jak:�„Powiedziała�mi�Planeta . . .”�lub�„Pokaż�mi�swoje�
środowisko,�a�powiem�Ci,�kim�jesteś!”�Przewidziano�nakręcenie�
filmu�animowanego,�krótkie�przedstawienia�i�wiele�innych�atrak-
cji .�Dzieła�te�będą�prezentowane�w�kawiarniach,�centrach�mło-
dzieżowych�i�na�ulicach .�Zarejestrowane�na�płytach�CD�i�DVD�
zostaną�również�szeroko�rozpowszechnione�wśród�młodych�
ludzi .�

Organizatorzy�projektu�ufają,�że�ich�pomysły�przyczynią�się�do�
powodzenia�projektu�współpracy�transnarodowej .�Oczekują�
oni,�że�dzięki�zwiększonym�korzyściom�wynikającym�z�eduka-
cji�i�rozwoju�osobistego�młodzieży,�jak�również�dzięki�zwięk-
szeniu�wiedzy�na�temat�zagadnień�ochrony�środowiska�oraz�
poprawie�warunków�środowiskowych�uczestniczące�w�projek-
cie�tereny�wiejskie�skorzystają�z�efektu�synergii�korzystnego�
dla�wszystkich .�Więcej�informacji�znaleźć�można�na�stronie:�
www .rw .Leader .lu�lub�www .miselerland .lu .�

�
Europejskie�szlaki�pielgrzymkowe�przyciągają�
coraz�więcej�wiernych

Przez�tereny�włoskiej�LGD�pod�nazwą�SOPRIP�i�hiszpańskiej�
LGD Portodemouros�przebiegają�ważne�szlaki�pielgrzymkowe .�
To�wspólne�dziedzictwo�sprawiło,�że�oba�wiejskie�regiony�połą-
czyły�swoje�siły�przy�realizacji�szeregu�inicjatyw�współpracy,�
podejmowanych�od�czasu�wprowadzenia�w�życie�inicjatywy�
Leader�II .�Ich�bieżące�cele�były�jasno�sformułowane,�a�ich�pod-
stawą�była�rozbudowa�turystyki�wiejskiej�przez�promowanie�
dziedzictwa�społecznego�i�kulturalnego�związanego�z�oby-
dwoma�szlakami�pielgrzymek .�

Projekt�z�czasem�rozrósł�się,�a�pierwotne�ustalenia�dotyczące�
współpracy�zostały�rozszerzone�na�18�różnych�LGD�w�pięciu�
państwach�członkowskich�(Włochy,�Hiszpania,�Francja,�Portuga-
lia�i�Szwecja) .�Utworzyły�one�ogólnoeuropejską�sieć�obszarów�
wiejskich,�której�zakres�zadań�objął�wspólny�marketing�teryto-
rialny,�propagowanie�partnerstwa�publiczno-prywatnego,�dzia-
łania�z�zakresu�komunikacji�oraz�stronę�internetową�poświę-
coną�usługom�turystycznym�i�lokalnym�produktom .�

Współpraca�zaowocowała�różnymi�wspólnymi�działaniami,�
które�przyniosły�wiele�praktycznych�wyników .�Ponieważ�liczba�
obszarów�wiejskich�była�tak�duża,�zaistniała�konieczność�doko-
nania�zmian�w�organizacji�pracy�i�sposobie�koordynacji�sieci .�
Aby�ułatwić�rozwiązywanie�tego�rodzaju�problemów,�łączących�
się�z�zarządzaniem�projektem,�powołano�Europejskie�Zgrupo-
wanie�Interesów�Gospodarczych�(EZIG) .�Okazało�się,�że�ta�for-
malna�struktura�partnerstwa,�wraz�z�jej�szczególnym�statusem�
prawnym,�daje�wiele�korzyści .�Dzięki�utworzeniu�jednej�puli�
zasobów�umożliwia�ona�osiągnięcie�korzyści�wynikających�ze�
skali�przedsięwzięcia�i�gwarantuje,�że�działania�związane�z koor-
dynacją�projektu�będą�stabilne�w�dłuższej�perspektywie�cza-
sowej .�EZIG�ułatwia�także�organizowanie�wspólnych�kampa-
nii�sprzedaży�i�wprowadzania�na�rynek�produktów,�tworzenie�
pakietów�usług�dla�turystów,�kierowanie�projektem�i�zapewnia�
mu�długotrwałe�funkcjonowanie .

Partnerzy,�zachęceni�obiecującymi�wynikami,�planują�rozwijać�
swój�projekt,�korzystając�ze�wsparcia�osi�4 .�Ciekawe,�ile�nowych�
obszarów�wiejskich�weźmie�udział�w�tym�partnerstwie�w�latach�
2007–2013?�Szczegółowe�informacje�na�temat�projektu�znajdują�
się�na�stronie:�www .camminideuropageie .com .�
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Mieszkańcy wsi

Skuteczna realizacja unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich 
opiera się na umiejętnościach, zaangażowaniu i doświadczeniu  
różnych specjalistów w zakresie rozwoju wsi. Wybraną niewielką 
grupę takich mieszkańców wsi przedstawiamy na następnych 
stronach.
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Koen Wellemans, inżynier agronom, 
od 10 lat pracuje w instytucjach rzą-
dowych regionu flamandzkiego Bel-
gii jako doradca ds. rozwoju zrów-
noważonego rolnictwa. Uczestniczy 
również aktywnie w działalności Fla-
mandzkiej Sieci Obszarów Wiejskich, 
zajmującej się wspieraniem podmio-
tów działających na obszarach wiej-
skich we Flandrii.

Główny�przedmiot�pracy�Koena�Wel-
lemansa�w�Departamencie�Rolnictwa�
i�Rybołówstwa�stanowi�wprowadza-
nie�środków�rolno-środowiskowych .�
W�swojej�codziennej�pracy�udziela�on�
współpracownikom�i�politykom�porad�
dotyczących�wpływu�proponowanych�
środków�na�rolnictwo�we�Flandrii .

Koen�Wellemans�przyznaje,�że�zrówno-
ważone�rolnictwo�oznacza�nowe�moż-
liwości,�ale�jest�też�świadomy,�że�„ist-
nieją�ograniczenia,�z�którymi�trzeba�się�
zmierzyć,�takie�jak�kwestie�ochrony�śro-
dowiska�związane�z�polityką�wodną�lub�
odnoszące�się�do�unijnej�sieci�ochrony�
przyrody�Natura�2000” .�

Jest�on�zdania,�że�pozytywne�bodźce,�
takie�jak�te,�których�dostarczają�środki�
rolno-środowiskowe,�stwarzają�najlep-
sze�możliwości�rozwoju�bardziej�zrówno-
ważonego�rolnictwa .�

„Gospodarstwa�rolne�zawsze�przyczy-
niały�się�do�większej� różnorodności�
biologicznej�na�obszarach�wiejskich” –�
mówi� i�dodaje:�„rolnictwo�w�okresie�

powojennym�musiało�ewoluować�i�roz-
wijać�się .�Po�drugiej�wojnie�światowej�
skupiano�się�w�większej�mierze�na�pro-
dukcji,�nie�uwzględniając�jej�wpływu�na�
różnorodność�biologiczną�i�środowisko” .�
Koen�Wellemans�uważa,�że�drogi�do�bar-
dziej�zrównoważonego�rolnictwa�nie�
da�się�dziś�odnaleźć,�tylko�spoglądając�
w przeszłość�i�próbując�ponownie�zasto-
sować�metody�gospodarowania�stoso-
wane�w�latach�40 .�dwudziestego�wieku .�
Sądzi,�że:�„potrzebny�jest�nowy,�zrówno-
ważony�kierunek,�który�będzie�uwzględ-
niać�zmiany,�jakie�zaszły�w�rolnictwie�
i praktykach�stosowanych�w gospodar-
stwach�rolnych .�Dalszą�drogę�należy�
dobrze�przemyśleć;�zmiany�nie�powinny�
być�zbyt�gwałtowne” .

Czy mógłby nam Pan opowie-
dzieć o jakimś interesującym 
projekcie z dziedziny rozwoju 
obszarów wiejskich, nad którym 
Pan niedawno pracował?

Od�2007�r .�pracuję�dla�Flamandzkiej�Sieci�
Obszarów�Wiejskich .�Wspólnie�z�moimi�
kolegami�poszukuję�najlepszych�prak-
tyk�w�ramach�„Programu�rozwoju�obsza-
rów�wiejskich”�we�Flandrii .�Równocześ-�
nie�staramy�się�przyglądać�się�temu,�co�
dzieje�się�w�innych�krajach .�Wiedzę�o�naj-
lepszych�praktykach�rozpowszechnia�się�
za�pośrednictwem�stron�internetowych,�
regularnie�ukazujących�się�biuletynów�
informacyjnych�oraz�w�trakcie�semina-
riów�i�wizyt�studyjnych .�Jest�nadzieja,�że�
te�pozytywne�przykłady�posłużą�za�kata-
lizator�dla�innowacyjnych�projektów .

Więcej�informacji�na�temat�Flamandzkiej�
Sieci�Obszarów�Wiejskich�jest�dostęp-
nych�na�stronie�internetowej:
www .ruraalnetwerk .be .

Jakie aspekty pracy i życia w tej 
części wiejskiej Europy uważa 
Pan za najbardziej owocne lub 
satysfakcjonujące?

Mieszkam�na�wsi�we�Flandrii .�Najbliższe�
miasto,�Aarschot,�znajduje�się�w�odległo-
ści�10�km,�a�dojazd�pociągiem�do�pracy�
w�Brukseli�zajmuje�mi�tylko�pół�godziny .�
Jest�to�dobry�przykład�tego,�co�znaczy�
we�Flandrii�„obszar�wiejski” .�Do�miasta�
nigdy�nie�jest�daleko,�a�korzyści�zwią-
zane�z�jego�istnieniem�są�dostępne�także�
dla�mieszkańców�wsi .�Ta�bliskość�obsza-
rów�wiejskich�i�miast�to�bardzo�ważne�
zagadnienie�flamandzkiego�PROW-u .

Co uważa Pan za główne zagad-
nienia, wyzwania i szanse dla 
rozwoju wsi w regionie, gdzie  
Pan mieszka, oraz w Pańskiej 
dziedzinie specjalizacji? 

Dla�rolników�dużym�wyzwaniem�jest�
znalezienie�sposobu�radzenia�sobie�
z ograniczeniami�wynikającymi�z�ocze-
kiwań�społeczeństwa .�Oczekiwania�te�
są�często�sankcjonowane�przepisami�
prawa,� w� tym� ustawodawstwa� kra-
jowego�oraz�dyrektyw�europejskich,�
takich�jak�dyrektywa�azotanowa,�która�
dotyczy�ochrony�wód�przed�zanieczysz-
czeniami�powodowanymi�przez�azo��ta-�
ny�pochodzące�z�działalności�rolniczej .�

Obiecujące perspektywy 
na zrównoważone 
rolnictwo we Flandrii
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Mam�nadzieję,�że�politycy�wykażą�się�
cierpliwością,�dzięki�której�rolnicy�będą�
mieli�więcej�czasu,�aby�rozwinąć�swoją�
działalność�w�kierunku�bardziej�zrów-
noważonego�sposobu�gospodarowa-
nia .�Polityka�rozwoju�obszarów�wiejskich�
powinna�wspierać�rolników�w�trakcie�
zachodzących�zmian .

Więź�między�rolnikami�i�pozostałymi�
mieszkańcami�kraju�nieco�się�rozluźniła�
w�ciągu�minionych�dziesięcioleci .�Może�
to�wynikać�z�rozbieżnych,�a�niekiedy�
sprzecznych�interesów�dotyczących�na�
przykład�odchodzenia�od�lokalnej�pro-
dukcji�rolnej,�a�także�z�faktu,�że�obszary�
wiejskie�w�coraz�większej�mierze�stają�
się�terenami�mieszkalnymi .�Coraz�więcej�
ludzi�–�ja�również�–�pracuje�w�mieście,�
a do�domu�na�wsi�wraca�tylko�na�noc�lub�
po�to,�by�w�nim�spędzić�swój�wolny�czas .

Polityka�rozwoju�wsi�może�być�pomocna�
w�tworzeniu�możliwości�zatrudnienia�
na�obszarach�wiejskich�i�może�stworzyć�
nowe�więzi�pomiędzy�ludźmi�miesz-
kającymi�i�pracującymi�na�obszarach�
wiejskich .

Co należy zrobić, aby zmierzyć 
się z tymi wyzwaniami i w pełni 
wykorzystać szanse? Kto i jak 
powinien to robić? 

Odpowiedzialność�za�to�powinien�wziąć�
na�siebie�każdy:�rolnicy�powinni�szano-
wać�środowisko,�od�którego�zależy�ich�
źródło�utrzymania .�Konsumenci�po-�
winni�szanować�rolników�i�wytwarzane�
przez�nich�dobra,� i�być�świadomi,�że�
należy�za�nie�zapłacić�uczciwą�cenę .�
Tam,�gdzie�to�możliwe,�rządy�powinny�
zachęcać�do�pracy�nad�zrównoważo-
nym�rozwojem .�Rolnicy�i�inni�mieszkańcy�
wsi�muszą�działać�wspólnie,�aby�stwo-
rzyć�nową�dynamikę�i�nowe�możliwości�
zatrudnienia .

Dla�obszarów�wiejskich,�takich�jak�mój�
region,�bliskość�miasta�oznacza�także�
duże�możliwości .�Nie�zostały�one�być�
może�jeszcze�w�pełni�wykorzystane .�
Nowa�dynamika�może�wpływać�na�two-
rzenie�nowych�więzi,�które�mogłyby�stać�
się�podstawą�dla�zupełnie�nowego�spo-

sobu�myślenia�o�mieście�i�o�bliskości�
obszarów�wiejskich�i�miast .

Jakie przydatne nauki wyciąg- 
nął Pan z pracy nad rozwojem 
obszarów wiejskich i jakie są 
Pana trzy najważniejsze rady 
dla innych praktyków?

Nakłanianie�rolników�i�konsumentów�
do�pójścia�w�kierunku�zrównoważo-
nego�rozwoju�jest�możliwe�tylko�wtedy,�
gdy�są�oni�do�tego�przekonani .�To�kwe-
stia�nauki�i�rozwijania�się,�kwestia�pio-
nierskiego�podejścia .�To�nie�jest�coś,�co�
można�narzucić�przez�prawodawstwo�
i reguły .�Politycy�powinni�o�tym�pamię-
tać;�pozwoli�im�to�osiągać�cele�zrówno-
ważonego�rozwoju .

Poszukiwanie� jak� najlepszych� prak-
tyk�na�tym�polu�i�rozpowszechnianie�
wiedzy�zarówno�w�regionie,� jak� i�na�
innych�obszarach�to�jedno�z�głównych�
zadań�sieci�obszarów�wiejskich .�Należy�

przyznać,�że�kawał�dobrej�roboty�na�
rzecz�wspierania�społeczności�wiej-
skich�wykonano�już�za�pośrednictwem�
wspieranego�przez�UE�programu�Leader .�
Zamiast�tracić�energię�na�powielanie�
wcześniej�wykonanej�pracy,�powinniś-�
my�uczyć�się�z�tych�doświadczeń;�celem�
jest�skupienie�się�na�tym,�w�jaki�sposób�
te�doświadczenia�można�najlepiej�zasto-
sować�w�życiu�codziennym .

Na�koniec�kwestią�budzącą�coraz�więk-
sze�zaniepokojenie�jest�fakt,�że�coraz�
większa�liczba�młodych�rolników,�któ-
rzy�pragną�założyć�gospodarstwo,�nie�
może�znaleźć�odpowiedniego�miejsca�
w�naszym�regionie .�Dzieje�się�tak,�ponie-
waż�nie�są�oni�w�stanie�sprostać�konku-
rencji�ze�strony�osób,�dla�których�wieś�
jest�jedynie�miejscem�zamieszkania�lub�
którzy�prowadzą�w�okolicy�małe�przed-
siębiorstwa .�Należy�dbać�o�zapewnie-
nie�gospodarstwom�dobrej�lokalizacji�–�
gdzie�zrównoważone�rolnictwo�będzie�
również�stwarzać�obiecujące�możliwo-
ści .�Rozwój�obszarów�wiejskich�pod�
patronatem�UE�może�w�tym�kontekście�
odgrywać�kluczową�rolę .

[…] Nakłanianie rolników 
i konsumentów do pójścia w kierunku 
bardziej zrównoważonego rozwoju 
jest możliwe tylko wtedy, gdy są oni 
do tego przekonani. To kwestia nauki 
i rozwijania się, kwestia pionierskiego 
podejścia […]. ”

„

Koen Wellemans
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Dr Marko Koščak jest   słoweńskim geo-
grafem, inżynierem i planistą specja-
lizującym się w obszarach wiejskich. 
Od ponad 18 lat aktywnie uczestniczy 
w działaniach na rzecz rozwoju ob- 
szarów wiejskich oraz rozwoju regio-
nalnego. Pracował na szczeblach lo- 
kalnym, regionalnym, krajowym i mię-
dzynarodowym, między innymi jako 
doradca rządów państw w Europie 
i Azji. Dr Koščak uczestniczył w po- 
nad 120 projektach z zakresu zintegro-
wanego rozwoju obszarów wiejskich, 
z  których wiele realizowanych było 
w Słowenii, Chorwacji, Bośni i Herce-
gowinie, Serbii, Czarnogórze i Wiel-
kiej Brytanii. Obejmowały one reali-
zację aspektów programu SAPARD 
związanych z rozwojem gospodar-
czym, a znaczna część jego obecnej 
pracy związana jest z promowaniem 
metod działania partnerstwa lokal-
nego wśród samorządów, agencji roz-
woju regionalnego i regionalnych izb 
handlowych.

Czy�mógłby�nam�Pan�opo-
wiedzieć�o�jakimś�interesują-
cym�projekcie�z�dziedziny�
rozwoju�obszarów�wiejskich,�
nad�którym�Pan�niedawno�
pracował?

Ostatnio�pracowałem�w�moim�regionie,�
położonym�w�południowo-wschodniej�
Słowenii,�nad�projektem�„Sieć�szlaków�
dziedzictwa”�(Heritage�Trails�Net) .�Jest�to�
swego�rodzaju�kontynuacja�działań�roz-
poczętych�przed�około�12�laty .�Zasadni-
czą�ideą�jest�tu�rewitalizacja�obszarów�

wiejskich�przez�zrównoważoną� tury-
stykę,�rozwój�produktów�i�partnerstwa .�
Dla�przykładu,�w�zeszłym�roku�powiąza-
liśmy�w�jedną�całość�około�1500�km�szla-
ków�turystyki�pieszej,�rowerowej,�konnej�
i�rzecznej .�Teraz�są�one�połączone�w�Inter-
necie�z�systemem�GPS,�tak�więc�można�
sobie�wybrać�trasę�i�zapisać�jej�odpowied-
nie�odcinki�w�komputerze�kieszonkowym�
lub�telefonie�komórkowym .�Więcej�infor-
macji�na�temat�tego�projektu�można�zna-
leźć�na�jego�wielojęzycznej�stronie:
www .slovenia-heritage .net .

Jakie aspekty pracy i życia w tej 
części wiejskiej Europy uważa 
Pan za najbardziej owocne lub 
satysfakcjonujące?

Myślę,�że�nadal�żyjemy�tutaj� swego�
rodzaju�„prawdziwym�życiem” .�Miesz-
kam�w�wiosce�liczącej�40�mieszkańców,�
w�której�żyli�moi�dziadkowie� i gdzie�
znam�niemal�każdego .�Mamy�ten�przy-
wilej,�że�możemy�się�cieszyć�czystym�
środowiskiem,�dobrą� infrastrukturą�
i dobrymi�warunkami�życia .�Rozgląda-
jąc�się�po�świecie,�poza�granicami�UE,�
można�powiedzieć,�że�my,�Europejczycy,�
żyjemy�„jak�w�raju”,�lecz�niekiedy�uzna-
jemy�to�zwyczajnie�za�rzecz�oczywistą .�
Wiele�z�naszego�tradycyjnego�stylu�życia�
utraciliśmy�przez�„gorączkę�konsumpcji”�
–�z�dnia�na�dzień�pędzimy�coraz�szybciej�
i�nie�zastanawiamy�się,�dokąd .�

Dla�mnie�jednym�z�najbardziej�satysfak-
cjonujących�aspektów�jest�komunikowa-
nie�się�z�ludźmi .�Mogę�naprawdę�wyko-
nać�całą�swoją�pracę,�jeśli�tylko�uważnie�

słucham�mieszkańców�wsi�i z nimi�roz-
mawiam,�ponieważ�to�oni�są�najlepszymi�
ekspertami .�Wyzwaniem�dla�mnie�jest�
przełożenie�ich�słów�na�taki�język,�który�
będzie�mogła�zrozumieć�„biurokracja” .�

Co uważa Pan za główne  
zagadnienia, wyzwania i szanse 
dla rozwoju wsi w regionie 
Europy, gdzie Pan mieszka, 
oraz w obszarze Pańskiego 
doświadczenia?

Pierwszą�rzeczą�jest�oczywiście�to,�w�jaki�
sposób�osiągnąć�równowagę�pomiędzy�
rozwojem,�ochroną�środowiska�i�har-
monią�społeczną:�istnieje�wiele�różnych�
interesów�i�to�może�także�prowadzić�do�
konfliktów .�Dlatego�też�dla�przyszłości�
europejskiej�wsi�bardzo�istotne�będzie�
poszukiwanie�porozumienia�metodami�
demokratycznymi�i�przez�dyskusję .�Bar-
dzo�niebezpiecznie�jest�podejmowanie�
decyzji�umotywowanych�politycznie,�
w których�nie�uwzględnia�się�poglądów�
osób�posiadających�odmienne�zdanie .�

Co należy zrobić, aby zmierzyć 
się z tymi wyzwaniami i w pełni 
wykorzystać szanse? Kto i jak 
powinien to robić?

Z� mojego� punktu� widzenia� metody�
oparte�na�partnerstwie�stanowią�naj-
lepszy�sposób�na�zagwarantowanie,�że�
podejmowane�decyzje�będą�dla�więk-
szości�do�przyjęcia .�Ludzie�muszą�rów-
nież�zrozumieć,�że�nie�możemy�pozo-
stawić� wszystkiego� w� gestii� sektora�
publicznego .�Niedawno�odwiedziłem�

Po pierwsze – szacunek 
dla mieszkańców wsi
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w Finlandii�kolegów�z� lokalnej�grupy�
działania�(LGD)�i szczególne�wrażenie�
wywarł�na�mnie�fakt,�że�12�lat�po�wzięciu�
przez�nich�udziału�w�inicjatywie�Leader,�
w 80%�projektów�uczestniczy�sektor�pry-
watny .�Coś�takiego�nie�ma�jeszcze�miej-
sca�w Słowenii,�ale�perspektywy�są�obie-
cujące .�Wydaje�się,�że�pomiędzy�sektorem�
publicznym�a�prywatnym�należy�zbudo-
wać�wzajemne�zaufanie .�Skutecznego�
partnerstwa�nie�da�się�stworzyć�jednym�
„kliknięciem”,�tak�więc�my�również�potrze-
bujemy�znaleźć�takie�projekty,�do�udziału�
w�których�sektor�prywatny�poczuje�się�
zmotywowany .�Jest�to�coś,�co�w�przy-
szłości�trzeba�będzie�robić�częściej�niż�
dotychczas,�i�wiem,�że�PROW-y�dyspo-
nują�środkami,�dzięki�którym�mogą�wes-
przeć�ten�proces .

Dzięki� podejściu� Leader� w� Słowenii��
powstały�24�nowe�LGD .�Wiemy,�że�mu-�
simy�współpracować�na�znacznie�więk-
szą�skalę .�Trwa�proces�ustanawiania�
regionów .�Istnieje�u�nas�szczebel�kra-
jowy�oraz�gminno-lokalny,�ale�nie�posia-
damy�jeszcze�poziomu�pośredniego .�Te�
12 regionów�administracyjnych�istnieje�
na�papierze,�ale�służą�one�głównie�do�
monitoringu�statystycznego;�my�tymcza-
sem�pracujemy�nad�rozwijaniem�faktycz-
nych�zdolności�naszej�sieci�regionalnej .�

Jeśli�chodzi�o�doświadczenie,�to�poziom�
personelu�niektórych�już�istniejących�
agencji�rozwoju�regionalnego�jest�cał-
kiem�niezły�–�a�innych�nie .�Może�mieć�to�
niekiedy�wpływ�na�absorpcję�środków�
z PROW .�Ponieważ�obecnie�terytoria�
podlegające�poszczególnym�agencjom�
są,�moim�zdaniem,�raczej�małe,�myślimy�
o�stworzeniu�mniejszej�liczby�większych�
regionów,�co�przysłuży�się�połączeniu�
dostępnej�wiedzy�specjalistycznej�i�przy-

ciągnie�więcej�partnerów,�którzy�wesprą�
współfinansowanie�projektów .

Jeśli�chodzi�o�to,�co�należy�zrobić�poza�
obecnymi�granicami�UE,�pracując�w�kra-
jach�sąsiadujących�z�UE,�takich�jak�Bośnia�
i�Hercegowina,�doszedłem�do�wniosku,�
że�często�istnieje�tam�potrzeba�więk-
szej�otwartości�na�organizacje�pozarzą-
dowe�i�demokratyczne�procedury�podej-
mowania�decyzji .�Jest�to�proces,�którego�
ludzie�się�uczą .�Czasami�nie�są�oni�jeszcze�
wystarczająco�zmotywowani�do�udziału,�
ale�–�i�to�jest�ważne�–�już�teraz�zapraszani�
są�wszyscy,�aby�wnieśli�swój�wkład .�Jest�
to�pierwszy�krok,�zasadniczy�i�użyteczny,�
który�może�być�podstawą�do�dalszych�
działań�służących�temu,�aby�także�w�kra-
jach�otaczających�UE�mogły�być�prowa-
dzone�inicjatywy�na�rzecz�rozwoju .

Jakie użyteczne nauki wyciągnął 
Pan z pracy nad rozwojem 
obszarów wiejskich i jakie są 
Pana trzy najważniejsze rady  
dla innych praktyków?

Ci,�którzy�biorą�udział�w�zarządzaniu�
projektami� na� obszarach� wiejskich,�
powinni�przede�wszystkim�słuchać .�Od�
dawna�już�nie�ma�takich�ekspertów,�któ-
rzy�znają�wszystkie�rozwiązania .�Eksperci�
to�też�ludzie,�a�niektórzy�równie�dobrze�
mogą�powiedzieć,�że�to�eksperci�sta-
nowią�problem�(śmiech) .�Tego�rodzaju�
stwierdzenia�oznaczają,�że�my,�jako�prak-
tycy�rozwoju�obszarów�wiejskich,�mamy�
kontakt�z�ludźmi�i�–�jak�już�mówiłem�–�
pomagamy�im�przełożyć�ich�słowa�na�
język�zrozumiały�dla�„biurokracji” .�Moim�
zdaniem,�jest�to�najlepszy�sposób,�aby�
uzyskać�pożądane�efekty .�

Kolejna�ważna�nauka�jest�taka,�że�każda�
sytuacja�jest�inna .�Widziałem,�jak�kole-
dzy� próbowali� realizować� projekty,�
które�wcześniej�były�wdrażane�z�powo-
dzeniem�w innym�miejscu,�a�następnie�

obserwowali�liczne�trudności .�Stosowa-
nie�podejścia�„kopiuj-wklej”�jest�niebez-
pieczne .�Aby�uniknąć�takich�potknięć,�na�
samym�początku�należy�nawiązać�kon-
takt�ze�szczeblem�lokalnym�–�odwie-
dzać,�spotykać�się�i�rozmawiać�z�miesz-
kańcami .�Nie�tylko�formalnie,�ale�także�
wówczas,�gdy�mają�oni�kłopoty,�gdy�
świętują� albo� gdy� żyją� codziennym�
życiem .�W�ten�sposób�można�zrozumieć�
ich�sytuację�i�zorientować�się,�co�należy�
zrobić,�aby�dostosować�zamysł�projektu�
do�nowych�okoliczności .

Stąd�wynika�moja�trzecia�nauka:�zarzą-
dzając�projektami,�powinniśmy�szanować�
sposób,�w�jaki�ludzie�żyją,�i�nie�próbować�
ich�zmieniać .�Projekty�i�inwestycje�mogą�
zmieniać�życie,�ale�powinniśmy�uważać,�
aby�nie�oddziaływały�one�negatywnie�na�
zwykły�tryb�życia .�Podsumowaniem�tego�
podejścia�jest�hasło�dla�turystyki�w moim�
regionie:�„Twoje�codzienne�życie�to�dla�
kogoś�innego�przygoda” .�

Mój�następny�projekt,�który�będę�reali-
zować�w�Byłej�Jugosłowiańskiej�Repu-
blice� Macedonii� (FYROM),� jest� bar-
dzo�interesujący�i�będzie�opierać�się�
na� podejściu� oddolnym .� W� ramach�
zintegrowanego�programu�rozwoju�
obszarów�wiejskich� (w�którym�obo-
wiązują�zasady�podobne�jak�w�inicja-
tywie�Leader,�ale�o�szerszym�zakresie)�
będziemy�próbowali�stworzyć�strate-
gię�rozwoju�dla�wsi�Manastirski�Dolenci,�
położonej�około�200�km�od�Skopje .�
Będzie�to�projekt�pilotażowy,�w�którym�
po�raz�pierwszy�weźmie�udział miej-
scowa�ludność .�Ten�pionierski�projekt�
dla�Ministerstwa�Rolnictwa�FYROM,�
które�na�jego�podstawie�opracuje�sys-
tem�o�zasięgu�krajowym,�polega�na�
wynajdywaniu�pomysłów�dotyczących�
wizji�wsi�i�mikroregionów�celem�dokona-
nia�wyboru�właściwych�priorytetów�dla�
planowania�strategicznego .

”

Stosowanie podejścia »kopiuj–wklej« jest 
niebezpieczne. […] należy nawiązać kontakt 
ze szczeblem lokalnym – odwiedzać, spotykać 
się i rozmawiać z mieszkańcami. […] zrozumieć 
ich sytuację i zorientować się, co należy zrobić, 
aby dostosować zamysł projektu do nowych 
okoliczności.

„

Dr Marko Koščak
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Neil Parish jest ustępującym prze-
wodniczącym Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Obszarów Wiejskich Parlamentu 
Europejskiego. Po tym jak przez dzie-
sięć lat reprezentował w Parlamencie 
Europejskim południowo-zachodnią 
Anglię (region w dużej mierze wiej-
ski), powraca do polityki krajowej. 
Od 2004 r. Neil Parish jako poseł PE 
reprezentował również Gibraltar. Ma 
duże doświadczenie w pracy w samo-
rządach. Był członkiem rady parafii, 
okręgu i hrabstwa Somerset, w któ-
rym znajduje się jego gospodarstwo 
rolne. 

Czy mógłby nam  
Pan opowiedzieć o jakimś  
interesującym projekcie  
z dziedziny rozwoju obszarów 
wiejskich, nad którym  
Pan niedawno pracował?

Komisja�Rolnictwa�i�Rozwoju�Obszarów�
Wiejskich�Parlamentu�Europejskiego�nie�
pracuje�wprawdzie�bezpośrednio�nad�
poszczególnymi�projektami,�ale�otrzy-
muje�wiele�sprawozdań�dotyczących�
projektów .�Jako�przewodniczący�dokła-
dałem�starań,�by�znajdować�sposób�na�
skierowanie�większych�pieniędzy�na�
rozwój�wsi,�tak�aby�był�on�skuteczny .�

Staraliśmy�się�wspierać�projekty,�które�
obejmowałyby�nie�tylko�ochronę�śro-
dowiska� naturalnego� na� obszarach�
wiejskich,�ale�także�tamtejsze�przedsię-
biorstwa .�Dla�przykładu,�korzystna�jest�
inicjatywa�Komisji�dotycząca�powszech-
nego�wprowadzenia�szerokopasmo-
wego�Internetu�na�europejskiej�wsi .

Gdy�mamy�do�czynienia�z�rozwojem�wsi,�
musimy�być�uczciwi�i�zapewnić�warunki,�
aby�on�rzeczywiście�nastąpił .�Musimy�
upewnić�się,�że�skupiamy�się�na�właści-
wych�obszarach�i�że�pieniądze�dotrą�tam,�
gdzie�trzeba .

Rozwój obszarów 
wiejskich z perspektywy 
Parlamentu Europejskiego
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Jakie aspekty pracy i życia w tej 
części wiejskiej Europy uważa 
Pan za najbardziej owocne lub 
satysfakcjonujące?

Ponieważ�jestem�rolnikiem�i�ponieważ�
prawdziwie�kocham�wieś,�naprawdę�
wierzę,�że�rolnictwo�może�przyczynić�
się�do�rozwiązania�problemów�środowi-
ska�i�wsi,�a�nie�stwarzać�problemy .�Myślę,�
że�niekiedy�jest�ono�postrzegane�w�cał-
kowicie�odmienny�sposób .�

Moje�doświadczenie�w�pracy�na�roli�
sprawiło,�że�nie�byłem�zamknięty�na�
pomysł�zreformowania�polityki� rol-
nej .�Choć�muszę�przyznać,�że�niektórzy�
z członków�Komisji�Rolnej�Parlamentu�
Europejskiego�naprawdę�nie�chcieli�żad-
nych�zmian .�Musimy�jednak�przyjąć�do�
wiadomości,�że�większa�część�ludności�
pragnie�reformy .�Chce�zdrowej�żywno-
ści�i�dobrego�gospodarowania�na�roli,�
bezpiecznego�środowiska�oraz�aby�pie-
niądze�kierowano�zarówno�na�ochronę�
środo�wiska,�jak�i�na�rolnictwo .�

Popieram�ideę�przekształcenia�wspólnej�
polityki�rolnej�za�pomocą�oceny�funkcjo-
nowania,�ale�nie�tylko�dlatego,�że�jest�to�
z�gruntu�dobry�pomysł .�Chcę�upewnić�
się,�że�przekazanie�tych�pieniędzy�szer-
szej�społeczności�będzie�w�praktyce�na�-
prawdę�skuteczne .�Nie�chcę�natomiast�
powiększać�i�tak�już�rozdętej�biurokracji .

Co uważa Pan za główne 
zagadnienia, wyzwania 
i szanse dla rozwoju wsi 
w regionie, gdzie 
Pan mieszka, oraz w obszarze 
Pańskiego doświadczenia?

Jak�już�wspomniałem,�jedną�z�głównych�
spraw�jest�szerokopasmowy�Internet .�
Potrzeba�również�zapewnić�wsparcie�
dla�turystyki�wiejskiej�i�turystyki�eko-
logicznej�oraz�należy�dopilnować,�aby�
te�przedsiębiorstwa,�które�mogą�prze-
nieść�działalność�na�obszary�wiejskie,�
otrzymały�stosowną�pomoc .�Część�tego�
wsparcia�powinna�pochodzić�od�Europy,�
a�część�od�państwa�członkowskiego,�ale�
Europa�i�państwa�członkowskie�powinny�
wspólnie�zastanawiać�się�nad�problema-
ty�ką�wsi,�także�na�szczeblu�lokalnym .

Co należy zrobić, aby zmierzyć 
się z tymi wyzwaniami i w pełni 
wykorzystać szanse? Kto i jak 
powinien to robić?

W�dużej�mierze�jest�to�kwestia�ukształ-
towania�polityki�na�szczeblu�UE,�a�na�-
stępnie�upewnienia�się,�że�przekazu-
jemy�pieniądze�tym�przedsiębiorstwom�
i� społecznościom,�które� ich�potrze-
bują .�W mojej�części�świata�projekty�
były�dość�skuteczne,�ponieważ�za�ich�
pośrednictwem�pieniądze�przepływały�
do�społeczności�na�obszarach�wiejskich .�
Musimy�dopilnować,�aby�na�szczeblu�UE,�
na�szczeblu�krajowym�oraz�na�szczeblu�
władz�lokalnych�wszyscy�dążyli�w�tym�
samym�kierunku .

Myślę,�że�jeden�z�problemów�dotyczą-
cych�polityki�europejskiej�(to�samo�doty-
czy�polityki�krajowej)�polega�na�tym,�
że�zawsze�ma�ona�charakter�odgórny,�
w związku�z�czym�ludzie,�którzy�faktycz-
nie�dostają�pieniądze�i�muszą�wypeł-
niać�formularze�itp .,�bardzo�często�mają�
trudności�z�wyartykułowaniem�swo-
ich�pomysłów�dotyczących�uproszcze-
nia�całego�tego�procesu .�Jest�to�duże�
wyzwanie,�ale�też�i�szansa .

W�czasie�sprawowania�przeze�mnie�funk-
cji�przewodniczącego�członkami�Unii�
Europejskiej�zostały�Bułgaria�i�Rumu-
nia .�To�Bułgaria�stanowiła�szczególnie�
duże�wyzwanie,�ponieważ�miała�wiel-
kie�trudności�z�przekazywaniem�pie-
niędzy�nie�tylko�przedsiębiorstwom,�ale�
także�rolnikom;�nadal�są�z�tym�kłopoty .�
Komisja�musiała�na�pewien�czas�wstrzy-
mać�płatności,�teraz�jednak�negocjacje�
zostały�wznowione .�Powtórzę�więc,�że�
musimy�mieć�pewność,�że�nowe�pań-
stwa�członkowskie�dysponują�odpo-
wiednimi�strukturami .�

[…] Musimy dopilnować, aby na szczeblu UE, 
na szczeblu krajowym oraz na szczeblu 
władz lokalnych wszyscy dążyli w tym 
samym kierunku.

„
”
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Jakie użyteczne nauki 
wyciągnął Pan z pracy nad 
rozwojem obszarów wiejskich 
i jakie trzy najważniejsze rady 
ma Pan dla innych praktyków?

Należy�dopilnować,�by�pieniądze�docie-
rały�do�wiejskich�przedsiębiorstw,�i�zapo-
biegać�temu,�żeby�z�powodu�biurokra-
cji�ludzie�wydawali�ogromne�sumy�na�
opracowanie�projektów,�próbując�zyskać�
dostęp�do�pieniędzy�przeznaczonych�
na�rozwój�wsi�tylko�po�to,�by�projekty�
te�zostały�w�końcu�odrzucone .�Wydając�
pieniądze�przeznaczone�na�rozwój�wsi,�

musimy�dbać�o�zachowanie�właściwych�
proporcji�między�korzyściami�a�kosztami�
i�nie�trwonić�ich�na�opłacanie�biurokracji .�

Zawsze�jestem�powściągliwy�w�udziela-
niu�nowemu�przewodniczącemu�jakich-
kolwiek�porad,�ale�powiem�tak:�pracujmy�
dalej�nad�reformą�rolnictwa;�sprawmy,�
aby�stało�się�ono�bardziej� istotne�dla�
większej�liczby�ludzi�–�nie�tylko�dla�rolni-
ków,�ale�też�konsumentów�i�dla�tych,�któ-
rym�zależy�na�lepszym�stanie�środowiska;�
próbujmy�też�działać�na�rzecz�stworze-
nia�bardziej�wyrównanego�systemu�we�
wszystkich�27�państwach�członkowskich .
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Obszary wiejskie 
w centrum uwagi

Jakość produktów 
rolnych – promocja 
i doskonalenie 
szerokiej gamy 
produktów rolnych
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Podwyższanie� jakości� produk-
tów�rolnych�stanowi�skuteczny�
mechanizm�podnoszenia�kon-

kurencyjności�przedsiębiorstw,�który�
przynosi�też�korzyści�ogółowi�społe-
czeństwa .�Podkreśliła�to�także�komisarz�
Mariann�Fischer�Boel,�mówiąc:�„W�świe-
cie�coraz�większej�konkurencji�euro-
pejscy�rolnicy�muszą�polegać�na�swo-
jej�głównej�sile:�jakości�wytwarzanych�
przez�siebie�produktów” .

Podejście�do�jakości�produktów,�upo-
wszechnianie�przez�UE,�stanowi�odpo-
wiedź�na�zmiany�w�zachowaniu�kon-
sumentów .�Konsumenci�coraz�częściej�
poszukują�produktów�odznaczających�
się� jakością� i�spełniających�rozmaite�
normy�jakości�oraz�produktów�wyróż-
niających�się�lepszym�smakiem�i�więk-
szą�autentycznością .�Na�przykład�kon-
sumenci�z�miast�poszukują�obecnie�
lepszych�gwarancji�i�pełniejszych�infor-
macji�zwłaszcza�w�odniesieniu�do�miej-
sca�i�metody�produkcji .

Konkretne�aspekty�jakości�lokalnych�pro-
duktów�pomagają�także�utrzymać�się�
wielu�społecznościom�wiejskim,�które�
doświadczyły� trudności� w� związku�
z problemami�strukturalnymi�oraz�pro-
blemami�mającymi�wpływ�na�produkcję�
rolną,�takimi�jak�mała�wielkość�gospo-
darstw�lub�niesprzyjające�warunki�do�
prowadzenia�działalności .

Z�podejścia�nastawionego�na�jakość�pro-
duktów�wynikają�też�inne�korzyści�zwią-
zane�m .in .�z�jakością�środowiska�i�kraj-
obrazu�Europy .�Rezultatem�przyjęcia�
podejścia�nastawionego�na�jakość�pro-
duktów�rolnych�jest�często�umożliwie-
nie�efektu�synergii,�w�tym�wytworzenie�
„dóbr�publicznych” .

Określenie�jakości

Dla�rolników�jakość�oznacza�dostarcza-
nie�produktów,�które�odznaczają�się�
pożądanymi�właściwościami�(na�przy-
kład�procentem�zawartości�chudego�

Tradycja i jakość stanowią podstawowe aspekty będące dla żywności produkowanej  
w UE źródłem wartości dodanej. Sukces polityki jakości w rolnictwie opiera się na 
dobrej komunikacji z konsumentami. Zostało to uznane przez strony zainteresowane 
rozwojem obszarów wiejskich w UE, a następnie ujęte w komunikacie  
opublikowanym z 2009 r. w sprawie polityki jakości produktów rolnych.

Unijne�oznaczenia�jakości�produktów�rolnych

mięsa)�i�które�posiadają�stosowne�ozna-
czenia� dotyczące� metody� produkcji�
(oraz�dobrostanu�zwierząt) .�Odnosi�się�
to�do�wszystkich�etapów�od�wytwarza-
nia�surowców�z�poszanowaniem�podsta-
wowych�norm�do�produktów�o wysokiej�
jakości�dodanej,�które�podlegają�bardziej�
rygorystycznym�wymogom�dotyczącym�
metod�produkcji .

Wspólnotowe�normy�handlowe�w�sekto-
rze�spożywczym�określają�niektóre�wła-
ściwości�produktu�(np .�właściwości�oliwy�
z�oliwek�„z�pierwszego�tłoczenia”�lub�„jaj�
z�chowu�na�wolnym�wybiegu”,�czy�też�
owoców�i�warzyw�„klasy�I”) .�Zachęcają�
one�unijnych�rolników�do�wytwarzania�
produktów�określonej�jakości,�zgodnie�
z�oczekiwaniami�konsumentów,�i�umoż-
liwiają�porównanie�cen�między�tymi�
samymi�produktami�różniącymi�się�klasą�
jakości .�

Początki�unijnych�systemów�certyfikacji�
sięgają�1991�i�1992�r .,�kiedy�to�zdefinio-
wano�oznakowania�produktów�ekolo-
gicznych,�takie�jak:�chronione�oznacze-
nie�geograficzne�(CHOG),�chroniona�
nazwa�pochodzenia�(CHNP)�czy�też�gwa-
rantowana�tradycyjna�specjalność�(GTS) .�

Ogólnie�do�chwili�obecnej�zostało�zare-
jestrowanych�lub�czeka�na�rejestrację�
ponad�3�tys .�oznaczeń�geograficznych�
dotyczących�win,�napojów�spirytuso-
wych�oraz�produktów�żywnościowych .�
Nazwy,�takie�jak:�Gorgonzola,�Parmigia-
no-Reggiano,�Melton�Mowbray�Pork�Pie,��
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ser�Asiago,�Camembert�de�Normandie�
oraz�szampan,�chronią�opatrzone�nimi�
produkty�rolne,�ponieważ�można� je�
nadać�wyłącznie,�jeśli�produkt�pocho-
dzi�z�oznaczonego�regionu .�Na�przy-
kład,� aby� ser� został� sklasyfikowany�
jako�Roque���fort,�musi�być�wytworzony�
z mleka�określonej�rasy�owiec�i�musi�doj-
rzewać�w�naturalnych�grotach�nieopodal�
miasta�Roquefort�we�francuskim�regio-
nie�Aveyron,�gdzie�występują�zarodniki�
konkretnej�pleśni�(Penicillium roqueforti) .

Wobec�rosnącej�wagi�oznaczeń�geogra-
ficznych�dla�handlu�Komisja�Europejska�
dokłada�starań,�by�objąć�niektóre�ozna-
czenia�ochroną�prawną�na�całym�świecie .�
Wysiłki�te�polegają�zarówno�na�próbie�
stworzenia�międzynarodowego�systemu�
rejestracji�za�pośrednictwem�Światowej�
Organizacji�Handlu�(WTO),�jak�i�na�nego-
cjowaniu�szeregu�dwustronnych�poro-
zumień�mających�uzupełnić�zapisy�poro-
zumienia�TRIPS�w�sprawie�handlowych�
aspektów�praw�własności�intelektualnej .�

Rozporządzenie�(WE)�nr�383�z 2004 r .,�
które�wprowadza�większą�przejrzystość�
polityki�ochrony�nazw�pochodzenia�pro-
duktów�rolnych,�umocniło�te�podstawy�
nowoczesnej�polityki�jakości .�W�2004�r .�
wprowadzony�został�także�plan�działa-
nia�Komisji�w�dziedzinie�produktów�rol-
nych�określanych�mianem�„ekologicz-
nych”,�który�został�niedawno�poszerzony�
o�nowe�rozporządzenie�(WE)�w�sprawie�
produkcji�ekologicznej�nr�834/2007 .

Należy�zauważyć,�że�w�ostatnich�latach�
w�całej�UE�sektor�rolnictwa�ekologicz-
nego�(głównie�w�dziedzinie�produk-
cji�owoców�i�warzyw,�a�także�win�oraz�
roślin�wykorzystywanych�do�produkcji�
perfum�i�roślin�leczniczych)�rozwinął�się�
na�wielką�skalę .�W�przypadku�produk-
tów�ekologicznych�szczególną�uwagę�
zwraca�się�na�to,�by�europejski�rynek�
produktów�ekologicznych�lepiej�funk-
cjonował,�a�także�na�jego�konsolidację�
i�promocję�produktów�ekologicznych .

Ponadto�istnieją�prywatne�i�krajowe�sys-
temy�certyfikacji�żywności,�mające�na�
celu�dostarczanie�konsumentom�dokład-
niejszych�informacji�dotyczących�zastoso-
wanej�metody�produkcji�oraz�właściwo-
ści�produktu .

Jakość�jako�
wyzwanie

Obowiązujące� prawodawstwo� sta-
wia�duże�wyzwania,�także�dlatego,�że�
jest�skomplikowane .�Na�szczeblu�lokal-
nym,�regionalnym,�krajowym�i�wspól-
notowym�wprowadza�się�coraz�więk-
szą�liczbę�kryteriów�jakości,�sposobów�
i�systemów�oznaczania .�Bywa,�że�są�one�
nieujednolicone�i�powielają�te�same�
wymogi,�stwarzając�trudności�związane�
z�kontrolą�metod�produkcji�i�nazw�oraz�
ich�ochroną,�a�także�utrudniając�produ-
centom�i�konsumentom�zrozumienie�
tych�oznaczeń .�

Ponadto�podmioty�działające�w�sekto-
rze�rolnym�podlegają�wielu�różnym�zasa-
dom,�wymogom�i�procedurom�prawnym,�
które�utrudniają�zrozumienie�obowiązu-
jącego�systemu�jakości .�Obejmują�one�
wymogi�związane�z�najlepszymi�prak-
tykami�rolnymi,�normami�zdrowotnymi,�
zasadami�certyfikowania�oraz�klauzulami�
umownymi�dotyczącymi�oznaczeń�i�ety-
kiet�odnoszących�się�do�jakości .�

W�miarę�jak�coraz�liczniejsze�produkty�
o�niskich�kosztach�wytworzenia�przy-
wożone�z�krajów�wschodzących�wywie-
rają�coraz�większą�presję�na�działalność�
unijnych�rolników,�pojawiają�się�kolejne�
wyzwania .�

Brak�dostatecznych�kontaktów�między�
rolnikami,�nabywcami�a�konsumentami�
w�sprawach�jakości�produktów�rolnych�
może�być�źródłem�dodatkowych�proble-
mów .�Aby�wzmocnić�komunikację�(nie-
zbędną�w�promowaniu�jakości),�należy�
podjąć�dalsze�wysiłki�na�tym�polu .

Najnowsze�zmiany

Podmioty�działające�w�sektorze�rolnic-
twa�rozpoznały�trzy�rodzaje�wyzwań,�
co�stało�się�podstawą�inicjatywy�Komi-
sji�na�rzecz�wzmocnienia�strategicznego�
podejścia,�które�ma�na�celu�wspieranie�
jakości�produktów�rolnych .�Częścią�ini-
cjatywy�było�opublikowanie�w�paździer-
niku�2008�r .�zielonej�księgi,�której�towa-
rzyszyły�szerokie�konsultacje�dotyczące�
działania�systemów�zarządzania�jakością�
produktów .�Konsultacje�służyły�zebra-
niu�poglądów�na�temat�obowiązują-
cych�regulacji�i�skutków�polityki�jakości�
dla�rolników,�zarówno�w�Unii,�jak�i�poza�
jej�granicami .�

Podczas�konsultacji�uzyskano�około�
560�opinii�z�26�państw�członkowskich�
i 5 państw�spoza�UE�(Argentyna,�Austra-
lia,�Norwegia,�Szwajcaria�i�Stany�Zjedno-
czone) .�Ponad�połowa�odpowiedzi�na�
zadane�pytania�pochodziła�z�Francji,�Pol-
ski�i�Włoch .�Respondenci�reprezentowali�

Główne cele i oddziaływa-
nia unijnej polityki jakości 
produktów rolnych można 
podsumować w następujący 
sposób:

�� �zapewnienie�rolnikom�i�produ-
centom�godziwych�dochodów,�
które�odzwierciedlają�jakość�ich�
produktów�rolnych

�� �umożliwienie�rolnikom�i�produ-
centom�spełnienia�oczekiwań�
konsumentów� dotyczących�
dostępności�produktów�odzna-
czających�się�konkretnymi�wła-
ściwościami�i�metodami�produk-
cji,�które�stanowią�o�ich�wartości�
dodanej�

�� �zwiększenie�wiedzy�konsumen-
tów�na�temat�właściwości�pro-
duktów�rolnych�i�metod�ich�pro-
dukcji�przez�dopilnowanie,�aby�
informacje�przekazywane�na�
etykietach�i�za�pośrednictwem�
systemów�były�prawdziwe .

Podstawowe pytania doty-
czące polityki jakości produk-
tów rolnych, na które Komi-
sja poszukuje odpowiedzi, 
brzmią następująco: 

�� �Jakie�instrumenty�typu�ozna�-
czenia�geograficzne�i�systemy�
certyfikacji� jakości�żywności�
po�winny�zostać�opracowane�
w przyszłości?�

�� �Jaki�jest�wpływ�norm�handlo-
wych�na�produkty�rolne?
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interesy�wielu�różnych�grup,�w�tym�rol-
ników,�przedsiębiorstw�handlowych,�
unijnych�grup�interesu,�władz� lokal-
nych,�konsumentów,�organizacji�poza-
rządowych,�działaczy�zaangażowa�������nych�
w�rozwój�rolnictwa�oraz�organizacji�
pro������������������ducentów .�

Komisja�przedstawiła�w�marcu�2009 r .�
ustalenia�i�analizę�wyników�konsulta-
cji�na�konferencji�poświęconej�poli-
tyce�jakości�produktów�rolnych,�którą�
zorganizowała�czeska�prezydencja�UE�
w Pradze .�Uczestnicy�konferencji�omó-
wili�pełen�zakres�zagadnień�dotyczą-
cych�jakości�produktów,�w�tym�wymogi�
związane�z�rolnictwem�i�normy�han-
dlowe,�unijne�systemy�jakości,�systemy�
certyfikacji�żywności�oraz�rolnictwo�
ekologiczne .�

Wnioski�z�konferencji�i�wyniki�procesu�
konsultacji�zielonej�księgi�zostały�wyko-
rzystane�do�opracowania�komunikatu�
Komisji�w�sprawie�polityki�jakości�pro-
duktów�rolnych,�który�został�opubliko-
wany�w�maju�2009�r .�

Jak�twierdzi�Vincent�Cordonnier,�urzęd-
nik�Komisji�pracujący�w�Dziale�Jakości,�
w komunikacie�podkreślono�trzy�główne�
cele:�„Pierwszy�dotyczy�poprawy�komu-
nikacji�między�rolnikami,�nabywcami�
a konsumentami .�Drugi�cel�koncentruje�
się�na�zwiększeniu�spójności�obowiązu-
jących�narzędzi�i�norm�odnoszących�się�
do�obrotu�produktami,�w�tym�norm�han-
dlowych,�systemów�certyfikacji�jakości�
żywności,�wymogów�rolnictwa�ekolo-
gicznego�i�norm�związanych�z oznacze-
niami�geograficznymi .�Naszym�trzecim�
celem�jest�sprawienie,�by�zarówno�rol-
nikom,�jak�i�konsumentom�łatwiej�było�
zrozumieć�i�stosować�różne�systemy�cer-
tyfikacji�i oznakowania .

W�związku�z�zawartym�w�komunikacie�
celem�dotyczącym�udoskonalenia�norm�
handlowych�dla�szerokiej�gamy�produk-
tów�rolnych�rozważania�nadal�toczyć�się�
będą�wokół�zagadnień�takich,�jak:�pro-
ces�oznakowania,�potrzeba�wskazania�
miejsca�produkcji�i�ewentualne�wpro-
wadzenie�definicji�zarezerwowanej�dla�
produktów�rolnictwa�górskiego .�

Dalej�poruszona�zostanie�kwestia�ujed-
nolicenia� oznaczeń� geograficznych�
dotyczących�produktów�rolnych�i�środ-
ków�spożywczych,�win�i�napojów�spiry-
tusowych,�przy�jednoczesnym�zachowa-
niu�specyfiki�danego�systemu .�Wysiłki�
zostaną�również�skierowane�na�zba-
danie�możliwości�zastąpienia�systemu�
gwarantowanych�tradycyjnych�specjal-
ności�definicją�zarezerwowaną�dla�„pro-
duktów�tradycyjnych” .�

W�komunikacje�mówi�się,�że�do�lipca�
2010�r .�powstanie�logo,�które�będzie�
stanowiło�dla�konsumentów�gwarancję�
przestrzegania�unijnych�norm�produk-
cji�ekologicznej,�dzięki�czemu�możliwa�
będzie�poprawa�obrotu�handlowego�
produktami�ekologicznymi .

Kolejne�kroki

Planując�kolejne�działania�w�unijnej�
polityce� jakości�produktów�rolnych,�
urzędnik�Komisji�oświadczył:�„Obec-
nie�uzgadniany�jest�kalendarz�realiza-
cji�wspomnianych�elementów�strategii .�
Najprawdopodobniej�do�końca�2010�r .�

zostaną�przedłożone�wnioski�w�sprawie�
odpowiednich�aktów�prawnych” .

Oczekuje�się,�że�wyniki�trwającego�pro-
cesu�konsultacji�i�nowe�zmiany�w�poli-
tyce�Komisji�przyniosą�producentom�
rolnym�i�innym�zainteresowanym�stro-
nom�działającym�na�obszarach�wiejskich�
nowe�możliwości�udoskonalenia�norm�
dla�szerokiej�gamy�produktów�rolnych .�

W�związku�z�tym�kwestia�konsolidacji�
wysiłków�europejskich�producentów�
pozostanie�nadal�istotna .�Cele�te�pod-
kreśliła�komisarz�Mariann�Fischer�Boel�
w�swoich�uwagach�końcowych�na�pra-
skiej�konferencji�dotyczącej�jakości�pro-
duktów�rolnych,�zaznaczając,�że�„pro-
gramy�jakości�zazwyczaj�angażują�wielu�
uczestników� łańcucha� dostaw� żyw-
ności .�Istnieje�jednak�niebezpieczeń-
stwo,�że�w niektórych�przypadkach�rol-
nicy�zostaną�zepchnięci�na�margines .�
Głównym�celem�jest�zagwarantowa-
nie,�by�rolnicy�korzystali�z�tak�wielu�pro-
gramów,�jak�to�możliwe,�by�ich�przekaz�
docierał�do�konsumenta�końcowego,�
by�korzystali�oni�z�systemów�oznako-
wania�oraz�by�ich�ciężka�praca�została�
wynagrodzona” .�

Bardziej�szczegółowe�informacje�na�
temat�komunikatu�w�sprawie�polityki�
jakości� produktów� rolnych� uzyskać�
można�pod�następującym�adresem:�

http://ec .europa .eu/agriculture/quality/
index_en .htm .

W gruncie rzeczy w polityce jakości chodzi 
o komunikację z konsumentami. Mam przeświadczenie, 
że możemy uzyskać jakość bez nadmiernej ingerencji.

Mariann�Fischer�Boel,�komisarz�ds .�rolnictwa�i�rozwoju�obszarów�wiejskich

„
”
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Różnorodność� biologic zna� to�
szeroki�termin�określający�róż-
norodność� form� ż ycia� i � jego�

procesów .� Obejmuje� różnorodność�
w  obrębie� gatunku� (np .� różne� rasy�
zwierząt�i�odmiany�roślin�uprawnych)�
oraz�zróżnicowanie�gatunków�i�sied�-
lisk�(w tym�różne�rodzaje�użytkowania�
gruntów�rolnych) .�Różnorodność�bio-
logiczna�jest�ściśle�związana�z�obsza-
rami�wiejskimi,�które�–�jako�że�stanowią�
większość�obszaru�Europy�i�są�miejscem�
zamieszkania�dla�ponad�połowy�jej�lud-
ności�–�są�również�istotne�dla�jej�potrzeb�
gospodarczych�i�społecznych .�

Rolnictwo�i�leśnictwo�–�główne�sektory�
zatrudnienia�na�wsi�–�stanowią�również�
podstawowe�źródło�żywności,�a�także�
surowców�włókienniczych�i�materia-
łów�budowlanych�w�UE-27 .�Tereny�wiej-
skie�Europy�zaspokajają�również�ważne�
potrzeby�zdrowotne .�Badania�wykazały�
na�przykład,�że�kontakt�z�przyrodą�może�
mieć�pozytywny�wpływ�na�zdrowie�
i samopoczucie�psychiczne�człowieka�
(zob .�studium�przypadku�dotyczące�rol-
nictwa�socjalnego�na�str .�35) .�

W�unijnym�rozporządzeniu�nr�1698/2005�
w�sprawie�wsparcia� rozwoju�obsza-
rów�wiejskich�uznano�potrzebę�zacho-
wania�różnorodności�biologicznej,�co�
znalazło�odzwierciedlenie�w�reformach�

wspólnej�polityki�rolnej�(WPR)�od�2003�r .�
Obecnie�różnorodność�biologiczna�sta-
nowi�jedno�z�nowych�wyzwań�dla�roz-
woju�obszarów�wiejskich,�zidentyfikowa-
nych�w�wyniku�przeprowadzonej�w�2008 �
r .�oceny�funkcjonowania�WPR .�Nacisk�
kładziony�na�zachowanie�różnorodno-
ści�biologicznej�stanowi�odpowiedź�na�
cele�planu�działania�UE�na�rzecz�różno-
rodności�biologicznej .�Cele�te�dotyczyły�
powstrzymania�utraty�różnorodności�
biologicznej�w�UE�do�2010�r .�Rada�ds .�
Środowiska�Unii�Europejskiej�wyraziła�ze�
swojej�strony�potrzebę�nakreślenia�wizji�
i�celów�w�zakresie�ochrony�i�zrównowa-
żonego�wykorzystywania�różnorodno-
ści�biologicznej�w�UE,�które�wykraczają�
poza�2010�r .�

Wpływ�
rolnictwa

Rolnicy�gospodarują�znaczną�częścią�
powierzchni� lądowej� Europy� i� mają�
ogromny�wpływ�na�różnorodność�bio-
logiczną .�Skutkiem�rosnącego�w�ciągu�
ostatnich�ponad�20�lat�popytu�na�pro-
dukty�rolnictwa�(i�leśnictwa),�a�także�
dotychczasowej�polityki�rynkowej�i roz-
woju� technologicznego,� był� proces�
intensyfikacji�i�specjalizacji�systemów�
rolnych,�które�wywierały�niekiedy�zna-
czący�wpływ�na�zasoby�naturalne,�w�tym�
na�różnorodność�biologiczną .�

Jednakże�to�tradycyjne�praktyki�rolni-
cze�o�niskiej�intensywności�ukształto-
wały�europejski�krajobraz�i�wpłynęły�na�
różnorodność�jego�gatunków�i�siedlisk .�
Badania�pokazują�na�przykład,�że�50%�
wszystkich�gatunków�w�Europie,�w�tym�
wiele�rzadkich�i�zagrożonych�gatunków�
motyli�i�ptactwa�(będących�wskaźni-
kiem�wysokiej�różnorodności�biologicz-
nej),�jest�zależnych�od�gruntów�rolnych .�

Rolnictwo�może�zatem�mieć�zarówno�
pozytywny,�jak�i�negatywny�wpływ�na�
siedliska�i�gatunki .�Praktyki�rolnictwa�
ekstensywnego,�realizowane�głównie�
na�terenach�siedlisk�półnaturalnych,�
na�których�prowadzony�jest�wypas,�na�
ogół�służą�wzrostowi�różnorodności�bio-
logicznej,�ściśle�powiązanej�z�intensyw-
nością�rolnictwa .�Według�Europejskiej�
Agencji�Środowiska�grunty�rolne�o wyso-
kiej�wartości�przyrodniczej�(kojarzone�
z niezbyt�rentownym�rolnictwem�tra-
dycyjnym�lub�rolnictwem�o�małej�inten-
sywności)�są�na�ogół�częściej�spotykane�
w�południowych�państwach�członkow-
skich,�np .�dehesas�i�montados w�Hiszpanii�
i�Portugalii,�oraz�na�stepowych�terenach�
państw�członkowskich�na�wschodzie .�
W innych�regionach�UE�również�utrzy-
muje�się�grunty�rolne�o�wysokiej�war-
tości�przyrodniczej,�takie�jak�wyżynne�
tereny�Wielkiej�Brytanii�czy�też�alpejskie�
łąki�i�pastwiska .�

Ważnym wyzwaniem dla polityki rolnej jest dawanie rolnikom zachęty 
gospodarczej do kontynuowania praktyk rolnych przyjaznych dla dzikiej 
flory i fauny.

Sprawozdanie�„Sygnały�EAŚ”�2009

„
”

W Unii Europejskiej, tak jak i na całym świecie, kładzie się coraz większy nacisk 
na podejmowanie działań na rzecz powstrzymania spadku różnorodności 
biologicznej. Środki temu służące mogą także przynosić znaczące korzyści 
gospodarcze społecznościom wiejskim.
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Przedsiębiorczość�
a różnorodność�
biologiczna

Różnorodność�biologiczna�ma�strate-
giczne�znaczenie�dla�biznesu,�ponieważ�
zapewnia�surowce�i�zasoby�przyrodnicze�
wielu�przedsiębiorstwom�usytuowanym�
na�obszarach�wiejskich .�Jest�to�najbar-
dziej�oczywiste�w�przypadku,�gdy�zyski�
zależą�bezpośrednio�od�zdrowych�eko-
systemów,�tak�jak�w�turystyce�wiejskiej,�
która�jest�rosnącym�rynkiem�w�Euro-
pie .�Niemniej�uznaje�się�także,�iż�więk-
sze�zróżnicowanie�genów,�gatunków�
i ekosystemów�związane�jest�z�większą�
odpornością�i�wydajnością�biologiczną�
w rolnictwie,�leśnictwie,�rybołówstwie,�
farmaceutyce,�przetwórstwie�żywności�
itp .�

Szacuje�się�na�przykład,�że�spośród�
1200–1300�endemicznych�(rodzimych)�
roślin�używanych�do�celów�komercyj-
nych�w�Europie�90%�(20–30�tys .� ton�
rocznie)�zbiera�się�w�środowisku�natu-
ralnym .�Dostępność�niedrzewnych�pro-
duktów�leśnych,�takich�jak:�grzyby,�orze-
chy�i�jagody,�również�zwiększa�się�wraz�
z�poziomem�różnorodności�biologicznej�
lasu .�Różnorodność�biologiczna�wpływa�
także�bezpośrednio�na�produkt�naro-
dowy�brutto�(PNB),�ponieważ�stanowi�
wkład�w�produkcję�towarów�konsump-
cyjnych�i�oddziałuje�na�ceny,�np .�niektó-
rzy�ludzie�są�skłonni�zapłacić�wyższą�
cenę�za�wyroby�produkowane�w�spo-
sób�zrównoważony .

Oprócz�bezpośrednich�korzyści�gospo-
darczych,�jakie�płyną�z�ochrony�różno-
rodności�biologicznej,� istnieją�także�
korzyści�pośrednie�związane�z�warto-
ścią�ekologiczną,�estetyczną�i�etyczną .�
Przedsiębiorstwa�z�obszarów�wiejskich,�
zwłaszcza�MŚP,�zaczynają�zdawać�sobie�
sprawę�z�tego,�że�wprowadzanie�bar-
dziej�ekologicznych�środków�może�także�
zaowocować�bonusami�finansowymi .

Finansowane�przez�Komisję�Europejską�
badanie�dotyczące�MŚP,�które�przepro-
wadzono�w�2007�r .,�skupiło�się�na�wielu�
tzw .�przedsiębiorstwach�wspierających�
różnorodność�biologiczną,�czyli�wiążą-
cych�swoją�główną�działalność�z�różno-
rodnością�biologiczną�i�przyczyniających�
się�przez�to�do�jej�ochrony .�Dostrzeżono�

znaczne�zróżnicowanie�tego�rodzaju�
przedsiębiorstw�i�we�wnioskach�stwier-
dzono,�że�pomimo�trudności�ze�zmie-
rzeniem�wkładu�poszczególnych�przed-
siębiorstw�w�ochronę�różnorodności�
biologicznej�prawdopodobnie�jest�on�
znaczący .

Zasoby�EFRROW

Polityka�rozwoju�obszarów�wiejskich�
zapewnia�rolnikom,�leśnikom�i�innym�
podmiotom�na�tych�obszarach�wiele�
różnych�środków�pomagających�chro-
nić�różnorodność�biologiczną�Europy .�Są�
one�dostępne�głównie�przez�oś�2�Euro-
pejskiego�Funduszu�Rolnego�na�rzecz�
Rozwoju�Obszarów�Wiejskich�(EFRROW),�
która�obejmuje:

��  płatności rolno-środowiskowe – 
rekompensata� dla� rolników� lub�
innych� uż y tkowników� gruntów�
w zamian�za�dodatkowe�koszty�lub�
utratę�dochodów�w�związku�ze�zobo-
wiązaniem�się�do�podjęcia�określo-
nych�praktyk�przyjaznych�dla�śro-
dowiska .�Płatności�służące�wsparciu�
rolnictwa�ekologicznego�są�szcze-
gólnie�istotne�dla�zwiększenia�róż-
norodności�biologicznej,�a�zarazem�
przyczyniają� się� do� dostarczania�
konsumentom�produktów�wysokiej�
jakości .

��  programy wspierania obszarów 
o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania (ONW) –�które�zapew-
niają�płatności�związane�z�naturalnymi�
utrudnieniami,�takimi�jak�złe�warunki�
klimatyczne�i�strome�zbocza�na�obsza-
rach�górskich,�gdzie�ryzyko�porzucenia�
gruntów�jest�wysokie,�a więc�większe�
jest�też�zagrożenie�utratą�różnorodno-
ści�biologicznej .

��  wsparcie dla obszarów Natura 
2000 – roczne�płatności�wyrównu-
jące�dodatkowe�koszty�lub�utratę�
dochodu,�związane�z�ograniczeniami�
dotyczącymi�użytkowania�gruntów�

z powodu�planów�zarządzania�obsza-
rami�Natura�2000�(sporządzenie�tych�
planów�może�być�objęte�pomocą�ze�
środków�osi�3�programów�rozwoju�
obszarów�wiejskich) .�

��  płatności leśno-środowiskowe – 
także�znacząco�przyczyniają�się�do�
zrównoważonej�gospodarki�leśnej�
i�do�ochrony�różnorodności�biolo-
gicznej .�Podobnie�jak�w�wypadku�rol-
nictwa�ekologicznego�rynek�drewna�
pozyskiwanego�w�sposób�zrówno-
ważony�rośnie�w�zawrotnym�tem-
pie .�Rośnie�także�popyt�na�usługi�
związane�z�łagodzeniem�zmiany�kli-
matu,�np .�ochrona�lasów�i�mokradeł,�
które�mają�pochłaniać�dwutlenek�
węgla .�Zmiana�klimatu,�a�także�ener-
gia�odnawialna,�gospodarka�wodna�
i różnorodność�biologiczna�stanowią�
nowe�wyzwania,�którym�w�ocenie�
funkcjonowania�WPR�z�2008�r .�przy-
znano�priorytet�finansowy .

�� Inwestycje nieprodukcyjne.
©

�T
 .�H

U
D

SO
N



59

Przegląd Obszarów Wiejskich UE nr 3

Przewiduje�się,�że�dodatkowe�korzy-
ści�odniosą�także�różne�gatunki�flory�
i�� fauny,�zwłaszcza�te�zależne�od�eksten-
sywnych�praktyk�rolnych,�użytków�zielo-
nych�i�innych�siedlisk�rolnych,�na�których�
występuje�bogata�gatunkowo�roślinność .�
Ich�wpływ�zależy�jednak�od�skutecznej�
realizacji�działań�na�poziomie�krajowym�
oraz�od�dobrego�ukierunkowania�płat-
ności�na�poziomie�lokalnym .�Przyszłość�
pokaże,�w�jaki�sposób�różne�zaintereso-
wane�strony�–�rolnicy,�leśnicy,�organiza-
cje�pozarządowe�i�społeczność�wiejska�–�
odpowiedzą�na�te�nowe�wyzwania .

Ocena funkcjonowania przygotuje naszych rolników na wyzwania, 
przed jakimi staną w nadchodzących latach, takie jak zmiana klimatu, 
i pozwoli im reagować na sygnały płynące z rynku. 

Przesunięcie większej ilości środków finansowych na rozwój 
obszarów wiejskich daje nam szansę na znalezienie rozwiązań 
dostosowanych do konkretnych problemów regionalnych.

Mariann�Fischer�Boel,�komisarz�ds .�rolnictwa�i�rozwoju�obszarów�wiejskich

„

”

Musi�upłynąć�wiele�czasu,�zanim�środki�
ochrony� wykażą� pozytywny� wpływ�
na�gatunki�lub�siedliska .�Jak�pokazują�
poniższe�przykłady,�gdy�znajduje�się�
wola�i�niezbędne�wsparcie,�działania�
takie�wywierają�wyraźnie�pozytywny�
wpływ�na�różnorodność�biologiczną,�
przynoszą�ponadto�gospodarcze�korzy-
ści�społecznościom�wiejskim .

Patrząc�w�przyszłość

Zgodnie�z�porozumieniem�w�sprawie�
oceny�funkcjonowania�WPR�większa�
modulacja�pozwoli�krajom�na�zwiększe-
nie�skuteczności�działania�UE�w�obsza-
rach�kluczowych�dla�ochrony�różno-
rodności�biologicznej .�Modulacja�ma�
podnieść�skuteczność�działań�rolno- śro-
dowiskowych�państw�członkowskich,�
które�z�kolei�poszerzą�zakres�możliwo-
ści�dostępnych�dla�rolników,�aby�mogli�
oni�przyczyniać�się�do�ochrony�różno-
rodności�biologicznej .�



Dania�–�wsparcie�dla�gospodarstw�
w celu ratowania�zagrożonej�odmiany�ropuch�

Rolnicy�z�południowej�Danii�podejmują�bardziej�przyjazne�dla�
środowiska�praktyki�rolne,�aby�wspierać�różnorodność�biolo-
giczną�na�obszarach�rolnych�zamieszkiwanych�kiedyś�powszech-
nie�przez�bardzo�rzadką�odmianę�ropuch�–�kumaki .�

Niedawna�intensyfikacja�użytkowania�i�scalanie�gruntów�ornych�
poważnie�naraziły�populację�tej�bardzo�zagrożonej�odmiany�
ropuch�w�Danii�(oraz�w�innych�obszarach�północnej�Europy) .�
Siedliska�w�nasłonecznionych�stawach,�od�których�kumaki�były�
zależne,�były�zasypywane�i�przekształcane�w�grunty�uprawne�
albo�też�pola,�na�których�znajdowały�się�te�stawy,�porzucano,�
więc�zbiorniki�zarastały�i�w�efekcie�stawały�się�cieniste .�Do�lat�90 .�
dwudziestego�wieku�populacja�kumaka�zmalała�do�niespełna�
1200�osobników .

Obecnie�duńscy�rolnicy�realizują�opracowany�w�Niemczech�
pomysł�polegający�na�hodowli�odpornych�ras�bydła,�które�jest�
wypasane�przez�cały�rok�na�użytkach�zielonych,�gdzie�znaj-
dują�się�stawy�zamieszkane�przez�kumaki .�Rolnicy�otrzymują�
dotacje�rolno-środowiskowe�na�zakup�wytrzymałych�ras�bydła�

opasowego,�takich�jak�Galloway�i�Highland .�Dotacje�stanowią�
część�tzw .�systemu�gospodarki�rotacyjnej�–�rolnicy�dołączający�
do�programu�ochrony�początkowo�otrzymują�bydło�bezpłat-
nie,�ale�po�upływie�5�lat�muszą�zwrócić�taką�samą�liczbę�zwie-
rząt,�by�kolejny�rolnik�mógł�uczestniczyć�w�programie�i�skorzy-
stać�z�niego .

Duński�biolog�Lars�Briggs�z�biura�konsultingowego�Ampli�Consult�
wyjaśnia,�że�gdy�w�2004�r .�wprowadzono�ten�program�dla�duń-
skich�rolników,�którzy�tradycyjnie�hodują�bydło�mleczne,�była�
to�nowość .�Obecnie�jednak�program�stał�się�bardzo�popularny –�
interesują�się�nim�także�inni�rolnicy�mający�na�uwadze�ochronę�
środowiska .�Co�istotne,�w�niektórych�głównych�regionach�Danii�
malejąca�populacja�kumaków�stabilizuje�się,�a wsparcie�rol-
no-środowiskowe�działa�jako�siła�napędowa�trwałego�wzrostu�
gospodarczego�dla�lokalnej�społeczności�wiejskiej .

Francja�–
produkty ekologiczne��
i�turystyka�ekologiczna�

Ulokowany�w�pobliżu�Bordeaux,�we�francuskim�regionie�Gironde,�
ogródek�przydomowy�Oh! Légumes Oubliés (Zapomniane�wa�-
rzywa)�jest�typowym�przedsiębiorstwem�wspierającym�różno-
rodność�biologiczną .

Gospodarstwo�ekologiczne�specjalizuje�się�w�uprawie�niektórych�
gatunków�i�odmian�owoców�i�warzyw,�które�obecnie�są�zapo-
mniane�lub�nie�są�już�powszechnie�uprawiane .�To�dobry�przykład�
rodzinnego�przedsiębiorstwa,�które�zróżnicowało�swoją�dzia-
łalność,�opierając�się�na�tradycyjnych�praktykach,�by�skorzystać�
z możliwości,�jakie�dają�zmieniające�się�rynki�i�gospodarki .�

Przedsiębiorstwo�założył�w�1977�r .�Bernard�Lafon,�który�prowa-
dzi�je�do�dziś .�Zaczął�od�przekształcenia�tradycyjnego�gospodar-
stwa�położonego�na�terenach�osiemnastowiecznego�Château�de�
Belloc,�zamku�należącego�od�pokoleń�do�jego�rodziny,�w�ośrodek�
promujący�zasadę�różnicowania�żywności .�

Obecnie�przedsiębiorstwo�prowadzi�cztery�główne�formy�dzia-
łalności:�gospodarstwo�ekologiczne,�fabrykę�konserw,�sklep�oraz�
centrum�edukacyjno-turystyczne .�Przedsiębiorstwo�zajmuje�
się�także�zbieraniem�dziko�rosnących�roślin,�z�których�wiele�jest�
przetwarzanych�na�miejscu .�Jest�w�nim�zatrudnionych�15�osób,�
a roczny�obrót�przekracza�1�mln�euro .�30%�produkcji�trafia�na�eks-
port,�głównie�do�Ameryki�Północnej,�północnej�Europy�i�Azji .

Więcej�informacji�można�znaleźć�na�stronie��
www .ohlegumesoublies .com�(wersja�francuska�i�angielska) .
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Irlandia�–�ochrona�rzadkiej�roślinności�
na płaskowyżu�Burren

W�Irlandii�skutecznie�połączono�metody�prowadzenia�gospo-
darstwa�rolnego�i�rolnicze�techniki�ochrony,�aby�zwiększyć�
wysoką�wartość�przyrodniczą�ważnych�użytków�zielonych�na�
gruntach�wapiennych .

Płaskowyż�Burren,�który�rozciąga�się�wzdłuż�środkowo-zachod-
niego�wybrzeża�irlandzkiej�części�Atlantyku,�to�obszar�obej-
mujący�ponad�60�tys .�ha�gospodarstw�rolnych,�urwisk,�jaskiń�
i tarasowatych�wyżyn,�tworzący�unikalny�wapienny�krajobraz .�
W�tym�wyjątkowym�krajobrazie�znajduje�się�wiele�bardzo�rzad-
kich�siedlisk,�w�tym�użytki�zielone,�na�których�znaleźć�można�
bogactwo�gatunków�orchidei .

Rolnictwo�pozostaje�głównym�sposobem�użytkowania�grun-
tów�na�płaskowyżu�Burren,�a�środki�UE�są�wykorzystywane,�
by�podtrzymać�symbiozę�między�lokalnym�rolnictwem�a�śro-
dowiskiem�użytków�zielonych�charakteryzującym�się�bogatą�
różnorodnością .

Najważniejsze�działania�w�zakresie�ochrony�to�m .in .�przepro-
wadzane�w�20�gospodarstwach�badania�mające�na�celu�opra-
cowanie�najlepszych�metod�żywienia�różnych�zwierząt�gospo-
darskich,�które�pasą�się�w�poszczególnych�częściach�tych�
bogatych�w�gatunki�użytków�zielonych .�Wymaga�to:�spraw-
dzenia�korzyści�wynikających�z�wydłużenia�zimowego�wypasu�
i dostosowania�tej�praktyki�rolnej;�wprowadzenia�nowych�tech-
nik�wypasu�letniego;�zapobiegania�ciężkim�szkodom�wyrzą-
dzanym�w�najważniejszych�siedliskach�przez�rozwijanie�takich�
metod�zarządzania�ścieżkami�dostępu�trzody�do�pastwisk�na�
glebach�wapiennych,�które�w�niewielkim�stopniu�oddziałują�
na�środowisko .

Poprawa�stanu�ochrony�jest�powolnym�procesem,�jednak�już�
teraz�widoczny�jest�znaczący,�pozytywny�wpływ�na�najważniej-
sze�użytki�zielone�–�na�przykład�na�badanych�obszarach�znacz-
nie�wzrosła�liczba�orchidei .�Finansowe�korzyści�wynikają�z�płat-
ności�za�udział�w�działaniach�rolno-środowiskowych,�a także�
ze�sprzedaży�miejscowej�wołowiny�i�baraniny�pochodzącej�
z hodowli�zgodnej�z�zasadami�ochrony�środowiska .�Przyczyniło�
się�to�do�zwiększenia�dochodów�gospodarki�wiejskiej�i poka-
zuje�korzyści,�które�można�czerpać�dzięki�niepowtarzalnym�
produktom�lokalnym .

Więcej�informacji�można�znaleźć�na�stronie:�
www .burrenlife .com .

Grecja�–�turystyka�i�ochrona��
gaju palmowego�w�Vai

Działania�służące�ochronie�wyjątkowego�gaju�palmowego�
w�Vai�na�Krecie�podniosły�także�atrakcyjność�wyspy�pod�
względem�turystycznym .�Oprócz�dwukrotnego�zwiększenia�
obszaru�tego�bardzo�rzadkiego�siedliska�wdrożono�bardzo�
potrzebny�plan�turystyki .�Równowagę�siedliska�osiągnięto�
dzięki�wsparciu�ze�strony�lokalnych�podmiotów .

Jeszcze�kilka�lat�temu�gaj�palmowy�w�Vai,�w�którym�rośnie�
jeden�z�zaledwie�dwóch�gatunków�palmy�występujących�
naturalnie�w�Europie,�otaczały�grunty�rolne,�które�ograniczały�
jego�naturalne�odnawianie .�Wcześniej�palmy�zajmowały�bli-
sko�300�ha,�jednakże�w�latach�50 .�dwudziestego�wieku�doszło�
do�intensywnej�rekultywacji�gruntów�i�w�związku�z�tym�więk-
szość�gaju�została�zniszczona .�Od�tamtej�pory�jego�obszar�
stale�się�zmniejszał,�tak�że�w�2000�r .�pozostało�jedynie�15,6�ha .

Aby�możliwe�było�powiększenie�powierzchni�gaju�i�odtwo-
rzenie�go,�rolnicy�zgodzili�się�przenieść�się�z�otaczających�gaj�
obszarów�wrażliwych�pod�względem�środowiskowym�w�inne�
miejsce .�Pod�przewodnictwem�greckiego�Centrum�ds .�Bio-
topów�i�Mokradeł�wdrożono�szereg�środków,�dzięki�którym�
odtworzono�gaj,�poprawiając�jego�strukturę�i�żywotność .�Jed-
nocześnie�wprowadzono�plan�zrównoważonej�turystyki .

W�rezultacie�obszar�tego�rzadkiego�siedliska�podwoił�się,�osią-
gając�31,7�ha .�Wcześniej�teren�ten�był�otwarty�na�niekontro-
lowany�rozwój�turystyki,�obecnie�lokalna�społeczność�jest�
świadoma�znaczenia�ochrony�gaju�i�rozwoju�zrównoważo-
nej�turystyki .�Wciąż�trwa�wymiana�gruntów�wspierana�przez�
środki�rolno-środowiskowe .
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Izby�rolnicze�i�podobne�organy�dorad-
cze�na�obszarach�wiejskich�mogą�
korzystać�ze�wsparcia�w�ramach�unij-

nej�polityki� rozwoju�obszarów�wiej-
skich�w�celu�wymiany�dobrych�praktyk�
i�uczenia�się�od�siebie�nawzajem�o�naj-
lepszych�sposobach�ukierunkowania�
swoich�usług .�Współpracę�w�tej�dziedzi-
nie�niedawno�rozwinięto�dzięki�bada-
niu�dotyczącemu�„Współpracy�w�ramach�
Europejskiej�Sieci�Izb�Rolniczych�(RECA)” .�
Celem�tego�badania�było�przeanalizo-
wanie,�jak�organy�doradcze�z�dziedzi�������������ny�
rolnictwa�i�obszarów�wiejskich�uwzględ-
niają�różnorodność�tych�obszarów�oraz�
różnice�między�samymi�rolnikami .

Badanie�RECA�obejmowało�siedem�róż-
nych�państw�członkowskich�(Austria,�Hisz-
pania,�Francja,�Niemcy,�Węgry,�Słowenia�
i�Wielka�Brytania),�a�kierowała�nim�fran-
cuska�izba�rolnicza .�Badanie�prowadzone�
było�w�kontekście�nieustannych�zmian�
w�różnorodności�obszarów�wiejskich,�
zmian,�które�wpływają�w�szczególności�

Badanie RECA – dostosowywanie usług doradczych 
do różnych potrzeb obszarów wiejskich związanych z rozwojem
W udzielaniu porad rolnikom i podmiotom zaangażowanym w rozwój 
obszarów wiejskich bierze udział wiele różnych organizacji. 
W przeprowadzonym niedawno badaniu określono zbiór rozwiązań 
gwarantujących sukces, które organy doradcze mogą uwzględnić, dostosowując 
swoje wytyczne do zmieniających się tendencji na obszarach wiejskich.

na�zapotrzebowanie�na�usługi�doradcze�
dotyczące�rozwoju�tych�terenów .�

Najważniejsze� zmiany� w� otoczeniu�
obszarów�wiejskich,�odnotowane�przez�
badaczy�w�ramach�badania�RECA,�obej-
mują:�zmieniające�się�zagrożenia,�które�
napotykają�rolnicy�i�przedsiębiorstwa�
wiejskie�w�codziennym�życiu;�tendencje�
do�spychania�rolnictwa�na�dalszy�plan�
wraz�ze�wzrostem�zróżnicowania�wielu�
gospodarek�wiejskich;�wyzwania�zwią-
zane�ze�środkami�służącymi�przystoso-
waniu�do�zmiany�klimatu�i�łagodzeniu�
jej�skutków;�sprzeczne�ze�sobą�tenden-
cje�demograficzne�–�wyludnienie�i�nad-
mierny�rozwój�różnych�obszarów�wiej-
skich;�wpływ�nowej�polityki�na�przykład�
w�dziedzinie�promocji�biomasy�i�bio-
technologii,�a�także�oczekiwania�społe-
czeństwa�w�odniesieniu�do�bezpieczeń-
stwa�żywności,�gospodarki�wodnej,�
ochrony�środowiska�i�różnorodności�bio-
logicznej .�Wszystkie�te�zmiany�wywie-
rają�nieustanną�presję�na�użytkowników�
gruntów�na�obszarach�wiejskich .

Nowe�potrzeby,�nowe�
wyzwania�

W�kontekście�nowych�potrzeb�i�wyzwań�
badanie�RECA�miało�na�celu�przeanalizo-
wanie�możliwości�zwiększenia�skutecz-
ności�usług�doradczych .�Do�ważnych�
elementów�zapewniających�sukces�orga-
nów�doradczych�zaliczono:

�� �dysponowanie�znaczną�wiedzą�na�
temat�wymagań�różnych�zaintere-
sowanych�stron .�Organy�doradcze�
mają�bardzo�różnych�klientów�(rol-
ników,�władze�lokalne,�przedsiębior-
stwa,�stowarzyszenia,�lokalne�grupy�
działania�itp .) .�Muszą�zatem�posia-
dać�i�przekazywać�wiedzę�ekspercką�
w�takich�dziedzinach,�jak:�spójność�
terytorialna,�produkcja�rolna�i�jej�róż-
nicowanie,�a�także�związane�z�ni�������������mi�
kwestie� społeczno-gospodarcze�
i ochrony�środowiska;

�� �sieć� punk tów� kontak tow ych� na�
obszarach�wiejskich,�dostosowanych�

Badania nad 
obszarami wiejskimi 
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do�lokalnych�warunków .�Świadcze-
nie�usług�w�miejscu�zamieszkania�
danej�społeczności�jest�istotne�dla�
zwiększenia�poziomu�korzystania�
z doradztwa�i�pomaga�w�nawiązy-
waniu�z�lokalnymi�podmiotami�kon-
taktów,�które�służą�rozwojowi .�Nie-
zbędne� jest�zrozumienie� lokalnej�
kultury�i�uwarunkowań;

�� �przewidywanie�potrzeb .�Monitoro-
wanie�wyników�gospodarstw�rolnych�
i�przedsiębiorstw�na�obszarach�wiej-
skich�pomaga�w�zapewnieniu�jasnych�
prognoz�aktualnych�potrzeb�związa-
nych�z�rozwojem;

�� �przepływ�informacji�i�tworzenie�sieci�
kontaktów .�Ułatwienie�przekazywa-
nia�informacji�zwrotnych�z�obszarów�
wiejskich�do�osób�odpowiedzialnych�
za�podejmowanie�decyzji�na�wyż-
szym�szczeblu�i�kierowników�do�spraw�
usług�w�organach�doradczych�ma�
duże�znaczenie�dla�utrzymania�wła-
ściwego�poziomu�udzielanych�porad;

�� �dzielenie�się�narzędziami� i�mate-
riałami .�Przez�współpracę�organów�
doradczych� można� zoptymalizo-
wać�wyniki�operacyjne�i�zmniejszyć�
koszty�rozwoju .�Współpraca�może�
także�pomóc�w�zwiększeniu�widocz-
ności�usług�doradczych;

�� �partnerstwo�z�różnymi�podmiotami�
na�danym�terenie .�Podejście�integru-
jące�pomaga�partnerom�poszerzyć�
wiedzę�na�temat�różnych�wyzwań�dla�
rozwoju�obszarów�wiejskich�związa-
nych�z�rolnictwem,�a�także�z�innymi�
dziedzinami;�

�� �szkolenie� doradców .� Umiejętno-
ści�techniczne�i�znajomość�przepi-
sów�stają�się�w�coraz�większym�stop-
niu�wyspecjalizowane,�więc�doradcy�
muszą�regularnie�doskonalić�swoje�
kompetencje�w�wielu�dziedzinach .�
Dotyczy�to�także�umiejętności�meto-
dycznych�w�zakresie�zarządzania�pro-
jektami,�tworzenia�sieci�kontaktów�
lub�marketingu,�a�także�umiejętności�

interpersonalnych,�np .�w�dziedzinie�
wsparcia�i�mediacji .

Wykonalne�zalecenia

Wsparcie�w�ramach�PROW�może�pomóc�
poprawić�powyższe�aspekty�świadcze-
nia�usług�doradczych�na�obszarach�wiej-
skich .�Jak�twierdzi�Claire�Venot�z�pro-
jektu�badawczego�RECA:�„Wiemy,�że�
realizacja�rozwiązań�gwarantujących�
sukces,�które�uwydatniliśmy�w�naszym�
badaniu,�jest�uwarunkowana�wieloma�
czynnikami,�ale�jesteśmy�przekonani,�że�
wyniki�RECA�zawierają�wykonalne�i�wła-
ściwe�dla�całej�UE�zalecenia�dotyczące�
skutecznych�usług�doradczych�na�obsza-
rach�wiejskich” .�

Więcej� informacji�na�temat�projektu�
RECA�można�uzyskać�na�stronie:

http://paris .apca .chambagri .fr/download/
apca/h/2009/sem_26/RECA_Exterieur .zip .
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Ogromna� więk szość� ż y wno -
ści � spoż y wanej � w� Europie�
powstaje�z�tradycyjnych�pro-

duktów�rolnych .�Jednym�z�głównych�
wyzwań�dla�producentów�żywności�
tradycyjnej�jest�zwiększenie�konkuren-
cyjności .�Żywność�tradycyjna�obejmuje�
wiele�różnych�rodzajów�produktów,�
np .�włoską�szynkę�parmeńską,�grecki�
ser�feta�i�skandynawskiego�łososia .�Do�
tego�rodzaju�żywności�należy�również�
ogromna�liczba�odmian�świeżych�owo-
ców�i�warzyw,�które�od�wieków�uprawia�
się�w�Europie .

Nowe�podejście�do�wydajności�daje�
dostawcom�żywności�tradycyjnej�moż-
liwość�zwiększenia�wartości�dodanej�ist-
niejącego�asortymentu�produktów .�Suk-
ces�każdego�nowego�podejścia�nadal�
jednak�zależy�od�tego,�jak�go�przyjmą�
konsumenci,�a�także�od�jego�zgodności�
z�normami�bezpieczeństwa .

Choć�unijne�przepisy�dotyczące�żyw-
ności�są�w�miarę�ustalone,�oczekiwania�
konsumentów�w�UE�mogą�być�czasem�
sprzeczne .�Nadal�utrzymuje�się�duży�
popyt�na�rynku�na�bezpieczne�produkty�
o�wysokiej�wartości�odżywczej�i�smako-
wej,�jak�również�na�produkty�w�mini-
malnym�stopniu�poddane�przetworze-
niu�i�o�niskiej�lub�zerowej�zawartości�
konserwantów .�Sprostanie�tym�wyma-
ganiom�może�dla�wielu�producentów�
żywności�stanowić�szczególne�wyzwa-
nie .�Obecnie�w�UE�trwają�prace�nad�pro-
jektem�badawczym�zakrojonym�na�sze-
roką�skalę,�który�ma�na�celu�znalezienie�
sposobów�zwiększenia�konkurencyjno-
ści�MŚP�uczestniczących�w�unijnym�łań-
cuchu�dostaw�żywności .

Zaawansowany� projek t� badawcz y�
TRUE�FOOD�(Traditional�United�Europe�
Food –�Żywność�tradycyjna�w�zjedno-
czonej�Europie)�łączy�osiem�podobnych�

p ak ie tów� rob o c z ych, � k tóre � mają�
wspólne�cele�oparte�na�zrozumieniu�
oczekiwań� konsumentów,� badaniu�
nowych�technologii�i�angażowaniu�MŚP�
w�transfer�innowacyjnych�technologii .�
W�ramach�szóstego�programu�ramo-
wego�(6PR)�Komisji�Europejskiej�projekt�
ten�otrzymuje�dofinansowanie�w�wyso-
kości�15,5�mln�euro .�Trwające�cztery�lata�
badania�zakończą�się�w�maju�2010�r .�Pro-
jektem�badawczym�zarządza�konsor-
cjum�11�największych�federacji�europej-
skich�producentów�żywności�i�napojów,�
które�reprezentują�łącznie�35�tys .�MŚP�
w ponad�20�państwach�europejskich .

Wyniki�badania

Dotychczasowe�rezultaty�multidyscypli-
narnego�zespołu�TRUEFOOD�są�zachę-
cające .�Uzyskano�przydatne�wyniki�na�
temat�preferencji�konsumentów,�a�także�
poczyniono�postępy�w�identyfikowaniu�

TRUEFOOD – zwiększanie konkurencyjności 
producentów żywności w UE
Europejscy producenci żywności tradycyjnej korzystają 
 z wyników nowatorskich, transnarodowych projektów 
badawczych, które pozwalają na zwiększenie wartości 
produktów rolnych dzięki poprawieniu ich jakości, 
zwiększeniu wartości odżywczej i bezpieczeństwa.



65

innowacji,�które�mogłyby�być�wprowa-
dzone�do�cyklu�produkcyjnego .

Jak�wyjaśnia�Margrethe�Hersleth�z ze��-
społu�badawczego:�„Początkowo�mu�-
sieliśmy�sprecyzować,�co�konsumenci�
w krajach�uczestniczących�w badaniu�
uważają�za�żywność�tradycyjną�i�jakie�
oczekiwania�mają�wobec�takich�pro-
duktów” .�Wyniki�sondażu�przeprowa-
dzonego�wśród�konsumentów�w�Polsce,�
Hiszpanii,�Belgii,�we�Francji,�Włoszech�
i w Norwegii�pokazują,�że�uważa�się,�iż�
tradycyjna�żywność�jest�„wysokiej�jako-
ści”,�„powszechnie�znana”,�„spożywana�
od�dziada�pradziada”�i�„produkowana�
z wykorzystaniem�autentycznych�metod�
lub�receptur” .�Informacje�te�pomogły�
potwierdzić�wysoki�poziom�zaintere-
sowania�konsumentów�żywnością�tra-
dycyjną�i�posłużyły�za�podstawę�bada-
nia�możliwości�innowacji�w�produktach�
tradycyjnych .

Stwierdzono,�że�kwestie�zdrowotne�
są�dla�konsumentów�ważnym�czynni-
kiem,�który�decyduje�o�zakupie .�Z tego�
względu�badacze�w�ramach�TRUEFOOD�
dołożyli�starań,�aby�zbadać�możliwość�
obniżenia�zawartości�potencjalnie�szko-
dliwych�dodatków�w�żywności�bez�jed-
noczesnego�skracania�okresu�przydat-
ności�produktu�do�spożycia,�obniżania�
jego�walorów�smakowych�czy�norm�bez-
pieczeństwa .�Innowacje�będące�rezul-
tatem�tych�działań�obejmują:�metodę�
odkostniania,�solenia�i�wiązania,�która�
pomaga� obniżyć� zawar tość� soli� w�
peklowanej�szynce�bez�kości;�wyka-
zanie,�że�postęp�w�naturalnych�meto-
dach�biologicznego�zwalczania�chwa-
stów�i�szkodników�w�uprawie�polowej�
warzyw�daje�realne�możliwości�zwal-
czania� ich,�porównywalne�do�wyni-
ków�uzyskiwanych�przy�zastosowaniu�
pestycydów�chemicznych,�oraz�wspar-
cie�dla�nowej�technologii�pozwalającej�

na�poprawę�klasyfikacji�filetów�z�łoso-
sia�pod�względem�zawartości�tłuszczu�
przed�przetwarzaniem .

Upowszechnianie�
wyników

Końcowe�etapy�projektu�finansowanego�
w�ramach�6PR�obejmują�bezpośredni�
kontakt�z�europejskimi�producentami�
żywności�przez�kampanię�informacyjną .�
Wiąże�się�to�ze�szkoleniami�dla�MŚP,�
które�mają�służyć�zwiększaniu�wiedzy�
na�temat�przydatności�wyników�bada-
nia�TRUEFOOD�i�ułatwić�transfer�techno-
logii .�Dalsze�informacje�na�temat�bada-
nia�TRUEFOOD�dostępne�są�na�stronie:�
www .truefood .eu .
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