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Europejskie obszary wiejskie odgrywaj! zasadnicz! 
rol" w #wiadczeniu us$ug w zakresie ochrony #rodo-
wiska, takich jak ochrona ró%norodno#ci biologicznej, 

przyczynianie si" do regulacji klimatu – przez ogranicze-
nie emisji i sekwestracj" dwutlenku w"gla, ochrona jako#ci 
i&dost"pno#ci wody, ochrona funkcjonalno#ci gleb i jako#ci 
powietrza, zwi"kszanie odporno#ci na powodzie lub po%ary 
oraz utrzymanie warto#ci krajobrazu. Us$ugi te s! cz"sto re-
alizowane $!cznie, przez zapewnienie odpowiednich praktyk 
u%ytkowania gruntów.

EFRROW jest najwi"kszym 'ród$em unijnego finansowa-
nia zrównowa%onego u%ytkowania gruntów oraz poprawy 
#wiadczenia us$ug w zakresie ochrony #rodowiska we wszyst-
kich pa(stwach cz$onkowskich.

Wszystkie aspekty #rodowiska na obszarach wiejskich pozo-
staj! pod du%! presj!. Pomimo ukierunkowanego ustawo-
dawstwa i zach"t oraz pewnych pozytywnych rezultatów, 
na przyk$ad w zakresie zmniejszania wp$ywu rolnictwa i&le#-
nictwa na #rodowisko naturalne, szczególnie pod wzgl"-
dem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wyst"puj! 
znaczne braki w odniesieniu do osi!gania unijnych celów 
w&zakresie ró%norodno#ci biologicznej, klimatu i wody – aby 
wymieni) najistotniejsze kwestie.

Wiele obecnych modeli gospodarowania gruntami ma 
znaczny wp$yw na #rodowisko naturalne, przyczyniaj!c si" 
do zmniejszenia liczby ptaków i populacji motyli $!ko  w   ych, 
pogorszenia stanu ochrony siedlisk rolniczych i le#   nych oraz 
do du%ej ilo#ci azotu w zasobach wodnych, ograniczonej 
dost"pno#ci wody i ni%szych poziomów zawarto#ci materii 
organicznej w glebach.

W strategii „Europa 2020”1 dostrze%ono istotne znaczenie 
poprawy realizacji us$ug w zakresie ochrony #rodowiska 
w&kontek#cie szerszego wyzwania zwi!zanego z d!%eniem 
w kierunku gospodarki zasobooszcz"dnej, co zosta$o od-
zwierciedlone w konkretnych priorytetach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2014–2020. Co wa%ne, „dbanie 
o&#rodowisko naturalne” oraz „przyczynianie si" do $agodze-
nia zmiany klimatu i przystosowywania si" do niej” uznaje si" 
za wspólne cele wszystkich programów rozwoju obszarów 
wiejskich (PROW). 

Dzi"ki wyra'niejszym priorytetom i wi"kszej elastyczno#ci 
w u%yciu #rodków przysz$e PROW maj! wi"ksze mo%liwo#ci 
radzenia sobie z kwestiami zwi!zanymi z ochron! #rodowi-
ska. Jednak aby takie dzia$ania by$y skuteczne, konieczna 
jest spójna polityka, w ramach której starannie uwzgl"dnia 
si" kwestie #rodowiskowe we wszystkich aspektach cyklu 

1 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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programowania, pocz!wszy od opracowania programu. 
Oznacza to równie% wprowadzenie mechanizmów ochro-
ny #rodowiska naturalnego, które pomagaj! zagwaran-
towa), aby pozytywne rezultaty nie ulega$y erozji ani 
odwróceniu oraz aby wszystkie #rodki PROW funkcjo-
nowa$y w synergii, zmierzaj!c do osi!gni"cia wspólnego 
celu. Innymi s$owy oznacza to zagwarantowanie, aby pro-
gramy by$y solidne pod wzgl"dem ochrony #rodowiska. 

Podczas projektowania programów rozwoju obszarów 
wiejskich pocz!tkow! starann! ocen" s$abych stron i&za-
gro%e( zwi!zanych ze #rodowiskiem nale%y prze$o%y) na 
spójne priorytety i dobrze zdefiniowane cele. W czasie 
tego procesu PROW nie mog! by) rozpatrywane w izo-
lacji. Potrzebna jest szeroka i ca$o#ciowa strategia #rodo-
wiskowa, tak aby uwzgl"dni) pe$ny zestaw interwencji 
polityki i #rodków wsparcia, które funkcjonuj! na obszarach 
wiejskich na poziomie krajowym i regionalnym. Je%eli chodzi 
o podej#cie strategiczne, polityka rozwoju obszarów wiej-
skich powinna s$u%y) realizacji priorytetów #rodowiskowych 
w szerszych wspólnych ramach strategicznych, obejmuj!-
cych europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

Skuteczne projektowanie przysz$ych PROW oznacza jak naj-
lepsze wykorzystanie dost"pnych narz"dzi, zrozumienie, co 
mo%na osi!gn!) dzi"ki ró%nym #rodkom, oraz zagwaranto-
wanie, aby stosowano je w kreatywny sposób w celu zapew-
nienia najlepszych rezultatów #rodowiskowych. To b"dzie 
prawdopodobnie wymaga$o nowych rozwi!za( ze strony 
pa(stw cz$onkowskich oraz mo%e oznacza) konieczno#) za-
stosowania wytycznych i praktycznej pomocy w celu lepszego 
zrozumienia konsekwencji nowych przepisów w zakresie roz-
woju obszarów wiejskich oraz w celu wspólnego budowania 
zdolno#ci organów administracji i zainteresowanych stron.

Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie programowania na 
lata 2014–2020 s! wa%nym krokiem naprzód, a niniejsze wy-
danie „Przegl!du Obszarów Wiejskich UE” ma by) narz"dziem 
uzupe$niaj!cym, okre#laj!cym pewne kierunki i potencjalne 
inspiracje dla osób programuj!cych PROW.

Niedawne opracowanie ENRD zatytu$owane „Dobra publicz-
ne i interwencja publiczna”2 skupia$o si" na wyja#nieniu 
kontekstu pomocy udzielanej w ramach unijnej polity-
ki rozwoju obszarów wiejskich w celu #wiadczenia us$ug 
w& zakresie ochrony #rodowiska. Przedstawiono w nim 
równie% definicje (TGR3 – Struktura poj"ciowa3) i przeana-
lizowano, jak programy rozwoju obszarów wiejskich z lat 
2007–2013 przyczyni$y si" do zapewnienia szeregu dóbr 

publicznych i us$ug, ze szczególnym naciskiem na rol" #rod-
ków rolno#rodowiskowych.

Seminarium oraz seria publikacji, w tym broszura4 i specjalne 
wydanie „Przegl!du Obszarów Wiejskich UE” opublikowane 
wiosn! 2011 r.5, stanowi$y wspóln! podstaw" dyskusji o roli 
rozwoju obszarów wiejskich, i ogólniej WPR, w rozwi!zy-
waniu potrzeb spo$ecznych dotyczacych us$ug w zakresie 
ochrony #rodowiska.

Na podstawie tych prac grupa dyskusyjna ENRD ds. #wiad-
czenia us$ug w zakresie ochrony #rodowiska, któr! urucho-
miono w styczniu 2012 r., szczegó$owo przeanalizowa$a, jak 
PROW sprzyjaj! dzia$aniom praktycznym, tak aby pa(stwa 
cz$onkowskie mog$y wymienia) mi"dzy sob! do#wiadczenia 
oraz aby mo%na by$o czerpa) wiedz" z sukcesów (lub niepo-
wodze() ró%nych rozwi!za( odnosz!cych si" do #wiadczenia 
us$ug w zakresie ochrony #rodowiska. Ukierunkowuj!c si" na 
przysz$o#), grupa dyskusyjna ENRD przedstawi$a u%ytecz-
ne informacje o obecnych praktykach oraz sformu$owa$a 
wnioski, które maj! istotne znaczenie dla rozwi!zywania 
problemów w zakresie ochrony #rodowiska w przysz$ych 
programach rozwoju obszarów wiejskich.

Wychodz!c od rezultatów prac grupy dyskusyjnej, niniejsze 
wydanie „Przegl!du Obszarów Wiejskich UE”6 ma s$u%y) jako 
praktyczny „zestaw narz"dzi” dla osób odpowiedzialnych za 
projektowanie i przysz$e wdra%anie nast"pnej generacji pro-
gramów rozwoju obszarów wiejskich (lata 2014–2020) oraz 
ogólnie dla zainteresowanych stron z obszarów wiejskich. 
Mamy nadziej", %e publikacja oka%e si" u%yteczna, zawiera 
bowiem informacje i pomys$y konieczne do zagwarantowa-
nia tworzenia wysokiej jako#ci programów i #rodków, które 
w istocie uwzgl"dniaj! dba$o#) o #rodowisko naturalne.

2 Wi"cej informacji o tematycznej grupie roboczej 3 „Dobra publiczne i interwencja publiczna” oraz powi!zane dokumenty znajduj! si" na stronie internetowej ENRD:  
http://enrd.ec.europa.eu/themes/public-goods/pl/public-goods_pl.cfm 

3 http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/!ledownload.cfm?id=260BD8EA-A4CB-C498-1375-8C96A9AC9738
4 http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/!ledownload.cfm?id=260BDE6D-0066-3464-FD34-E3BB6AD3BB51
5 http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif
6 Sprawozdanie ko(cowe grupy dyskusyjnej znajduje si" na stronie internetowej ENRD:  

http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/pl/environmental-services_pl.cfm
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Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich  
i jej potencja! w odniesieniu do "wiadczenia us!ug 
w#zakresie ochrony "rodowiska

Pa(stwa cz$onkowskie maj! 
znaczne osi!gni"cia w zakresie 
stosowania wsparcia w ramach 

PROW w celu tworzenia wielu ró%nych 
rodzajów us$ug sprzyjaj!cych ochronie 
#rodowiska. Fundusze PROW koncen-
truj! si" na us$ugach w zakresie ochro-
ny #rodowiska, w przypadku których 
istnieje uzasadnienie wsparcia przez 
polityk" publiczn!7. 

Obejmuje ono mi"dzy innymi 
wspó$finansowanie dzia$a(, które:

s$u%! ochronie ró%norodno#ci biolo-
gicznej przez prace w zakresie siedlisk 
i gatunków;
przyczyniaj! si" do regulacji klimatu 
przez ograniczenie emisji i sekwestra-
cj" dwutlenku w"gla;
s$u%! ochronie jako#ci wody b!d' do-
st"pno#ci wody;
sprzyjaj! lepszej funkcjonalno#ci 
gleb;
s$u%! ochronie lub poprawie jako#ci 
powietrza;
zwi"kszaj! odporno#) na powodzie 
lub po%ary; 

przyczyniaj! si" do zachowania war-
to#ci krajobrazu.

Zasoby naturalne na europejskich 
obszarach wiejskich s! przedmiotem 
zarz!dzania, przy wykorzystaniu po-
mocy z PROW, w celu zapewnienia tych 
wszystkich ró%nych us$ug w zakresie 
ochrony #rodowiska. Rezultaty wspar-
cia PROW s! powi!zane z kluczowymi 
celami zwi!zanymi z wychodzeniem 
przez pa(stwa cz$onkowskie z obecne-
go globalnego kryzysu gospodarczego. 

Najwi"kszymi atutami Europy s# jej mieszka$cy i jej zasoby naturalne. Dzi"ki wspó%dzia%aniu 
w inteligentny i zrównowa&ony sposób sprzyjaj#cy w%#czeniu spo%ecznemu obywatele UE 
mog# wykorzysta' naturalne atuty, aby u%atwi' zabezpieczanie d%ugotrwa%ego wzrostu 
i dobrobytu we wszystkich pa$stwach cz%onkowskich. Dostrze&ono to w ramach unijnej 
wspólnej polityki rolnej (WPR) i kolejne reformy WPR wprowadza%y nowe podej(cia w celu 
wspierania poprawy ekologicznych rozwi#za$. Tendencja ta jest kontynuowana i podejmuje 
si" kroki s%u&#ce dalszemu zwi"kszaniu zdolno(ci WPR do zapewniania ró&nych rodzajów 
us%ug w zakresie ochrony (rodowiska w okresie 2014–2020.

7 W ramach programów rozwoju obszarów wiejskich *nansowane s! jedynie dzia$ania wykraczaj!ce poza wymogi ustawodawcze w celu zach"cenia osób 
gospodaruj!cych gruntami do sprzyjania generowaniu korzy#ci #rodowiskowych, których nie da si" zapewni) przez zwyk$e mechanizmy rynku.
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Korzy"ci ekonomiczne

Holenderski pose$ do Parlamentu 
Europejskiego Gerben-Jan Gerbrandy8 
zauwa%a, %e „us$ugi, które zapewnia 
nam natura, takie jak czysta woda, 
czyste powietrze i %yzne gleby, nie 
tylko maj! zasadnicze znaczenie dla 
dobrostanu cz$owieka; stanowi! rów-
nie% wielk! warto#) ekonomiczn!. 
Wed$ug ekonomistów rokrocznie tra-
cimy 3% PKB z powodu utraty ró%no-
rodno#ci biologicznej. To kosztuje Uni" 
Europejsk! 450 mld euro rocznie”.

Pa(stwa cz$onkowskie stosuj! wspar-
cie PROW na rzecz us$ug w zakresie 
ochrony #rodowiska w celu pomocy 
w radzeniu sobie z utrat! ró%norod-
no#ci biologicznej, a tym samym w&ce-
lu $agodzenia negatywnych skutków 
ekonomicznych. Jednak przez finanso-
wanie w ramach PROW us$ug w zakre-
sie ochrony #rodowiska generowane 
s! równie% inne korzy#ci komercyjne. 
Nale%y do nich zwi"kszona wydajno#), 
która jest mo%liwa dzi"ki wprowadze-
niu bardziej wydajnych metod zu%ycia 
surowców oraz kluczowych zasobów, 
takich jak energia i woda.

Podobne wielostronne korzy#ci dla go-
spodarki i #rodowiska mo%na osi!g n!) 
przez zastosowanie pomocy z PROW na 
us$ugi w zakresie ochrony #rodowiska 
s$u%!ce pobudzaniu innowacji. Nowe 

metody i ich transfer mog! prowadzi), 
na przyk$ad, do zapobiegania zanie-
czyszczeniom i zmniejszenia kosztów 
operacyjnych. „Czyste” technologie 
daj! przedsi"biorstwom wiejskim mo%-
liwo#) zwi"kszenia konkurencyjno#ci 
oraz stwarzaj! nowe mo%liwo#ci wzro-
stu dzi"ki wywozowi towarów.

Tworzenie wi"kszej liczby lepszych 
miejsc pracy mo%na pobudzi) przez 
promowanie wzrostu w dziedzinach 
ekotechnologii i ekoinnowacji. Mo%e 
to dotyczy) szerokiego zakresu sekto-
rów, przyk$adowo od metod ochrony 
przyrody w gospodarstwach do dzia-
$a( w&dziedzinie klimatu kierowanych 
przez lokaln! spo$eczno#).

Fundusze PROW mog! równie% poma-
ga) w tworzeniu miejsc pracy na ob-
szarach wiejskich przez pokonywanie 
barier rozwoju, które wi!%! si" ze s$a-
b! jako#ci! #rodowiska. Inwestowanie 
w&#wiadczenie us$ug w zakresie ochro-
ny #rodowiska mo%e zatem popra     wi) 
warunki wzrostu gospodarczego. 
Argument ten jest szczególnie istotny 
w tych cz"#ciach europejskich obsza-
rów wiejskich, które borykaj! si" z na-
turalnymi utrudnieniami, peryferyjnym 
po$o%eniem b!d' izolacj! rynku.

Na tych obszarach dost"p do alter-
natywnych mo%liwo#ci wzrostu jest 
cz"sto ograniczony i dlatego warto#) 
#rodowiska naturalnego jako czynni-
ka gospodarczego pozostaje wysoka. 
Zrównowa%one wykorzystanie takich 
zasobów wiejskich (dzi"ki pomocy ze 
#rodków PROW wspieraj!cych us$ugi 
w zakresie ochrony #rodowiska) mo%e 
prowadzi) do powstania nowych 
mo%liwo#ci w takich sektorach, jak 
turystyka, i pomóc w przyci!gni"ciu 
wewn"trznych inwestorów, przedsi"-
biorstw rozpoczynaj!cych dzia$alno#) 
i pracowników.

Z tych wszystkich wzgl"dów wa%ne 
jest, aby PROW by$y odpowiednio 
przygotowane do zoptymalizowania 
przep$ywu us$ug w zakresie ochro-
ny #rodowiska, który mo%e mie) 
miejsce z obszarów PROW pa(stw 
cz$onkowskich. 

Cele przekrojowe

Wnioski dotycz!ce polityki rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2014–2020 
maj! na celu zwi"kszenie zdolno#ci 
PROW do wspierania us$ug w zakresie 
ochrony #rodowiska. Proponuje si", 
aby w ramach polityki po$o%ono nowy 
akcent na dzia$ania w ramach PROW 
dotycz!ce #rodowiska, innowacji oraz 
$agodzenia zmiany klimatu i przysto-
sowywania si" do niej. Maj! one by) 
celami przekrojowymi nast"pnej ge-
neracji programów rozwoju obszarów 
wiejskich. 

Oznacza to, %e nawet pomimo i% #ro-
dowisko, innowacje oraz $agodzenie 
zmiany klimatu i przystosowywanie si" 
do niej mog! by) mocno powi!zane ze 
szczegó$owymi #rodkami PROW (i&ich 
bud%etami), wszystkie #rodki PROW 
(i& ich bud%ety) musz! by) w stanie 
priorytetowo uwzgl"dnia) wsparcie na 
dzia$ania przyczyniaj!ce si" do realiza-
cji tych celów przekrojowych9. 

Zainteresowane strony PROW b"d! 
musia$y zwi"kszy) swoj! zdolno#) do 
ukierunkowywania finansowania na 
dzia$ania w zakresie rozwoju obsza-
rów wiejskich, które sprzyjaj! us$u-
gom w zakresie ochrony #rodowiska. 
B"d! równie% musia$y zwi"kszy) swoj! 
zdolno#) do #ledzenia i przedstawiania 
wyników, tak aby wk$ad PROW w us$u-
gi w zakresie ochrony #rodowiska by$ 
bardziej widoczny.

Konieczne s! ulepszenia w ukierun-
kowywaniu i #ledzeniu wk$adu PROW 
w&us$ugi w zakresie ochrony #rodowi-
ska, a mo%na je osi!gn!) przez popra-
w" organizacji zainteresowanych stron 
PROW, na poziomie terytorialnym i sek-
torowym. Wnioski dotycz!ce progra-
mów rozwoju obszarów wiejskich na 
lata 2014–2020 obejmuj! nowe formy 
elastyczno#ci maj!ce pomóc w&realiza-
cji tych celów.

Optymalna organizacja

Terytorialna i obszarowa organizacja 
zainteresowanych stron mo%e uspraw-
ni) koordynacj" wysi$ków w ramach 

8 Sprawozdawca w odniesieniu do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. „Nasze ubezpieczenie na %ycie i nasz kapita$ naturalny – strategia 
ochrony ró%norodno#ci biologicznej UE do 2020 r.”  (2011/2307(INI)).  

9 W innych sekcjach niniejszego „Przegl!du Obszarów Wiejskich UE” opisuje si" praktyczne sposoby pomocy w osadzeniu tematów przekrojowych zwi!zanych 
z&us$ugami w zakresie ochrony #rodowiska w ramach nowych programów rozwoju obszarów wiejskich.
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PROW s$u%!cych propagowaniu us$ug 
w zakresie ochrony #rodowiska i za-
pewnieniu korzy#ci skali prowadz!cych 
do dodatkowych korzy#ci.

Terytorialne podej#cie do ró%norod-
no#ci biologicznej pokazuje, co mo%-
na osi!gn!) dzi"ki zorganizowaniu 
wspó$pracy zainteresowanych stron 
PROW. Na przyk$ad na siedliska dzikiej 
flory i& fauny cz"sto sk$ada si" wiele 
ró%norodnych obszarów, o ró%nym 
charakterze. Niektóre cz"#ci siedliska 
mog! by) wykorzystywane przez po-
szczególne gatunki do pozyskiwania 
%ywno#ci. Inne cz"#ci mog! s$u%y) 
do rozmna%ania si" i&wychowywania 
m$odych, natomiast inne cz"#ci ca$ego 
siedliska s! wykorzystywane do $!cze-
nia jego ró%nych cech. W celu nale%ytej 
ochrony takich siedlisk konieczna jest 
koordynacja dzia$a( ochronnych w&ró%-
nych miejscach. Ka%de z tych miejsc 
mo%e by) w$asno#ci! ró%nych osób 
lub by) przez nie zarz!dzane i ka%de 
z&takich miejsc mo%e wymaga) ró%nych 
rodzajów ochrony. Zorganizowanie 
wszystkich osób zaanga%owanych 
w & skoordynowany program teryto-
rialny zwi!zany ze wsparciem PROW 
pomaga w wi"kszym stopniu zapew-
ni) stan ochrony tego rodzaju siedliska 
i&jego gatunków.

Podobne korzy#ci mo%na osi!gn!), gdy 
podej#cia terytorialne zostan! zorga-
nizowane w odniesieniu do innych 
us$ug w zakresie ochrony #rodowiska, 
takich jak radzenie sobie z problemami 
zanieczyszczenia na ca$ym terytorium 
podatnym na azotany; propagowanie 
rozs!dnego wykorzystania wody na 
terytoriach borykaj!cych si" z susz!; 
czy te% radzenie sobie z zagro%eniami 
zwi!zanymi z powodziami na obszarze 
dorzecza itp.

Korzy#ci ekonomiczne mog! równie% 
wynika) z organizowania zaintereso-
wanych stron PROW do wspó$dzia$ania 
w ramach #wiadczenia us$ug w zakresie 
ochrony #rodowiska. Mo%na zaoszcz"-
dzi) czas i pieni!dze, poniewa% mo%na 
dzieli) zadania. Korzy#) ta odnosi si" 
do zada( zwi!zanych z prowadzeniem 
praktycznych prac #rodowiskowych 
oraz prac zwi!zanych z administrowa-
niem funduszami PROW. Takie oszcz"d-
no#ci mog! si" przek$ada) na bardziej 
skuteczne i wydajne metody osi!gania 
celów PROW zwi!zanych z us$ugami 
w&zakresie ochrony #rodowiska.

Dzi"ki zorganizowanemu podej#ciu do 
wspó$pracy terytorialnej mo%liwe s! 
równie% inne jako#ciowe i spo$eczno-
-ekonomiczne korzy#ci. Wspólne dzia-
$anie zainteresowanych stron PROW 
zazwyczaj poprawia stosunki robocze 
i prowadzi do powstania forów wymia-
ny pomys$ów i do#wiadcze(. Podej#cia 
oparte na organizowaniu grup mog! 
równie% przyczynia) si" do silniejszego 
poczucia uczestnictwa i dumy oraz do 
wspólnego zaanga%owania na rzecz 
#rodowiska ze strony zainteresowa-
nych stron z terytorium PROW.

„Musimy poprawi$ sprawozdawczo"$ w odniesieniu do PROW 
w celu zmiany wra%enia, %e w ramach PROW daje si& rolnikom 

pieni'dze, ale nie wymaga si& od nich nic w zamian”.

Dacian Ciolo+, komisarz europejski ds. rolnictwa i rozwoju  
obszarów wiejskich
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Zainteresowane strony PROW z regionu Marche wdro!y"y 
skoordynowany zestaw dzia"a# s"u!$cych poprawie stanu ró!-
norodno%ci biologicznej na obszarze Natura 2000. Szereg ró!nych 
u!ytkowników gruntów musia"o uczestniczy& w zarz$dzaniu 
siedliskami na tym obszarze i tym sposobem przygotowano plan 
przy u!yciu metod oddolnych w celu uzgodnienia i koordynacji 
ró!nych koniecznych dzia"a#.

Konsultacje i komunikacja by"y zasadniczymi czynnikami sukcesu 
w przypadku tej inicjatywy wspó"pracy, w której wykorzystuje 
si' wsparcie (nansowe z ró!nych %rodków PROW. Bene(cjenci 
z sektora prywatnego i publicznego zaanga!owani w program 
terytorialny Marche wysoko ceni$ zastosowan$ metod' ca"o%cio-
w$, która pomog"a rozszerzy& zakres programu poza ró!norod-
no%& biologiczn$ i obj$& nim równie! !yzno%& gleb, jako%& wody 
i)ochron' krajobrazu.

Christian Vincentini, z w"oskiego Ministerstwa Rolnictwa, *ywno%ci 
i Le%nictwa, uwa!a, !e programy terytorialne, takie jak program 
z)Marche, s$ korzystne, poniewa!  „zwi'kszaj$ poziom %wiadomo%ci 
w%ród rolników i osób zarz$dzaj$cych na temat znaczenia ochrony 
%rodowiska. Wspó"praca w%ród rolników oraz mi'dzy rolnikami 
a)or ganami administracji pomog"a równie! zwi'kszy& wzajemne 
zrozumienie i propagowa& wspó"uczestnictwo”.

Region Marche prowadzi te! program zaawansowanej 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, którego celem 
jest ograniczenie u!ycia pestycydów i azotanów. Podej%cia 
terytorialne przyj'to równie! w innych w"oskich regionach. Na 
przyk"ad w)Toskanii opracowano program s"u!$cy zaanga!owaniu 
rolników w zarz$dzanie zasobami wodnymi regionu, natomiast 

w regionie Wenecja Euganejska istnieje program skupiaj$cy si' 
na uprawie konserwuj$cej, którego g"ównym celem jest ochrona 
gleb. Program ten skopiowano równie! w innych regionach, na 
przyk"ad w)Lombardii i Lacjum.

„Jako !e W"ochy s$ pa#stwem cz"onkowskim UE o najwi'kszym 
odsetku gruntów rolnych przeznaczonych na rolnictwo ekologicz-
ne” – zauwa!a Christian Vincentini – „ten %rodek rolno%rodowiskowy 
ma istotne znaczenie we wszystkich w"oskich regionach”.

Pozostaj$ jednak istotne wyzwania. Je!eli chodzi o administracj', 
kwesti$ o zasadniczym znaczeniu s$ opó+nione p"atno%ci, 
a)w niektórych regionach p"atno%ci uznano za zbyt niskie, aby 
przyci$gn$& b$d+ utrzyma& zaanga!owanie rolników. Aby sprosta& 
tym wyzwaniom i poprawi& wp"yw rozwoju obszarów wiejskich 
na %rodowisko, nale!y zwróci& wi'ksz$ uwag' na rol' takich 
us"ug w)generowaniu dóbr publicznych, a rolnicy musz$ by& 
odpowiednio wynagradzani za swój wk"ad.

Rozwi'zania terytorialne w#zakresie "wiadczenia us!ug na rzecz ochrony "rodowiska  
we W!oszech

Organizacja sektorowa jest kolejnym 
u%ytecznym narz"dziem zwi"kszania 
uczestnictwa. Mo%e ona przybiera) 
ró%ne formy i mo%e obejmowa) gru-
py podobnych, wspó$pracuj!cych ze 
sob! przedsi"biorstw na obszarach 
wiejskich (na przyk$ad rolników, le-
#ników, us$ugodawców itp.) lub mo%e 
obejmowa) ró%ne zainteresowane stro-
ny wspó$dzia$aj!ce na rzecz realizacji 
wspólnego celu (na przyk$ad ró%ne 
powi!zania w $a(cuchu dostaw).

Pozytywne skutki

Gdy zainteresowane strony PROW sta-
j! si" bardziej zorganizowane, s! one 
w stanie skanalizowa) swoje wysi$ki 
w sposób bardziej skuteczny i zespo-
$owy. To mo%e mie) pozytywne skut-
ki na etapie planowania i wdra%ania 
PROW.

Zorganizowane zainteresowane strony 
mog! wyra'niej wp$ywa) na procesy 
planowania, w których okre#lane s! 
rzeczywiste potrzeby i szanse w od-
niesieniu do wsparcia na rzecz us$ug 

w zakresie ochrony #rodowiska na kon-
kretnym terytorium PROW.

Zorganizowane zainteresowane strony 
maj! równie% wi"ksze mo%liwo#ci in-
formowania decydentów zajmuj!cych 
si" PROW o sposobach ukierunkowy-
wania #rodków finansowych na naj-
wa%niejsze potrzeby i szanse danego 
terytorium. Mo%e tu chodzi) o ustana-
wianie kryteriów wyboru i warunków 
kwalifikowalno#ci traktuj!cych w spo-
sób priorytetowy finansowanie PROW 
w&odniesieniu do okre#lonych dzia$a( 
lub okre#lonych lokalizacji. 
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W ramach niemieckiej metody zakontraktowanej ochrony 
przyrody stosuje si' umowy celowe dotycz$ce konkretnego 
obszaru zawierane z u!ytkownikami gruntów otrzymuj$cymi 
p"atno%ci rolno%rodowiskowe. Ka!da umowa jest dopasowana 
do indywidualnych potrzeb ka!dego gospodarstwa. Umowy s$ 
przygotowywane w ramach wspó"pracy mi'dzy u!ytkownikami 
gruntów a ekspertami zajmuj$cymi si' ochron$ %rodowiska. Podobnie 
jak w przypadku standardowych dzia"a# rolno%rodowiskowych, 
uzgadnia si' praktyki gospodarowania gruntami s"u!$ce wsparciu 
poszczególnych us"ug w zakresie ochrony %rodowiska.

Dodatkowo uzgadnia si' wymierne cele w zakresie wyników, które 
maj$ by& osi$gni'te wskutek praktyk gospodarowania gruntami. 
Obserwacja pokaza"a, !e tego rodzaju podej%cie oparte na wynikach 
jest bardziej skuteczne pod wzgl'dem generowania 
widocznych rezultatów us"ug w zakresie ochrony 
%rodowiska ni! umowy rolno%rodowiskowe, w których 
okre%la si' jedynie praktyki gospodarowania gruntami.

Modele takie jak program zakontraktowanej 
ochrony przyrody uwidaczniaj$ korzy%ci stosowania 
elastycznych narz'dzi, które mo!na dostosowa& do 
lokalnych warunków. Wi$za& si' z nimi mog$ wy!sze 
koszty administracyjne, jednak istniej$ mo!liwo%ci 
skompensowania tych kosztów przez zastosowanie 
uzupe"niaj$cych %rodków PROW.

Jan Freese z niemieckiego Federalnego Urz'du ds. 
Rolnictwa i *ywno%ci dostrzega potencja" rozwi$za# 
zorientowanych na wyniki, których przyk"adem jest 
program zakontraktowanej ochrony przyrody, zwracaj$c 
uwag', !e „programy rozwoju obszarów wiejskich s$ 
obecnie najwa!niejszym +ród"em (nansowania dzia"a# w zakresie 
zarz$dzania krajobrazem i ochrony krajobrazu w Niemczech oraz !e 
PROW zawieraj$ wszystkie konieczne narz'dzia s"u!$ce dalszemu 
rozwojowi ich funkcji wspierania us"ug w zakresie ochrony %rodowiska”.

Z bud!etem w wysoko%ci 4,4 mld euro na lata 2007–2013 programy 
rolno%rodowiskowe stanowi$ 25% wszystkich wydatków na rozwój 
obszarów wiejskich w Niemczech. Programy te s$ okreslane jako 
„jasnozielone”, gdy maj$ przede wszystkim na celu propagowanie 

ekstensywnych praktyk rolniczych i ochrony gleb i)wody, oraz jako 
„ciemnozielone”,gdy skupiaj$ si' na zakontraktowanej ochronie 
przyrody i ochronie gatunków.

,rodek 323 „Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa obszarów 
wiejskich” ma równie! bardzo du!e znaczenie w Niemczech – 
przeznaczono na niego kolejnych 800 mln euro. Si"$ tego %rodka 
jest jego elastyczno%& – mo!e on s"u!y& wsparciu szerokiego 
zakresu dzia"a# zwi$zanych z ochron$ krajobrazu i gatunków, 
a)kwali(kuj$ si' do niego nie tylko rolnicy.

G"ównym wyzwaniem dotycz$cym wdra!ania %rodków odnosz$cych 
si' do us"ug w zakresie ochrony %rodowiska w Niemczech jest zwi$zane 
z tym obci$!enie administracyjne; z tego wzgl'du wiele programów 

„ciemnozielonych” musia"o ulec ograniczeniu, a pieni$dze przekazano 
na programy „jasnozielone” , które  – cho& mniej ukierunkowane i)mniej 
skuteczne – s$ "atwiejsze w realizacji.

Celem na nast'pny okres jest podj'cie stara# umo!liwiaj$cych 
poradzenie sobie z tymi kwestami i przesuni'cie wi'kszej ilo%ci 
%rodków na programy ciemnozielone. Aby u"atwi& osi$gni'cie 
tego celu, jedn$ z analizowanych mo!liwo%ci jest delegowanie 
niektórych zada# administracyjnych organom lokalnym.

Podej"cia zorientowane 
na#wyniki

Zorganizowanie PROW i ich zaintereso-
wanych stron tak, aby ich podej#cie do 
us$ug w zakresie ochrony #rodowiska 
by$o bardziej zorientowane na wyniki, 
jest wa%nym zadaniem dla wszystkich 
osób zaanga%owanych w unijn! polity-
k" rozwoju obszarów wiejskich.

W przesz$o#ci zdarza$y si" problemy 
dotycz!ce dok$adnego obja#nienia 
znaczenia, jakie ma finansowanie 
z&PROW dla #wiadczenia konkretnych 
us$ug w zakresie ochrony #rodowiska. 
Oczekuje si", %e zmiany w systemach 
wdra%ania PROW na lata 2014–2020 
pomog! w znalezieniu rozwi!za( tych 
problemów.

W pa(stwach cz$onkowskich istniej! ju% 
u%yteczne, daj!ce si" powiela) do#wiad-
czenia dotycz!ce utwierdzenia rozwi!-
za( zorientowanych na wyniki, które 
bardziej uwidaczniaj! rezultaty us$ug 
w&zakresie ochrony #rodowiska. Przyk$ad 
znajdziemy w Niemczech, gdzie stosuje 
si" nowe podej#cie, by poprawi) sposób 
przekazywania informacji o wynikach 
dzia$a( rolno#rodowiskowych.

Niemiecki model „zakontraktowanej ochrony przyrody”

©
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('czenie wsparcia z PROW

Powodzenie zorientowanych na wyniki 
us$ug #wiadczonych w zakresie ochrony 
#rodowiska zale%y od odpowiedniego 
zrozumienia przez wszystkie zaintere-
sowane strony, jak nale%y #wiadczy) 
i utrzymywa) po%!dan! us$ug" w za-
kresie ochrony #rodowiska oraz jak 
uwidoczni) jej wyniki. Umiej"tno#ci 
w&tych dziedzinach mo g! potrzebowa) 
u%ytkownicy gruntów oraz doradzaj!cy 
im eksperci. W celu zapewnienia takich 
umiej"tno#ci mo%na po$!czy) wsparcie 
z PROW na szkolenia i us$ugi dorad-
cze. Wsparcie takie mo%e by) równie% 

zestawione razem ze wspó$finansowa-
niem z PROW praktycznych dzia$a( na 
rzecz ochrony #rodowiska 

Dostrzega si", %e organizowanie finan-
sowania z PROW w ramach skoordy-
nowanych pakietów wsparcia dzia$a( 
zwi!zanych z us$ugami w zakresie 
ochrony #rodowiska oferuje wiele no-
wych mo%liwo#ci. 

W proponowanych ramach PROW na 
lata 2014–2020 z rozmys$em wprowa-
dzono elastyczno#), tak aby umo%li-
wi) pa(stwom cz$onkowskimi pe$ne 

wykorzystanie potencjalnych korzy#ci 
z $!czenia #rodków PROW. 

Oczekuje si", %e wsparcie PROW w od-
niesieniu do us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska stworzy efekty synergii 
i& obejmie ró%norodne #rodki zinte-
growane. Nale%! tu #rodki na wspó$-
finansowanie prac w zakresie ochrony 
#rodowiska, szkole(, us$ug doradczych, 
wspó$pracy, innowacji i konkurencyj-
no#ci, jak równie% inne dzia$ania na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
uznane za istotne przez poszczególne 
pa(stwa cz$onkowskie. 

Us!ugi doradcze na obszarach wiejskich s!u%'ce budowaniu zdolno"ci rolników 
do#"wiadczenia us!ug w zakresie ochrony "rodowiska wodnego  
w Szwecji
Szwedzki projekt „Koncentrowanie si' na sk"adnikach 
pokarmowych” obejmuje us"ug' doradcz$ wykorzystuj$c$ 
innowacyjne podej%cia do szkole# i doradztwa na rzecz 
u!ytkowników gruntów chc$cych wdra!a& racjonalne pod 
wzgl'dem kosztów %rodki %rodowiskowe i klimatyczne. W ramach 
tego programu porady uzyskuj$ prawie wszystkie szwedzkie 
gospodarstwa rolne oraz oblicza si' równowag' sk"adników 
pokarmowych w gospodarstwach i sugeruje, jak nale!y 
wykorzystywa& nak"ady w produkcji.

Stosuje si' ró!ne metody doradcze, a us"uga nie zawsze przybiera 
form' indywidualnej wizyty na miejscu. Gdy jest to mo!liwe, 
porady s$ udzielane poprzez wydrukowane dokumenty i narz'dzia 
komunikacji elektronicznej. Imponuj$cy odsetek 90% szwedzkich 
rolników twierdzi, !e skorzystali oni z porad w ramach programu 
w celu zmniejszenia emisji azotanów i fosforu.

Omawiaj$c podej%cie Szwecji do promowania us"ug w zakresie 
ochrony %rodowiska, So(a Björnsson z Federacji Szwedzkich 
Rolników zwraca uwag', !e „patrz$c w przysz"o%&, uwa!amy, 
!e nale!y kontynuowa& istniej$ce %rodki obejmuj$ce us"ugi w 
zakresie ochrony %rodowiska, wprowadzaj$c minimalne zmiany. 
Rolnicy, konsultanci i osoby zarz$dzaj$ce mog$ obecnie korzysta& z 
do%wiadcze# zwi$zanych z wdra!aniem tych %rodków i powinni%my 
si' stara& na nich bazowa&”.

„W Szwecji” – stwierdza dalej So(a Björnsson – „Parlament 
zidenty(kowa" 16 celów w zakresie jako%ci %rodowiska, a 
niektóre z nich szczegó"owo odnosz$ si' do rolników i rolnictwa. 
Ustawodawstwo dotycz$ce ochrony %rodowiska jest w Szwecji 
znacznym obci$!eniem dla rolników i uj'cie w PROW %rodków 
dotycz$cych us"ug w zakresie ochrony %rodowiska stanowi istotne 
wsparcie (nansowe i techniczne w spe"nianiu tych obowi$zków.

Jak dot$d nacisk k"adzie si' na wykorzystanie %rodka 
rolno%rodowiskowego (214). Wsparcie to jest szczególnie wa!ne 
na bardziej tradycyjnych obszarach rolniczych, gdzie pomaga ono 
utrzyma&, a nawet zwi'kszy& korzy%ci %rodowiskowe zwi$zane 
z ekstensywnymi systemami rolniczymi. Praktyki, takie jak 
gospodarowanie pó"naturalnymi u!ytkami zielonymi, które maj$ 
ogromne znaczenie pod k$tem ró!norodno%ci biologicznej, nie 
by"yby po prostu bez niego mo!liwe.

Na obszarach u!ytkowanych w sposób bardziej intensywny nacisk 
k"adzie si' na dzia"ania celowe, odnosz$ce si' do konkretnych 
kwestii, na przyk"ad zanieczyszczenia wody. W tym kontek%cie 
wi'ksze znaczenie maj$ %rodki w zakresie szkolenia zawodowego 
(111) i modernizacji gospodarstw (121).

Zasadniczym warunkiem %wiadczenia us"ug w zakresie ochrony 
%rodowiska na wszystkich obszarach jest natomiast rentowno%& 
i konkurencyjno%& gospodarstw rolnych. W uj'ciu ogólnym w 
Szwecji zmniejsza si' wielko%& produkcji i je!eli tendencja ta si' 
utrzyma, du!e po"acie gruntów po prostu przestan$ by& uprawiane 
i zostan$ z powrotem zalesione”

©
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Us!ugi w zakresie ochrony "rodowiska  
a # Europejska Sie$  na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Ogólnym celem grupy dysku-
syjnej by$o przeanalizowa  nie 
obecnych do#wiadcze( do-

tycz!cych us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska poprzez programy rozwo-
ju obszarów wiejskich (PROW). Grupa 
dyskusyjna sk$ada si" z oko$o 40 eks-
pertów z ca$ej UE. Eksperci ci wskazali 
przyk$ady najlepszych praktyk #wiad-
czenia us$ug w zakresie ochrony #rodo-
wiska, przeanalizowali czynniki, które 
spowodowa$y, %e przypadki te zako(-
czy$y si" powodzeniem, a na podstawie 
wyników sporz!dzili zestaw wniosków, 

które mog! by) wykorzystane przez 
decydentów w ramach projektowania 
i wdra%ania nast"pnej generacji pro-
gramów rozwoju obszarów wiejskich 
(w okresie programowania 2014–2020  
zob. str. 20).

Pierwszym zadaniem grupy dyskusyjnej 
by$o sporz!dzenie ogólnego dokumen-
tu10 (opublikowanego w marcu 2012&r.), 
którego celem by$o przedstawienie 
dok$adnej definicji „us$ug w& zakresie 
ochrony #rodowiska” w celu okre#lenia, 
dlaczego s! one potrzebne, oraz w&celu 

stworzenia ram przysz$ych prac. W do-
kumencie okre#lono, %e us$ugi w &za-
kresie ochrony #rodowiska s! „takimi 
#rodowiskowymi dobrami publiczny-
mi, w przypadku których istnieje uza-
sadnienie wsparcia w ramach polityki 
publicznej” (tym samym odró%niaj!c 
to poj"cie od „us$ug ekosystemowych”, 
podobnego poj"cia, które równie% obej-
muje dobra rynkowe niewymagaj!ce 
%adnej interwencji w ramach polityki). 

Aby odnie#) si" do kluczowego pytania, 
w jaki sposób PROW mog! poprawi) 

Europejska Sie' na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) odgrywa istotn# rol" 
w)powi#zaniu (wiadczenia us%ug w zakresie ochrony (rodowiska i unijnej polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Komitet koordynacyjny ENRD stworzy% grup" dyskusyjn# w)celu 
rozpoznania aspektów maj#cych decyduj#ce znaczenie dla maksymalnej realizacji us%ug 
w zakresie ochrony (rodowiska oraz w celu stworzenia zalece$ w zakresie projektowania 
i)wdra&ania przysz%ej generacji programów rozwoju obszarów wiejskich (2014–2020). 
Zalecenia te opieraj# si" na bie&#cych do(wiadczeniach, ró&nych podej(ciach do 
realizacji us%ug i czynników sukcesu, jak równie& na wizytach w)terenie i)rozmowach 
z)zainteresowanymi stronami zajmuj#cymi si" ochron# (rodowiska z ca%ej UE.  

10 Dokumenty robocze grupy dyskusyjnej znajduj! si" w specjalnej tematycznej zak$adce na stronie internetowej ENRD:  
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm 
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#wiadczenie us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska, i to nie tylko us$ug odno-
sz!cych si" do rolnictwa, ale równie%, 
ogólniej, us$ug #wiadczonych na obsza-
rach le#nych i wiejskich, grupa dyskusyj-
na zestawi$a przyk$ady innowacyjnych 
sposobów dotychczasowego #wiadcze-
nia takich us$ug (zebrano ok. 48&przy-
k$adów z 15 pa(stw cz$onkowskich). 
Cz$onkowie grupy uczestniczyli równie% 
w dyskusjach na forach internetowych, 
w spotkaniach w Brukseli i w&2&warszta-
tach po$!czonych z wizytami w terenie, 
w Holandii i Szwecji. 

Te mo%liwo#ci rozmów, wspó$pracy 
i &wymiany praktyk (zarówno dobrych, 
jak i mniej udanych) przyczyni$y si" do 
sporz!dzenia sprawozdania okresowe-
go (opublikowanego w lipcu 2012 r.) 
oraz sprawozdania ko(cowego grupy 
dyskusyjnej komitetu koordynacyjne-
go ENRD zatytu$owanego „,wiadczenie 
us$ug w zakresie ochrony #rodowiska”, 
które opublikowano w lutym 2013 r.

G!ówne ustalenia:  
czynniki sukcesu

Grupa dyskusyjna przeanalizowa$a ze-
brane przez siebie przyk$ady i oprócz 
klasycznego podej#cia obejmuj!cego 
pojedynczy #rodek zidentyfikowa$a 
pi") ró%nych rodzajów podej#) do 
#wiadczenia us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska. Nale%! do nich:

zintegrowane #wiadczenie us$ug& – 
$!czenie pakietów #rodków z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) lub innych 'róde$ 
finansowania;
podej#cia zbiorowe;
podej#cia kierowane przez lokaln! 
spo$eczno#);

ca$o#ciowe podej#cia do osi!ga-
nia wielorakich rezultatów (np. 
#wiadczenie us$ug w zakresie 
ochrony #rodowiska w po$!czeniu 
z osi!ganiem rezultatów gospodar-
czych i spo$ecznych); 
#wiadczenie us$ug zorientowane na 
rezultaty.

Co najwa%niejsze, grupa dyskusyjna 
wskaza$a szereg czynników sukcesu 
w odniesieniu do #wiadczenia us$ug 
w &zakresie ochrony #rodowiska.

W sprawozdaniu ko(cowym grupa 
dyskusyjna podkre#li$a, %e „skuteczne 
#wiadczenie us$ug polega nie tylko na 
wdra%aniu programu, obejmuje ono 
wszystkie elementy cyklu programo-
wania, od zaprojektowania programu 
i systemu, poprzez ich wdra%anie, po 
#rodki kontroli, monitorowania i&oce-
ny […]. Przyk$ady dobrych praktyk 
uwidaczniaj! skuteczne zaprojekto-
wanie danych #rodków, elastyczno#) 
sposobów ich zastosowania, jak rów-
nie% istotne znaczenie doradztwa, 
szkole(, ukierunkowanego dzia$ania 
i&monitorowania”.

Grupa dyskusyjna podzieli$a zidentyfi-
kowane przez siebie czynniki sukcesu 
na cztery g$ówne grupy: „proceduralne”, 
„instytucjonalne/zarz!dcze”, „zwi!zane 
z doradztwem/wytycznymi” oraz „prak-
tyczne/administracyjne”; poni%ej prze-
analizowano ka%d! z tych grup. Nale%y 
jednak zwróci) uwag", %e czynniki te 
w znacznym stopniu oddzia$ywaj! na 
siebie wzajemnie i& nak$adaj! si" na 
siebie; w sprawozdaniu ko(cowym 
zauwa%ono, %e „bariery utrudniaj!ce 
realizacj" jednego z czynników mo%-
na w& praktyce przezwyci"%y) dzi"ki 
innemu czynnikowi”.

Czynniki proceduralne 

Proces projektowania struktury i tre#ci 
PROW, sposób wykorzystania ró%nych 
#rodków w celu zaspokojenia okre#-
lonych potrzeb w zakresie ochrony 
#rodowiska oraz monitorowanie i oce-
na rezultatów mog! mie) zasadniczy 
wp$yw na #wiadczenie us$ug w zakresie 
ochrony #rodowiska. Trzy czynniki pro-
ceduralne, na które grupa dyskusyjna 
zwróci$a szczególn! uwag", to: „sposób 
wyboru i projektowania #rodków i pro-
gramów, w tym sposób anga%owania 
zainteresowanych stron; znaczenie za-
pewnienia spójno#ci polityki mi"dzy 
#rodkami PROW i innymi elementami 
WPR oraz krajowymi/regionalnymi 
strategiami i priorytetami; konieczno#) 
zapewnienia odpowiedniego monito-
rowania, które mo%e przyczynia) si" do 
poprawy projektowania programu”.

Przyk$ady zebrane przez grup" dys-
kusyjn! uwidaczniaj! znaczenie za-
równo elastyczno#ci w projektowaniu 
#rodków i programów, jak i partner-
stwa realizowanego poprzez anga%o-
wanie zainteresowanych stron w fazie 
projektowania.

Dobrym przyk$adem tego pierwsze-
go czynnika jest dzia$alno#) Parku 
Narodowego Cévennes (PNC) w po-
$udniowo-zachodniej Francji, gdzie 
zastosowano elastyczne podej#cie do 
opracowania terytorialnych rozwi!za( 
umownych w odniesieniu do #wiadcze-
nia us$ug w zakresie ochrony #rodowi-
ska (zob. ramka).

„Problemem, z jakim borykaj! si" rol-
nicy na tych [górskich] obszarach, jest 
brak konkurencyjno#ci” – podkre#la 
Alexia Rouby, dyrektor stowarzyszenia 
Euromontana i cz$onek grupy dysku-
syjnej ENRD. „Koszty produkcji na tych 
obszarach, szczególnie na obszarze 
Cévennes, s! bardzo wysokie, a grunty 
nie s! wydajne, nale%y zatem gospoda-
rowa) w sposób bardzo ekstensywny. 
W istocie gra idzie tu o zapobieganie 
zaniechaniu uprawy oraz o utrzymanie 
mniej wydajnych gruntów, poniewa% 
to na nich uzyskuje si" ostatecznie 
lepsz! jako#) produktów i wi"ksze 
skutki w odniesieniu do #rodowiska 
naturalnego”.

©
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Kolejnym kluczowym proceduralnym 
czynnikiem sukcesu wskazanym przez 
grup" dyskusyjn! jest ci!g$o#) – rolnicy 
i inni potencjalni beneficjenci musz! 
mie) poczucie „pewno#ci i bezpiecze(-
stwa w odniesieniu do d$ugotermino-
wej ci!g$o#ci #rodka lub programów”. 
Dlatego te% grupa dyskusyjna pod-
kre#la, %e „konieczne s! spójne, d$u-
goterminowe ramy polityki, w których 
istnieje konsekwencja w odniesieniu 
do #rodków udost"pnianych osobom 
gospodaruj!cym gruntami w po$!cze-
niu z pewn! doz! elastyczno#ci w&krót-
kim terminie”.

Znaczenie ci!g$o#ci jest zilustrowane 
przyk$adem z Finlandii (zob. ramka). 

Elastyczna inicjatywa w zakresie terytorialnych rozwi'za) umownych  
we Francji

Aby zaradzi& problemom zwi$zanym z brakiem konkurencyj-
no% ci, ja"owymi glebami i zaniechaniem uprawy gruntów, Park 
Narodowy Cévennes wraz z lokaln$ izb$ roln$ i Ministerstwem 
Rolnictwa (DDAF) wdro!y", pocz$wszy od 2007 r., „Terytorialny 
%rodek rolno%rodowiskowy – g"ówny obszar parku” (MAEt). 
Przewidziano w nim sposób uwzgl'dniania potrzeb rolników 
i ich warunków spo"eczno-gospodarczych oraz konieczno%& 
wspó"pracy mi'dzy kilkoma instytucjami. W ramach tego 
podej%cia okre%lono „kluczowe praktyki rolnicze, które mo!na 
wspiera& w)poszczególnych gospodarstwach przyczyniaj$cych 
si' do realizacji celów %rodowiskowych tego obszaru” – wyja%nia 
Alexia Rouby. Dodaje, !e „podej%cie [to] jest interesuj$ce, ponie -
wa!)opiera si' ono na faktach i ukierunkowanej analizie obszaru, 
tak aby pogodzi& cele %rodowiskowe i cele rolnicze”.

„Podej%cie obejmuje rozpoznanie sytuacji %rodowiskowej, 
z)jednej strony, i rozpoznanie sytuacji gospodarstwa, z drugiej 
strony, oraz obustronne omówienie obu aspektów, tak aby 
uzgodni& wspólny plan, który nale!y wdro!y&; a takie dzia"anie 

Ci'g!o"$ jako podstawa skutecznej ochrony wód 
w#Finlandii

W Finlandii skutki sp"ywu z terenów rolniczych do jezior i Morza Ba"tyckiego 
stanowi$ istotn$ kwesti' zwi$zan$ z ochron$ %rodowiska. Rz$d (#ski ustanowi" 
ambitne cele w odniesieniu do ograniczenia strat sk"adników pokarmowych 
z)rolnictwa poprzez krajowy program rolno%rodowiskowy (%rodek 214).

Ka!dy osoba sk"adaj$ca wniosek o wsparcie w ramach programu rolno%rodo-
wis  ko wego musi przedstawi& plan uprawy (w tym analiz' !yzno%ci gleby), 
w)którym okre%la si' ilo%& nawozu, jakiej mo!na u!y& w roku. Rolnicy otrzymu-
j$ rekompensat' z tytu"u u!ycia mniejszej ilo%ci nawozów, ni! by"oby to 
optymalne k$tem celu uzyskania du!ych zbiorów (maksymalne dopuszczalne 
ilo%ci nawozu s$ mniejsze ni! ilo%ci dopuszczone na mocy unijnych przepisów 
dotycz$cych zasady wzajemnej zgodno%ci oraz minimalnych wymogów 
dotycz$cych stosowania nawozów).

Ten obowi$zkowy %rodek rolno%rodowiskowy obecnie obejmuje 90% gruntów 
rolnych w Finlandii i od chwili wprowadzenia w 2000 r. przyczyni" si' do spadku 
zu!ycia sk"adników pokarmowych w tym pa#stwie. „Jest to widoczne np. na 
poziomie krajowym w ograniczeniu ilo%ci azotu mineralnego (N) i fosforu (P) 
dostarczanego rokrocznie do gospodarstw” – wyja%nia Anna Schulman z (#skiego 
Ministerstwa Rolnictwa. Ukierunkowuj$c nawo!enie zgodnie z potrzebami upraw 
i gleb, dzi'ki programowi zmniejszono równie! sp"yw sk"adników pokarmowych, 
przyczyniaj$c si' do ograniczenia eutro(zacji wód powierzchniowych.

Grupa dyskusyjna zwraca uwag', !e istotnym czynnikiem sukcesu tego 
podej%cia do ochrony wód jest „ci$g"o%& zapewniona w ramach kolejnych 
PROW, [która] doprowadzi"a do wi'kszej wiary i %wiadomo%ci w%ród rolników, 
umo!liwiaj$c bardziej d"ugoterminowe planowanie i […] przyczyniaj$c si' do 
spójnych celów w zakresie ochrony %rodowiska”.
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Grupa dyskusyjna zwraca równie% uwa-
g" na wk$ad, jaki czynniki procedural-
ne mog! wnie#) w spójn! polityk" 
us$ug w zakresie ochrony #rodowiska. 
Obejmuj! one:

wewn"trzn! koordynacj" i integracj" 
na poziomie administracyjnym; 
monitorowanie celem oceny skutecz-
no#ci i efektywno#ci #rodków.

Wed$ug Europejskiego Trybuna$u Ob-
ra chunkowego informacje zwrotne na 
temat wyników danego #rodka „mog! 
pomóc w poszerzeniu wiedzy rolni-
ków i zrozumieniu przez nich skutków 
wdra%anych #rodków rolno#rodowisko-
wych i gospodarowania dla #rodowiska 
naturalnego”. W celu ograniczenia ob-
ci!%e( administracyjnych zwi!zanych 
z monitorowaniem i przekazywaniem 
informacji zwrotnych grupa dyskusyjna 
wskazuje mo%liwe wykorzystanie osób 
gospodaruj!cych gruntami, spó$dzielni 
lub grup regionalnych w zakresie moni-
torowania i przekazywania informacji 
zwrotnych podmiotom administruj!-
cym programem lub #rodkiem.

Czynniki instytucjonalne 
i zarz'dcze: wspó!praca 
i#partnerstwo

Wspó$prac" i partnerstwo wskazano 
jako kluczowe czynniki instytucjonalne 
i zarz!dcze, które prowadz! do skutecz-
nego #wiadczenia us$ug w zakresie 
ochro ny #rodowiska. „W szczególno#ci 
praca zbiorowa i zaanga%owanie lo-
kalnych spo$eczno#ci i beneficjentów 
w&planowanie i prowadzenie progra-
mu to wa%ne sposoby na popraw" 
odpowiedzialno#ci za sam proces 
i&oczekiwane rezultaty” – twierdzi gru-
pa dyskusyjna.

Grupa podkre#la równie% wag" zbio-
rowych lub skoordynowanych dzia$a( 
mi"dzy rolnikami jako skutecznego 
narz"dzia #wiadczenia us$ug w za-
kresie ochrony #rodowiska w skali 
krajobrazu, co umo%liwia wi"ksz! ela-
styczno#) programów i ich wi"ksze 
ukierunkowanie na lokalne potrzeby 
i uwarunkowania.

Poniewa% podej#cie skoordynowane 
mo%e wymaga) znacznych nak$adów 
ad ministracyjnych, a tak%e poparcia 
zainteresowanych stron, grupa dysku-
syjna sugeruje, %e „aby zmniejszy) to 
obci!%enie, wykorzysta) mo%na ró%ne 
grupy, np. organizacje pozarz!dowe, 
grupy zajmuj!ce si" konkretnym pro-
jektem lub grupy wolontariuszy b!d' 
ustanowione ju% sieci LEADER w celu 
zapewnienia elementów koniecznej 
koordynacji [...]. Konieczne jest, aby or-
gany administracji lokalnej, regionalnej 
i krajowej dzia$a$y jako koordynatorzy 
lub przynajmniej ustala$y ogólne cele 
strategiczne w celu u$atwiania zbioro-
wego dzia$ania”.

Jednym z pa(stw, w których lokalne 
organizacje odgrywaj! istotn! rol" 
w& koordynacji wdra%ania #rodków, 
s! Niemcy, gdzie organizacje „ochro-
ny gruntów” dzia$aj! jako po#rednicy 
pomi"dzy rolnikami a organami admi-
nistracji lokalnej, usprawniaj!c komu-
nikacj" oraz opracowuj!c i wdra%aj!c 
projekty (zob. ramka).
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Projekt „Kortweg Natuur” w#Limburgii  
w Belgii

Celem projektu by"o zaj'cie si' utrat$ ró!norodno%ci biologicznej terenów rolniczych, 
wykorzystuj$ce (nieobj'te dotacj$) podej%cie krótkiego "a#cucha dostaw.

Rolników zach'cano do pozostawiania 10% uprawianej pszenicy na polu 
w)celu zapewnienia ptakom zimowego po!ywienia, np.)skowronkom. Utracone 
dochody by"yby rekompensowane przez zwi'kszenie warto%ci zebranej 
pszenicy)– przez wykorzystanie jej do produkcji chleba w)ramach krótkiego 
"a#cucha dostaw przy nieco wy!szym koszcie ponoszonym przez konsumenta.

Podej%cie takie wymaga"o wspó"pracy rolników, m"ynarzy, 
po%redników i lokalnych piekarni z organami administracji 
i regionalnymi doradcami w celu ustanowienia "a#cucha 
dostaw z my%l$ o produkcji wyrobu zwanego „bakkerbrood” 
(chleb piekarza). „Obecnie »bakkerbrood« sprzedawany 
jest w)ok. 20 piekarniach na terenie Limburgii” – wyja%nia 
Joke Rymen pracuj$cy dla koordynatora projektu Regionaal 
Landschap Haspengouw & Voeren.

Joke Rymen uwa!a, !e z do%wiadcze# projektu „Kortweg 
Natuur” mo!na wyci$gn$& nast'puj$cy wniosek: „Musimy 
wspó"dzia"a&, aby zapewni& ró!norodno%& biologiczn$ grun-
tów uprawnych na obszarach rolniczych […]. Je%li b'dziemy 
pobudza& wspó"prac' mi'dzy tymi sektorami, b'dziemy 
wielokrotnie pomna!a& nasz$ wiedz' i nasze pomys"y. Je!eli 
dodatkowo b'dziemy my%le& niekonwencjonalnie i) po-
szukamy wspó"pracy z »nieoczywistymi« partnerami, by& 
mo!e znajdziemy ciekawe rozwi$zania rolnicze”.

Organy administracji lokalnej jako koordynatorzy w organizacjach „ochrony gruntów”  
w Niemczech

W innej cz"#ci Europy belgijski projekt obej-
muj!cy wspó$prac" pomi"dzy wieloma ró%-
nymi zainteresowanymi stronami w ramach 
podej#cia ca$o#ciowego umo%liwi$ komplek-
sowe #wiadczenie us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska wraz z korzy#ciami gospodarczymi 
i spo$ecznymi, zwi"kszaj!c w tym przypadku 
warto#) produktów spo%ywczych przez skró-
cenie $a(cucha dostaw (zob. ramka).

„W Niemczech mamy ok. 150 organizacji »ochrony gruntów«”, 
mówi Jan Freese z niemieckiego Federalnego Urz'du ds. Rol-
nictwa i *ywno%ci. „Sadz', !e to nasze najlepsze organizacje 
zdecentralizowane, w których przyrodnicy, rolnicy i organy ad-
ministracji wspó"dzia"aj$ na poziomie lokalnym […]. W organizacji 
zawsze s$ obecne te trzy grupy – przyrodnicy, rolnicy i organy 
administracji, maj$ce równ$ reprezentacj' w zarz$dzie”.

Jan Freese wyja%nia, !e organizacje „ochrony gruntów” zazwyczaj 
koordynuj$ projekty dotycz$ce „specjalnych dzia"a#” (nansowa nych 
w ramach %rodka 323 – Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa 
obszarów wiejskich. „G"ównym zadaniem jest ochrona biotopów 
i)gatunków, np. utrzymywanie drzew z dala od du!ych po"aci u!ytków 
zielonych. Mo!na podejmowa& specjalne dzia"ania zarz$dcze 
w)odniesieniu do ptaków, grup owadów – gatunków znajduj$cych 
si' na »czerwonej li%cie«”. Inne dzia"ania obejmuj$ wdra!anie ramowej 
dyrektywy wodnej (RDW) i utrzymywanie gruntów rolnych o wysokiej 
warto%ci przyrodniczej w przypadku gdy nie jest to mo!liwe za 
po%rednictwem programów rolno%rodowiskowych.

Wed"ug Jana Freese istnieje wiele oczywistych korzy%ci z systemu 
„ochrony gruntów”, np. mo!liwo%& budowania zaufania rolników 
i)ograniczenie obci$!e# administracyjnych. Chocia! wymaga to 
czasu, skutkiem jest zwi'kszona efektywno%& wdra!anych %rodków 
w skali krajobrazu. Twierdzi on, !e „us"ugi w zakresie ochrony 
%rodowiska musz$ by& %wiadczone lokalnie w ramach wielu 
projektów. Potrzebujemy silnych, lokalnych organizacji b'd$cych 
w stanie tworzy& sieci kontaktów i zarz$dza& projektami na poziomie 
lokalnym”.

©
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Doradztwo i wytyczne

Przyk$ady us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska zestawione przez grup" 
dyskusyjn! wskazuj! równie% na war-
to#) doradztwa i wytycznych. „Jasne 
rozumienie celu danego #rodka i tego, 
jak nale%y go wdra%a), ma decyduj! ce 
znaczenie dla wspierania #wiadczenia 
us$ug w zakresie ochrony #rodowiska”&– 
twierdzi grupa, podkre#laj!c szcze-
gólnie trzy czynniki sukcesu, które s! 
zwi!zane z doradztwem i szkoleniami:

klarowne informacje dotycz!ce celów 
i tre#ci programu, kierowane przez 
w$adze do rolników;
wysoka jako#) programów dorad-
czych i szkoleniowych realizowanych 
na ró%nych poziomach; 
partnerskie doradztwo maj!ce na 
celu dzielenie si" wiedz! i dobrymi 
praktykami. 

Wed$ug grupy dyskusyjnej komuni-
kacja i doradztwo maj! zasadnicze 
znaczenie w trakcie projektowania 
i& wprowadzania #rodków, natomiast 
szkolenie i rozwijanie umiej"tno#ci to 
istotna cz"#) wdra%ania polityki.

„Jest to kwestia zasadnicza – szkolenie 
i& podnoszenie #wiadomo#ci rolników, 
tak aby lepiej rozumieli sw! rol" i skutki 
swoich dzia$a(, a tym samym stawali si" 
w&tym wzgl"dzie w$asnymi szefami”&– 
mówi Alexia Rouby, cz$onek grupy 

dyskusyjnej. „[,wiadczenie us$ug w za-
kresie ochrony #rodowiska] musi spoczy-
wa) w ich r"kach, a to wymaga szkolenia”.

Dzia$ania zwi!zane z gospodarowa-
niem gruntami, na przyk$ad dzia$ania 
w&ramach #rodka 214, stanowi! dzie-
dzin", co do której grupa dyskusyjna 
uzna$a skuteczne szkolenia i wsparcie 
za szczególnie istotne. W sprawozda-
niu ko(cowym stwierdza ona jednak, 
%e „udzielane aktualnie doradztwo 
w&odniesieniu do wielu dobrowolnych 
programów, takich jak programy rolno-
#rodowiskowe, jest niewystarczaj!ce, 
aby zapewni) skuteczne #wiadczenie 
us$ug w zakresie ochrony #rodowiska”.

Jedna z inicjatyw szkoleniowych, która 
przedstawia ciekawy model przysz$ych 
dzia$a(, pochodzi z Estonii; w ramach 
inicjatywy rolnicy musz! przechodzi) 
jednodniowe szkolenie rolno#rodo-
wiskowe (dwudniowe w przypadku 
rolnictwa ekologicznego) przed za-
ko(czeniem pierwszego roku kon-
traktowania, a nast"pnie pod koniec 
kontraktu uczestnicz! w dodatkowym 
szkoleniu o podobnej d$ugo#ci.

Grupa dyskusyjna zwraca równie% 
uwag", %e szkolenie nie musi mie) 
charakteru nakazowego, a „mo%e wi!-
za) si" z&przekazywaniem uprawnie( 
osobom fizycznym w zakresie wspiera-
nia tworzenia rozwi!za( i #wiadczenia 

us$ug w&zakresie ochrony #rodowiska 
z wykorzystaniem ich umiej"tno#ci 
jako osób gospodaruj!cych gruntami. 
Taka elastyczno#) wymaga przejrzystej 
komunikacji i koordynacji”. 

Warto"$ ukierunkowanego 
doradztwa

Oprócz szkole( za istotny czynnik suk-
cesu w realizacji us$ug w zakresie ochro-
ny #rodowiska uznano ukierunkowane 
doradztwo. „Nie jest ono zbyt rozwini"te 
w naszym kraju i my#l", %e g$ówn! prze-
szkod! jest kapita$ spo$eczny – musimy 
du%o w niego inwestowa), aby rozwija) 
ten sposób rozpowszechniania informa-
cji” – mówi Jaroslav Pra-an, czeski eks-
pert ds. rozwoju obszarów wiejskich, 
dodaj!c, %e „chcieliby#my wykorzysty-
wa) lepiej przygotowanych doradców 
w terenie, aby dostosowywali zalecenia 
dotycz!ce zarz!dzania do okre#lonych 
obszarów oraz szkolili rolników”.

Cz$onek grupy dyskusyjnej Anna 
Schulman (fi(skie Ministerstwo Rol-
nictwa) mówi, %e ze wszystkich ze-
branych przez grup" przyk$adów 
#wiadczenia us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska „najwi"ksze wra%enie robi! 
przyk$ady skutecznego i sprawnego 
prowadzenia us$ug doradczych w za-
kresie kwestii ochrony #rodowiska& – 
w szczególno#ci przyk$ad ze Szwecji” 
(zob. ramka).

Szwedzkie doradztwo  
skoncentrowane na sk!adnikach pokarmowych

„Koncentrowanie si' na sk"adnikach pokarmowych” to szwedzki program oferuj$cy 
rolnikom indywidualnie dopasowane, bezp"atne doradztwo w zakresie ograniczenia 
emisji azotu i fosforu. Ten dobrowolny program zosta" opracowany, przy wsparciu 
funduszy krajowych i unijnych, przez szwedzk$ Rad' Rolnictwa we wspó"pracy z Federacj$ 
Szwedzkich Rolników (LRF), w"adzami hrabstw i organizacjami doradztwa rolniczego.

Wykorzystanie us"ugi, która polega na szkoleniach dla rolników (na poziomie 
regionalnym) i doradców (na poziomie krajowym), jest na wysokim poziomie: program 
„Koncentrowanie si' na sk"adnikach pokarmowych” obecnie liczy ponad 8 tys. cz"onków. 
Od 2001 r., kiedy go uruchomiono, 250 doradców programu odby"o ponad 40 tys. 
wizyt w gospodarstwach rolnych, %wiadcz$c nieocenione wsparcie dla wysi"ków na 
rzecz ograniczenia strat sk"adników pokarmowych. Dziewi'ciu na dziesi'ciu rolników 
realizuje proponowane %rodki, a wi'kszo%& z nich potwierdza, !e stali si' bardziej 
%wiadomi problematyki ochrony %rodowiska oraz !e proces ten ma pozytywny wp"yw 
na rentowno%&.
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Ten szwedzki przypadek ilustruje, %e 
przy wystarczaj!cej ilo#ci czasu oraz 
przekonuj!cym wyja#nieniu celów 
proponowanych #rodków mo%liwa jest 
zmiana podej#cia i praktyk rolników. 
Na podstawie tego i innych przyk$a-
dów (zob. niemiecki przypadek doty-
cz!cy korzystania z us$ug doradczych 
przez rolników) grupa dyskusyjna 
podkre#la, %e „bardziej prawdopodob-
ne jest korzystanie z rad udzielanych 
przez »zaufanych« partnerów ni% rad 
urz"dników”.

('czenie "rodków w#celu#doradzania rolnikom 
w Niemczech

Us"ugi doradcze s$ istotn$ metod$, dzi'ki której rolnicy mog$ zrozumie& 
%rodki gospodarowania gruntami w ramach PROW i tym samym zmieni& 
swoje nawyki. Jednak w Niemczech, „rolnicy […] s$ gotowi p"aci& tylko 
za te porady, które podnosz$ ich dochód na poziomie gospodarstwa. 
Stanowi to obecnie istotn$ barier' hamuj$c$ korzystanie z tych us"ug” – 
wyja%nia Jan Freese z niemieckiego Federalnego Urz'du ds. Rolnictwa 
i *ywno%ci.

W Niemczech wdro!ono szereg %rodków w celu umo!liwienia 
rolnikom korzystania z us"ugi doradczej, która "$czy w sobie aspekty 
rolnicze i)gospodarcze z us"ugami w zakresie ochrony %rodowiska. Na 
przyk"ad w)Dolnej Saksonii doradcy krajowi udzielaj$ porad zarówno 
ogólnych, jak i zwi$zanych z konkretnym gospodarstwem rolnym 
w)ramach %rodka)331 w zakresie tego, jak rolnicy mog$ uczestniczy& 
w programach zakontraktowanej ochrony przyrody (%rodek 214). 
Rolnikom z tego regionu zwraca si' równie! 80% kosztów doradztwa 
w)zakresie ochrony wód, ochrony ró!norodno%ci biologicznej i ochrony 
klimatu, za po%rednictwem %rodka 114.

Takie inicjatywy maj$ wyra+ne skutki – w wybranych powiatach 
w) Dolnej Saksonii istnienie us"ug informacyjnych i doradczych 
w)zakresie programów ochrony przyrody doprowadzi"o, wed"ug Jana 
Freese, do „znacz$cego wzrostu uczestnictwa w programach”.

Jan Freese dodaje, !e rolnicy s$ bardziej zadowoleni, poniewa! %rodki 
s$ lepiej dopasowane do istniej$cych procesów w gospodarstwach 
rolnych, „doradztwo powoduje, !e %rodki rolno%rodowiskowe s$ bardziej 
akceptowane, i zwi'ksza ekologiczn$ skuteczno%& %rodków”. Mo!e 
równie! przyczyni& si' do podniesienia rentowno%ci gospodarstw 
rolnych dziki bardziej efektywnemu wdra!aniu %rodków.

©
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W przypadku gdy doradztwo nie jest 
#wiadczone przez zaufanych partne-
rów, grupa dyskusyjna sugeruje, %e 
doradców nale%y przeszkoli), aby wy-
kazywali zrozumienie problemów rol-
ników (podobnie jak we wcze#niejszym 
szwedzkim przypadku).

Grupa dyskusyjna podkre#la rów-
nie% innowacyjny sposób wspierania 
us$ug doradczych, który jest obecnie 
stosowany w Niemczech, i by) mo%e 
warto go zastosowa) w innych miej-
scach; chodzi mianowicie o „pomys$ 
udost"pnienia ró%nych rodzajów do-
radztwa przez grup" zatwierdzonych 
us$ugodawców, przy czym »system 
oparty na bonach«11 zapewnia rolni-
kom swobod" korzystania z doradztwa 
preferowanego us$ugodawcy”. 

Czynniki praktyczne 
i#administracyjne

Cz"sto pomija si" istot" praktycznych 
wzgl"dów dotycz!cych pozytywnych 
rezultatów us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska. Grupa dyskusyjna zwra-
ca uwag", %e „sposób projektowania 
i sporz!dzania wniosków i umów do-
tycz!cych programu, zwi!zana z tym 
ilo#) papierkowej pracy i biurokra-
cja, poziom dost"pno#ci odpowied-
nich danych w celu ukierunkowania, 

a& nast"pnie monitorowania progra-
mów, jak równie% przepisy dotycz!ce 
kontroli i egzekwowania oraz sposób 
ich stosowania równie% maj! kluczo-
we znaczenie dla powodzenia #rodków 
polityki rozwoju obszarów wiejskich 
w realizacji us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska”.

Odno#nie do fi(skiego do#wiadcze-
nia Anna Schulman mówi, %e „istnieje 
konieczno#) prostszego systemu z jas-
no okre#lonymi #rodkami i z jasnymi 
punktami odniesienia”, co jest kwesti!, 
która w równym stopniu dotyczy wielu 
innych pa(stw cz$onkowskich UE.

Ilustruj!c to, grupa dyskusyjna zwraca 
uwag", %e obci!%enia administracyjne 
nak$adane na osoby gospodaruj!ce 
gruntami, które chc! przyst!pi) do 
programu lub umowy, stanowi! istotn! 
barier" we wdra%aniu #rodków rolno-
#rodowiskowych. W istocie podej#cia 
zintegrowane, podobne do rozwi!za( 
opisanych w przyk$adach Cévennes 
i Kortweg Natuur, cz"sto s! bardzo 
skomplikowane pod wzgl"dem admi-
nistracyjnym ze wzgl"du na szeroko#) 
dzia$a( lub liczb" partnerów.

Dlatego te%, nawet gdy istnieje wola, 
obni%enie kosztów administracyjnych 
#rodków ochrony przyrody w drugim 

filarze jest trudn! propozycj!. Jak 
zauwa%a Jan Freese w odniesieniu 
do Niemiec: „Pracownicy organów 
administracji powinni wyj#) z biur i 
dyskutowa) o tym, co nale%y zrobi) 
wraz z&rolnikami lub z organizacjami 
»ochrony gruntów«, a nast"pnie spo-
rz!dzi) kontrakt, za# #rodki kontroli s! 
konieczne; my#l" wi"c, %e odchudzenie 
tego procesu nie jest mo%liwe”.

Chocia% samego procesu nie da si" 
upro#ci), Jan Freese wskazuje jednak 
na inne sposoby ograniczenia biuro-
kracji, na przyk$ad: „Je%eli ma si" do-
brze dzia$aj!c! organizacj" »ochrony 
gruntów«, mo%e ona zarz!dza) kilko-
ma projektami, a wtedy organ admi-
nistracji ma tylko jednego partnera do 
wspó$dzia$ania – w przeciwnym razie 
mieliby#my 10 lub 15 indywidualnych 
projektów, którymi trzeba by$oby 
zarz!dza)”.

Innym sposobem uproszczenia admi-
nistracji w d$u%szej perspektywie mo%e 
by) zastosowanie inteligentnych sys-
temów informatycznych. Sposób ten 
ju% przyniós$ owoce w Czechach i na 
S$owacji, gdzie zastosowano system 
informacji o dzia$kach, aby skierowa) 
#rodki rolno#rodowiskowe dok$adnie 
tam, gdzie s! najbardziej potrzebne 
(zob. ramka).

11 Wi"cej informacji na temat tego podej#cia znajduje si" w broszurze EFRROW „Przyk$adowe projekty #wiadczenia us$ug w zakresie ochrony #rodowiska”  
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/!ledownload.cfm?id=CB0CFC1B-DEB4-45BD-A14A-87519FA5AD57

12 Systemy informacji o dzia$kach, g$ówny instrument wdra%ania pierwszego *laru WPR – p$atno#ci bezpo#rednich dla rolników, s$u%! identy*kowaniu 
i&ilo#ciowemu okre#laniu gruntów kwali*kuj!cych si" do p$atno#ci. 

Stosowanie inteligentnej technologii informacyjnej  
w celu lepszego ukierunkowania s!owackich programów rolno"rodowiskowych

De(cyt bud!etowy oznacza", !e s"owackie Ministerstwo Rolnictwa 
nie by"o w stanie wdra!a& %rodka rolno%rodowiskowego (214) 
na wszystkich u!ytkach zielonych w kraju. Jednak znaleziono 
innowacyjne rozwi$zanie, gdy organizacja pozarz$dowa Daphne 
szczegó"owo oznaczy"a na mapie cenne u!ytki zielone oraz 
inne potencjalnie wa!ne siedliska w ca"ym kraju, a nast'pnie 
zwery(kowa"a wyniki w systemie informacji o dzia"kach12 celem 
okre%lenia potrzeb zarz$dczych dla poszczególnych obszarów.

Rolnicy sk"adaj$cy wniosek w odniesieniu do jednego z siedmiu 
programów rolno%rodowiskowych zwi$zanych z pó"naturalnymi 
u!ytkami zielonymi wskazuj$ na szczególn$ blokad' pola we 
wniosku. Pa#stwowa Agencja Ochrony ,rodowiska Naturalnego 
wery(kuje nast'pnie te informacje z danymi geogra(cznymi 
uzyskanymi w procesie sporz$dzania map i wykorzystuje je 

w)celu okre%lenia programu zarz$dzania (i poziomu p"atno%ci) 
odpowiedniego dla biotopów na danej dzia"ce lub w danym 
gospodarstwie przed rozpatrzeniem wniosku.

Koszty utworzenia (z tytu"u sporz$dzania map i opracowania 
systemu) by"y dosy& wysokie, ale bie!$ce obci$!enia administra-
cyj ne ponoszone obecnie przez Agencj' Ochrony ,rodowiska 
Naturalnego powinny by& ni!sze ni! dotychczas, poniewa! nowy 
system w wi'kszo%ci przypadków eliminuje potrzeb' kontroli na 
miejscu.

Co istotne, uproszczona procedura sk"adania wniosku (jeden 
formularz) doprowadzi"a do znacznego uczestnictwa w programie 
(101 000 ha w okresie programowania 2004–2006 oraz 38 000 ha 
w latach 2007–2013).

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CFC1B-DEB4-45BD-A14A-87519FA5AD57
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Inteligentne narz"dzia informatycz-
ne wykorzystywane w przyk$adzie 
s$owackim daj! zarówno osobom 
gospodaruj!cym gruntami, jak 
i&organom administracji jasny obraz 
poziomów p$atno#ci. W sprawozdaniu 
ko(cowym grupy dyskusyjnej stawki 
p$atno#ci wskazano jako wa%ny czyn-
nik sukcesu pod wzgl"dem zapew-
nie nia w$a#ciwego poziomu zach"ty. 
Czynnik ten opisano we wcze#niejszym 
przypadku z Finlandii, gdzie #rodki 
ochrony wód sta$y si" „powszechnie 
akceptowane przez rolników, poniewa% 
uzyskuj! oni rekompensat" z tytu$u 
kosztów i utraty dochodów” – wyja#nia 
Anna Schulman. 

Opracowywanie przepisów i wy-
tycznych dotycz!cych umów z 
wieloma beneficjentami (np. stowa-
rzyszeniami rolników) ma wed$ug 
grupy dyskusyjnej istotne znaczenie 
w kontek#cie promowania bardziej 
zbiorowych podej#) do #wiadczenia 
us$ug w zakresie ochrony #rodowiska 
w&przysz$o#ci. Wskazano, %e podej#cie 
zbiorowe wprowadzone pilota%owo 
w Holandii, gdzie organy administra-
cji wspó$dzia$aj! z regionalnym part-
nerem, a nie z ka%dym pojedynczym 
rolnikiem, jest szczególnie u%yteczne 
w&tym wzgl"dzie, i wspomnia$o o nim 
kilku cz$onków grupy dyskusyjnej, 
z& którymi rozmawiano na potrzeby 

niniejszego wydania „Przegl!du 
Obszarów Wiejskich UE”. „Ten pomys$ 
naprawd" mnie zafascynowa$” – mówi 
Jan Freese. „W Niemczech tematem 
us$ug w zakresie ochrony #rodowi-
ska nadal w wi"kszo#ci zajmuj! si" 
przyrodnicy; w Holandii rzeczywi#cie 
zajmuj! si" nim sami rolnicy”. Dla 
Francesca Vanniego „jest rzecz! do#) 
zaskakuj!c! – ale te% ekscytuj!c! – 
%e holenderskiemu rz!dowi uda$o 
si" stworzy) urz"dowy system, który 
mo%e wspiera) dzia$ania zbiorowe”. 

Gospodarka rzeczna na obszarze Media Valle del Serchio  
w Toskanii

©
 U
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W Toskanii samorz$d terytorialny usprawni" gospodark' rzeczn$ 
na obszarze Media Valle del Serchio dzi'ki lokalnej inicjatywie 
wykorzystuj$cej sie& rolników, wyja%nia Francesco Vanni z INEA 
(w"oski Krajowy Instytut Ekonomiki Rolnej). „To studium przypadku jest 
interesuj$ce, gdy! dotyczy tego, w jaki sposób b'dzie mo!liwe i by& 
mo!e konieczne, szczególnie na niektórych peryferyjnych obszarach 
górskich, uj'cie ma"ych rolników w systemie, w programach rozwoju 
obszarów wiejskich – rolników, którzy obecnie znajduj$ si' poza 
systemem, gdy! ich gospodarstwa s$ niewielkie, boj$ si' biurokracji 
PROW b$d+ nie wiedz$, jak z"o!y& wniosek”.

W"adze wykorzysta"y lokaln$ wiedz' rolników, p"ac$c im (w)ramach 
%rodka 226) za realizacj' %rodków na ma"$ skal' w zakresie 
gospodarki hydrogeologicznej w celu zapobiegania powodziom 
na rzekach i w kana"ach poza granicami ich gospodarstw.  
„Rezultat by" naprawd' bardzo interesuj$cy, gdy! poprzez 
zaanga!owanie ma"ych gospodarstw lokalna agencja mog"a 
monitorowa& du!y obszar za bardzo niewielkie pieni$dze” – 
zauwa!a Francesco Vanni.
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Warsztaty  
„Charakteryzuj'ce si& wysok' jako"ci' projektowanie "rodków 
"rodowiskowych i#klimatycznych na potrzeby PROW  
na lata 2014–2020” 

Warsztaty te by%y cz"(ci# serii 
dzia%a$ przygotowawczych 
ENRD do nowego okresu 
programowania (2014–2020). 
Wydarzenie to opiera%o si" 
na konkretnych wytycznych 
przygotowanych przez Komisj" 
Europejsk#, jak równie& na 
pracy grupy dyskusyjnej 
ENRD ds. (wiadczenia 
us%ug w zakresie ochrony 
(rodowiska. Warsztaty sprzyja%y 
dzieleniu si" wiedz# mi"dzy 
wszystkimi zainteresowanymi 
stronami zaanga&owanymi 
w projektowanie i wdra&anie 
programów rozwoju obszarów 
wiejskich (instytucjami 
zarz#dzaj#cymi, instytucjami 
p%atniczymi, krajowymi sieciami 
obszarów wiejskich itp.). 

Dnia 4 marca 2013 r. Komisja Europejska 
i Europejska Sie) na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (ENRD) by$y go-

spodarzem warsztatów „Charakteryzuj!ce si" 
wysok! jako#ci! projektowanie #rodków #rodo-
wiskowych i klimatycznych na potrzeby PROW 
na lata 2014–2020”. Celem warsztatów by$o 
zach"canie do wymiany wiedzy mi"dzy zain-
teresowanymi stronami, takimi jak instytucje 
zarz!dzaj!ce, instytucje p$atnicze, krajowe sie-
ci obszarów wiejskich oraz organizacje unijne, 
w&celu wypracowania wspólnego zrozumienia 
skutecznego programowania i projektowania 
#rodków #rodowiskowych i klimatycznych oraz 
w celu zapewnienia dost"pu do informacji do-
tycz!cych dost"pnych wytycznych i narz"dzi 
towarzysz!cych temu procesowi.

Dyskusje w trakcie warsztatów umo%liwi$y ró%-
nym zainteresowanym stronom zajmuj!cym 
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si" rozwojem obszarów wiejskich zwi"k-
szenie #wiadomo#ci w zakresie podsta-
wowych potrzeb i kwestii dotycz!cych 
#wiadczenia us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska, jak równie% poszerzenie 
wiedzy na temat mo%liwo#ci, jakie ofe-
ruj! nowe ramy polityki.

Komisja Europejska otworzy$a warszta-
ty, udzielaj!c ogólnych informacji do-
tycz!cych programowania i #rodków. 
Przedstawiono trzy prezentacje: #rodo-
wiskowo-klimatyczny wymiar progra-
mowania rozwoju obszarów wiejskich; 
zintegrowane dzia$ania w&dziedzinie kli-
matu; #rodek rolno-#rodowiskowo-kli-
matyczny. Uczestnicy wskazali na szereg 
po$!czonych ze sob! zasadniczych 
aspektów zwi!zanych z&zarz!dzaniem 
okresem przej#ciowym prowadz!-
cym do nowej generacji PROW, takich 
jak potrzeba szybkiej stabilizacji ram 
prawnych.

W kolejnych trzech sesjach przedstawio-
no wnioski z pracy grupy dyskusyjnej 
ENRD dotycz!ce skutecznego #wiadcze-
nia us$ug w zakresie ochrony #rodowiska, 
na podstawie ró%nych etapów cyklu pro-
gramowania: ogólnego programowania, 
projektowania i wdra%ania #rodków. Na 
pocz!tku ka%dej sesji dokonywano krót-
kiego przegl!du ustale( grupy dyskusyj-
nej, po którym nast"powa$a prezentacja 
do#wiadcze( niektórych pa(stw cz$on-
kowskich oraz grupowa dyskusja wokó$ 
pyta( adresowanych do uczestników.

W pierwszej sesji skupiono si" na 
skutecznej ocenie potrzeb i definio-
waniu priorytetów, w tym spójno#ci 
zewn"trznej i komplementarno#ci. 
W&jednej z prezentacji przedstawiono, 
w jaki sposób fi(ska instytucja zarz!-
dzaj!ca d!%y$a do wpasowania po-
dej#cia oddolnego w odgórne ramy 
poprzez zaanga%owanie zaintereso-
wanych stron na wczesnym etapie 
programowania. Chocia% finansowa-
nie nie by$o dost"pne, fi(skiej instytucji 
zarz!dzaj!cej uda$o si" zaanga%owa) 
wiele ró%nych zainteresowanych stron. 
Kluczem do tego procesu by$a próba 
jak najwi"kszego uatrakcyjnienia #rod-
ków dla rolników oraz zwi"kszenia ich 
poczucia zaanga%owania w odnie-
sieniu do #rodków. Dalsza cz"#) sesji 
dotyczy$a doradztwa w zakresie tego, 

jak przeprowadzi) dok$adn! ocen" 
potrzeb, jednocze#nie gwarantuj!c jej 
spójno#) z krajowymi strategiami w&za-
kresie ochrony #rodowiska i klimatu.

W odniesieniu do tych aspektów pro-
gramowania uczestnicy podkre#lili isto-
t" unikania sytuacji, w których decyzje 
bud%etowe i przydzia$ #rodków poprze-
dzaj! ocen" potrzeb. Programowanie 
powinno natomiast rozpocz!) si" od 
dok$adnej oceny potrzeb, opartej na 
przejrzystych danych ilo#ciowych i&ja-
ko#ciowych; oprócz niej istotne s! rów-
nie% wczesne i ci!g$e wielopoziomowe 
konsultacje z zainteresowanymi stro-
nami. Uczestnicy podkre#lili równie% 
potrzeb" jasnych wytycznych ze strony 
Komisji Europejskiej dotycz!cych oceny 
potrzeb. Ponadto podkre#lili, %e zasadni-
cze znaczenie ma zachowanie spójno#ci 
PROW z innymi ramami prawnymi i stra-
tegiami – takimi jak Natura 2000. Maj!c 
na uwadze powy%sze kwestie, niektóre 
organizacje unijne twierdzi$y, %e przy-
datne by$oby zapewnienie dost"pu do 
listy kontrolnej strategii i istniej!cych 
planów, które nak$ada$y si" z polityka-
mi dotycz!cymi #rodowiska i rolnictwa.

Podczas drugiej sesji zbadano proces wy-
boru #rodków, projektowania i wdra%ania 
programów. Przedstawiono do#wiadcze-
nia niemieckiej krajowej sieci obszarów 
wiejskich w zakresie korzystania z ró%-
nych kombinacji #rodków w celu #wiad-
czenia zintegrowanych us$ug doradczych 
w zakresie ochrony #rodowiska na rzecz 
rolników w ró%nych regionach. Na przy-
k$ad niektóre regiony zdecydowa$y si" 
na #wiadczenie doradztwa w&zakresie 
ochrony przyrody za po#rednictwem 
#rodka 323 (Zachowanie i poprawa sta-
nu dziedzictwa obszarów wiejskich); inne 
chcia$y podnie#) kwalifikacje rolników 
pod k!tem zakontraktowanej ochrony 
przyrody za po#rednictwem #rodka 331 
(Szkolenia i informowanie); jeszcze inne 
wybra$y system bonów, finansowany za 
po#rednictwem #rodka 114 (Korzystanie 
z us$ug doradczych) w celu umo%liwienia 
rolnikom wyboru w$asnego, preferowa-
nego doradcy. Jednym z kluczowych 
przes$a( by$o to, %e us$ugi doradcze po-
winny by) postrzegane jako narz"dzia 
s$u%!ce wszystkim #rodkom, a zatem po-
winny charakteryzowa) si" podej#ciem 
ca$o#ciowym.

W dalszej cz"#ci sesji prowadzono 
dyskusj" na temat tego, jak wybra) 
najskuteczniejsze #rodki, aby osi!gn!) 
spodziewane cele oraz jak wybiera) 
mi"dzy „ci!g$o#ci!” a „zmian!”. W od-
powiedzi na te pytania uczestnicy 
podkre# lili istot" analizy SWOT w usta-
nowieniu podstawy tego, jak stosowa) 
#rodki. Podkre#lili równie% konieczno#) 
unikania niepotrzebnych radykalnych 
zwrotów – naley utrzyma) te aspekty, 
które ju% dzia$aj! dobrze, i wprowadza) 
zmiany jedynie, gdy jest to konieczne.

Trzecia sesja po#wi"cona by$a skutecz-
nemu #wiadczeniu us$ug w zakresie 
ochrony #rodowiska. Przedstawiono 
do#wiadczenia Anglii w zakresie projek-
towania i obs$ugiwania zorientowanego 
na wyniki programu gospodarowania 
gruntami z uwzgl"dnieniem ochrony 
#rodowiska, przy u%yciu przyk$adu pro-
gramu zarz!dzania na wy%szym szczeblu. 
Program ten obejmowa$ „wska'niki suk-
cesu” celem zapewnienia skutecznego 
monitorowania realizacji us$ug w zakre-
sie ochrony #rodowiska przez podmiot 
gospodaruj!cy gruntami lub doradc" 
publicznego. Zapytani o to, jak urucho-
mi) #rodki i systemy zorientowane na re-
zultaty, które sprzyjaj! w$asno#ci i daj! 
wymierny dorobek, uczestnicy podkre#li-
li istot" kosztów transakcyjnych, szkole-
nia dla doradców, stosowania podej#cia 
partycypacyjnego oraz zapewnienia 
wystarczaj!cej elastyczno#ci i czasu, aby 
umo%liwi) rolnikom zrozumienie i&party-
cypowanie w zamierzonych wynikach.

Wi"cej danych i informacje ogólne 
o&warsztatach znajduj! si" na stronie 
internetowej ENRD: 

http://enrd.ec.europa.eu/
en-rd -events-and-meetings/
seminars-and-conferences/
quality_design_measures/en/
quality_design_measures_en.cfm 
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http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
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Podstawowe elementy "wiadczenia us!ug  
w zakresie ochrony "rodowiska przez programy 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020

Niewiele sektorów ma taki 
wp$yw na #rodowisko Europy 
(zarówno pozytywny, jak i&ne-

gatywny) jak rolnictwo i le#nictwo. 
Maj!c na uwadze, %e ponad 70% po-
wierzchni gruntów UE wykorzystuje 
si" do celów zwi!zanych z rolnict wem 
oraz le#nictwem, wszystkie pa(stwa 
cz$on kowskie staj! przed wyzwaniem 
utrzymania efektywnych i wydaj-
nych sektorów rolnictwa i le#nictwa, 

zapewniaj!c jednocze#nie utrzyma-
nie i popraw" jako#ci us$ug w zakresie 
ochrony #rodowiska. 

Realizacja priorytetów zwi!zanych 
ze #rodowiskiem naturalnym powin-
na by) g$ównym sk$adnikiem PROW. 
W&istocie traktat lizbo(ski z 2009 r. sta-
nowi, %e #rodowisko naturalne nale%y 
uwzgl"dnia) we wszystkich politykach 
unijnych. Coraz wi"cej osób zdaje sobie 

równie% spraw" z istoty ochrony #ro-
dowiska nie tylko ze wzgl"du na samo 
#rodowisko, ale równie% ze wzgl"du na 
jego warto#) gospodarcz! i spo$ecz-
n!, co podkre#lono w unijnej strategii 
ochrony ró%norodno#ci biologicznej 
oraz priorytetach dotycz!cych efek-
tywnego gospodarowania zasobami 
i&rozwi!zywania problemów zwi!za-
nych ze zmian! klimatu.

Celem przedstawionych poni&ej elementów jest wsparcie projektu programów rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2014–2020 (PROW). Zawieraj# one sugestie, jak pomóc 
najlepiej)wykorzysta' szanse, jakie stwarzaj# (rodki rozwoju obszarów wiejskich, w)celu 
poprawy jako(ci (wiadczenia us%ug w zakresie ochrony (rodowiska, oraz jak unika' 
niekorzystnego wp%ywu na (rodowisko. Mog# z nich korzysta' ci, którzy przewodz# lub 
uczestnicz# w opracowywaniu i konsultowaniu programu, w tym instytucje zarz#dzaj#ce, 
inne organy rz#dowe, eksperci w dziedzinie ochrony (rodowiska oraz zewn"trzne 
zainteresowane strony zaanga&owane w ten proces. Bazuj# oni na ustaleniach grupy 
dyskusyjnej dotycz#cych (wiadczenia us%ug w zakresie ochrony (rodowiska oraz 
na)wynikach seminarium ENRD „Skuteczne programowanie” (Bruksela, grudzie$ 2012).

 Uwaga: Tekst powsta! na podstawie wniosków ustawodawczych dotycz"cych wspólnej polityki rolnej i rozwoju obszarów  
wiejskich po 2013 r., przedstawionych przez Komisj# 12 pa$dziernika 2011 r.  Dane liczbowe i odniesienia do szczegó!owych informacji 
dotycz"cych konkretnych %rodków mog" ulec zmianie.
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*rodowisko naturalne 
jako#kluczowy temat WPR 
oraz#polityki rozwoju 
obszarów#wiejskich

Podej(cie przekrojowe
Horyzontalna zasada zrównowa!onego 
rozwoju: w art. 8 wniosku dotycz$cego 
rozporz$dzenia w sprawie wspólnych przepisów 
stwierdza si', !e: „Cele funduszy obj'tych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
s$ osi$gane w ramach zrównowa!onego 
rozwoju oraz unijnego wsparcia celu ochrony 
i poprawy jako%ci %rodowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 Traktatu, z uwzgl'dnieniem 
zasady „zanieczyszczaj$cy p"aci” […]. Pa#stwa 
cz"onkowskie i Komisja dopilnowuj$, aby 
wymogi ochrony %rodowiska […] by"y 
promowane podczas przygotowywania 
i)realizowania umów partnerskich i programów”.
W przypadku 20% wszystkich funduszy obj'tych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
nale!y wykaza& "agodzenie zmiany klimatu 
i)przystosowywanie si' do niej. 

WPR – Ogólny
„Zrównowa!one korzystanie z zasobów 
naturalnych i dzia"anie na rzecz klimatu” to jeden 
z trzech g"ównych celów WPR.  

Polityka rozwoju obszarów wiejskich
Dwa z sze%ciu priorytetów skupiaj$ si' 
szczegó"owo na %rodowisku:

 » Priorytet 4: odtwarzanie, chronienie i wzmacnia    nie 
ekosystemów zale!nych od rolnictwa i le"nictwa;

 » Priorytet 5: wspieranie efektywnego gospodarowa-
nia zasobami i przechodzenia na gospodark# 
niskoemisyjn$ i odporn$ na zmian# klimatu w%sek-
torach rolnym, spo!ywczym i le"nym.  

Ochron' %rodowiska wraz z "agodzeniem 
zmiany klimatu i przystosowywaniem si' do 
niej okre%la si' jako cel przekrojowy, który 
musi by& osi$gany poprzez dzia"ania w ramach 
wszystkich priorytetów.
Zach'ca si' pa#stwa cz"onkowskie do 
wydawania co najmniej 25% ca"kowitego 
wk"adu EFRROW (nie uwzgl'dniaj$c 
wspó"finansowania krajowego) na rzecz 
„dzia"a# zwi$zanych z przeciwdzia"aniem 
zmianie klimatu i przystosowaniem si' do 
niej i zarz$dzaniem gruntami poprzez %rodki 
rolno-%rodowiskowo-klimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i p"atno%ci na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami”.

W ramach polityki rozwoju obszarów 
wiejskich znaczne #rodki finansowe 
przeznacza si" na ochron" i zrównowa-
%one gospodarowanie #rodowiskiem 
obszarów wiejskich UE. Daje to istotne 
szanse na aktywne promowanie #wiad-
czenia us$ug w zakresie ochrony #rodo-
wiska, jednak zapewnia jedynie ramy 
wprowadzania #rodków. To od pa(stw 
cz$onkowskich i regionów zale%y, w jaki 
sposób #rodki te s! wykorzystywane do 
#wiadczenia us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska w ró%nych cz"#ciach Europy. 
Ta swoboda umo%liwia dostosowanie 
#rodków do specyficznych lokalnych 
priorytetów i potrzeb oraz pozostawia 
du%! odpowiedzialno#) na barkach in-
stytucji zarz!dzaj!cych PROW.

,wiadczenie us$ug w zakresie ochro-
ny #rodowiska jest jednym z wielu 
priorytetów, które nale%y realizowa) 
w& ramach kolejnej generacji PROW. 
W&tym sensie wa%ne jest, by instytucje 
zarz!dzaj!ce posiada$y wystarczaj!ce 
informacje, aby zrozumie), jak mo%na 
wykorzysta) #rodki celem maksyma-
lizacji pozytywnych rezultatów us$ug 
w&zakresie ochrony #rodowiska, poza 
popraw! sytuacji gospodarczej i spo-
$ecznej, oraz jak unika) negatywnych 
skutków.

WPR przechodzi istotne zmiany w&od-
niesieniu do okresu programowa nia 
2014–2020. Chocia% wiele z tych zmian 
ma wp$yw na pierwszy filar, b"d! one 
mimo to mia$y wp$yw na pro  jek-
towanie i zawarto#) PROW. Wi"kszo#) 
tre#ci rozporz!dzenia w& sprawie 

roz    woju obszarów wiejskich pozo-
staje taka sama w odniesieniu do lat 
2007–2013, ale wprowadzono zamiany 
w jego strukturze, uwzgl"dniaj!c sze#) 
priorytetów, grupuj!c niektóre #rodki 
i dodaj!c kilka nowych #rodków. Co 
istotne, wskazuje si" na #rodowisko 
oraz $agodzenie zmiany klimatu i&przy-
stosowywanie si" do niej jako cele 
przekrojowe do realizacji w ramach 
ca$ego programu.  

W sumie w ramach proponowa-
nych przepisów dotycz!cych polityki 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2014–2020 oraz przepisów dotycz!-
cych wszystkich funduszy obj"tych 
zakresem wspólnych ram strategicz-
nych priorytety zwi!zane ze #rodo-
wiskiem uzyskuj! centralne miejsce 
w&europejskiej agendzie politycznej13. 
Wymieniono je w ramce obok.

Aby zapewni) priorytetowe trak-
towanie us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska w ramach PROW na lata 
2014–2020, nale%y zwróci) nale%y-
t! uwag" na priorytety zwi!zane ze 
#rodowiskiem naturalnym w ramach 
umów partnerskich, gdy% k$ad! one 
grunt pod wszystkie przysz$e wydatki 
w ramach PROW (jak równie% w ramach 
innych funduszy unijnych, takich jak 
Fundusz Spójno#ci) i stanowi! wi!%!c! 
umow" mi"dzy Komisj! a pa(stwem 
cz$onkowskim.

13  Wniosek KE dotycz!cy WPR po 2013 r. znajduje si" na stronie internetowej Europa: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm 
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Jak zoptymalizowa$ 
"wiadczenie us!ug 
w zakresie ochrony 
"rodowiska poprzez PROW
W istocie integracja us$ug w zakresie 
ochrony #rodowiska z PROW sk$ada si" 
z dwóch ró%nych elementów:

mo%liwo#ci bezpo#redniego finan-
sowania dzia$alno#ci zwi!zanej ze 
#wiadczeniem us$ug w zakresie 
ochro ny #rodowiska (okre#lenie 
i& usta  nowienie priorytetów doty-
cz!cych celowych dzia$a( na rzecz 
#rodowiska naturalnego, które umo%-
liwiaj! sektorom rolnictwa i le#nictwa 
rozwój zapewniaj!cy d$ugotermino-
w! trwa$o#) oraz #wiadczenie us$ug 
w&zakresie ochrony #rodowiska);
zapobiegania szkodzeniu #rodowisku 
naturalnemu w ramach stosowa-
nia #rodków realizacji priorytetów 
niezwi!zanych ze #rodowiskiem 
na    turalnym.

Opracowywanie PROW przebiega 
zgodnie z procesem logicznym. Po 
pierwsze nale%y dokona) oceny sy-
tuacji na obszarze wiejskim obj"tym 
programem w kontek#cie wszystkich 
priorytetów rozwoju obszarów wiej-
skich, w celu okre#lenia i uzasadnienia 
kwestii, które nale%y rozwi!za) w&ra-
mach PROW, oraz rezultatów, jakie 
nale%y osi!gn!). W dalszej kolejno#ci 
dobiera si" odpowiednie #rodki, któ-
re mog! przyczyni) si" do osi!gni"cia 
okre#lonych rezultatów, a nast"pnie 
podejmuje si" decyzje dotycz!ce tego, 
jak powinny by) one zaprojektowa-
ne i&zrealizowane, aby przynie#) naj-
wi"ksz! warto#) dodan!. Nast"pnie 
przydziela si" bud%et na ró%ne #rodki 
i&priorytety, wyznacza cele i najwa%niej-
sze etapy oraz opracowuje wska'niki 
pomocne przy mierzeniu post"pów 
w&zakresie osi!gania celów.

Ka%dy etap procesu daje istotn! szans" 
uwzgl"dnienia us$ug w zakresie ochro-
ny #rodowiska. 

Kwestie przekrojowe 

Praca w partnerstwie. Wszystkie eta-
py procesu programowania musz! by) 
realizowane w #cis$ej wspó$pracy z&od-
powiednimi organami spo$ecznymi, 
gospodarczymi oraz innymi w$a#ciwymi 
organami (w tym organizacjami zajmu-
j!cymi si" #rodowiskiem naturalnym). 
Jest to wymóg obecnego rozporz!dze-
nia w&sprawie rozwoju obszarów wiej-
skich i taki pozostaje na lata 2014–2020, 
dla wszystkich funduszy obj"tych zakre-
sem wspólnych ram strategicznych. 

Istotne jest zaanga%owanie ekspertów 
w& zakresie #rodowiska naturalnego, 
rolnictwa, le#nictwa i rozwoju obsza-
rów wiejskich w ramach rz!dów, od-
powiednich organizacji zewn"trznych 
zainteresowanych stron, jak równie% 
wcze#niejszych i potencjalnych bene-
ficjentów programów, gdy% umo%li-
wia uwzgl"dnienie szeregu ró%nych 
perspektyw i do#wiadcze(. W prak-
tyce sposób, w jaki ró%ne podmioty 
uczestnicz! w procesie programowania 
PROW, znacznie si" ró%ni, ale do#wiad-
czenie pokazuje, %e wy%sze stopnie 

zaanga%owania mog! prowadzi) do 
znacznie wi"kszego poparcia dla pro-
gramów oraz lepszych wyników w trak-
cie funkcjonowania PROW.

Krajowe sieci obszarów wiejskich mog! 
stanowi) dobry instrument wymiany 
informacji i wiedzy na temat tego, 
jak zaspokaja) potrzeby zwi!zane ze 
#rodowiskiem naturalnym w ramach 
PROW, np. przez rozwa%anie rodzajów 
stosowanych mo%liwo#ci i podej#), któ-
re okaza$y si" najbardziej skuteczne.

Potencja! i wiedza pa"stw cz!onkow-
skich.  W celu zapewnienia skuteczne-
go uwzgl"dnienia kwestii zwi!zanych 
ze #rodowiskiem naturalnym w ramach 
PROW, istotne jest zagwarantowanie, 
aby pracownicy instytucji zarz!dzaj!-
cych dysponowali zdolno#ciami i wiedz! 
niezb"dn! do wniesienia wk$adu w&pro-
jektowanie programów i systemów. 
Zrozumienie, jak priorytety zwi!zane ze 
#rodowiskiem naturalnym mo%na prze$o-
%y) na praktyczne dzia$ania, nie zawsze 
jest proste, szczególnie je%eli trzeba po-
dejmowa) decyzje dotycz!ce komple-
mentarno#ci i kompromisów pomi"dzy 
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Podsumowanie kluczowych dzia"a#:

 Zebranie informacji z wielu +róde" poprzez po"$czenie 
formalnych bada# z informacjami zwrotnymi od osób 
gospodaruj$cych gruntami oraz innych podmiotów lub 
zainteresowanych stron, które maj$ praktyczne do%wiadczenia 
zwi$zane z przedmiotowymi kwestiami.

 Zapewnienie uwzgl'dnienia tych informacji w analizie sytuacji/
SWOT w celu zidenty(kowania potrzeb, którym nale!y sprosta& 
w regionach obj'tych PROW.

 Na podstawie dowodów jasne okre%lenie tego, co nale!y 
osi$gn$& oraz w jakich ramach czasowych.

 Okre%lenie, jakie priorytety s$ odpowiednie w odniesieniu do 
wydatków publicznych za po%rednictwem polityki rozwoju 
obszarów wiejskich: 
ustanowienie i jasne okre%lenie podstawowych norm 
ekologicznych – poprzez ustawodawstwo, zasad' wzajemnej 
zgodno%ci oraz %rodki s"u!$ce „zazielenianiu” w ramach 
pierwszego (laru,

okre%lenie niedoskona"o%ci rynku – zapewnienie (nansowania 
jedynie w odniesieniu do dóbr publicznych,
zapewnienie, aby (nansowanie mia"o charakter uzupe"niaj$cy 
i minimalizowa"o tzw. efekt deadweight.

 Okre%lenie wszelkich dzia"a#, których nie uznaje si' za w"a%ciwe 
do (nansowania, gdy! przeciwdzia"a"yby one %wiadczeniu 
us"ug w zakresie ochrony %rodowiska.

 Zapewnienie spójno%ci z pozosta"ymi %rodkami polityki celem 
zapewnienia, aby %rodki dzia"a"y w synergii i wzajemnie si' 
wzmacnia"y oraz celem unikni'cia wszelkich niezamierzonych 
skutków negatywnych.

 Zastosowanie procesu oceny ex ante oraz strategicznej oceny 
oddzia"ywania na %rodowisko celem zapewnienia wery(kacji, 
czy zosta" odpowiednio uwzgl'dniony wymiar %rodowiskowy 
priorytetów (nansowania.

14  Jest to warunek ex ante okre#lony w za$!czniku IV do wniosków dotycz!cych rozporz!dzenia w sprawie EFRROW – COM(2011) 627/2*nal.

Ocena potrzeb w zakresie !rodowiska naturalnego i okre!lenie priorytetów

ró%nymi priorytetami. Nale%y uruchomi) 
odpowiednie szkolenia w ramach proce-
su ustawicznego rozwoju zawodowego.

Na lata 2014–2020 warunkiem koniecz-
nym zatwierdzenia PROW jest to, aby 
pa(stwa cz$onkowskie wykaza$y, %e 
uruchomi$y #rodki s$u%!ce poprawie 
efektywno#ci administracyjnej oraz %e 
instytucje zarz!dzaj!ce dysponuj! wy-
starczaj!cym potencja$em personal-
nym, szkoleniowym i informatycznym 
do obs$ugi PROW w sposób efektywny 
i skuteczny14.
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Opracowanie jasnych 
i"spójnych priorytetów i celów 
w odniesieniu do PROW 
na"podstawie analizy sytuacji
Strategia okre#lona w ramach PROW 
w& zakresie osi!gania szeregu odpo-
wiednich celów na poziomie krajo-
wym lub regionalnym w odniesieniu 
do priorytetów dotycz!cych rozwoju 
obszarów wiejskich opiera si" na anali-
zie SWOT (mocnych i s$abych stron oraz 
szans i zagro%e() sytuacji na obszarze 
geograficznym obj"tym programem. 

Zapewnienie solidnych dowodów.
Dysponowanie wiarygodnymi infor-
macjami, na odpowiedni! skal", doty-
cz!cymi stanu #rodowiska naturalnego 
w ramach pa(stwa cz$onkowskiego/
regionu, jak równie% sektorów rolnego, 
le#nego i obszarów wiejskich, jest istot-
ne z punktu widzenia przekazywania 
informacji na temat ró%nych sposobów, 
w jakich us$ugi w zakresie ochrony 
#rodowiska musz! by) uj"te w PROW. 
W projektach unijnych rozporz!dze( 
wymaga si", aby potrzeby zwi!zane ze 
#rodowiskiem naturalnym i klimatem 
stanowi$y cz"#) analizy sytuacji.

Istotne jest zagwarantowanie istnienia 
wystarczaj!co solidnych dowodów, na 
podstawie których mo%na ustanowi) 

kluczowe priorytety i potrzeby zwi!-
zane ze #rodowiskiem naturalnym dla 
przedmiotowego regionu/pa(stwa 
cz$onkowskiego. 

Wymagana jest znaczna ilo#) informa-
cji i dowodów, które mo%na uzyska) 
z&szeregu 'róde$:

dane ilo#ciowe na temat stanu #rodo-
wiska naturalnego w odniesieniu do 
rolnictwa i le#nictwa;
dane dotycz!ce trendów w us$ugach 
w zakresie ochrony #rodowiska oraz 
czynników, maj!cych na nie wp$yw, 
które mog! przyczyni) si" do pro-
gnozowania prawdopodobnych 
przysz$ych trendów w dziedzinie 
us$ug w zakresie ochrony #rodowi-
ska i dokonania oceny tego, jakiego 
rodzaju interwencje b"d! niezb"dne 
w celu poprawy jako#ci ich #wiadcze-
nia. Wymaga to nie tylko zrozumie-
nia #rodowiska, ale równie% trendów 
gospodarczych i spo$ecznych, w tym 
prawdopodobnych zmian struktu-
ralnych w gospodarstwach rolnych 
w obliczu prawdopodobnych ten-
dencji w zakresie cen towarów i na-
k$adów, zmian liczby ludno#ci oraz 
zmian w zachowaniu konsumentów 
i rolników;
dane i informacje zwrotne od osób go-
spodaruj!cych gruntami oraz innych 
podmiotów lub zainteresowanych 

stron, które maj! do#wiadczenie 
w&praktycznych aspektach gospoda-
rowania gruntami oraz które mog! 
wskaza) obszary, gdzie potrzebne 
jest wsparcie, i mog! mie) innowa-
cyjne pomys$y, jak najlepiej udzieli) 
takiego wsparcia.

W wi"kszo#ci przypadków niezb"dne 
b"d! merytoryczne badania i ocena 
w& celu zebrania wymaganych infor-
macji i dysponowania nimi w&odpo-
wiednim czasie. Warto zbada) stopie( 
mo%liwego wykorzystania #rodka 
wsparcia technicznego w celu finanso-
wania gromadzenia dowodów i&dzia$a( 
integracyjnych. Inne opcje obejmuj! 
wykorzystanie wolontariuszy lub in-
nych organizacji na potrzeby gro-
madzenia danych. Jednak cho) baza 
dowodów mo%e nie by) doskona$a, nie 
powinno to uniemo%liwia) okre#lenia 
priorytetów dzia$a(.

Okre#lenie priorytetów. Kolejnym 
krokiem jest okre#lenie na podstawie 
dowodów, tego, co nale%y osi!gn!) 
i& w& jakich ramach czasowych, oraz 
w& jakich przypadkach w$a#ciwe jest 
wykorzystanie wydatków publicznych 
za po#rednictwem polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Wskazuj!c, które 
dzia$ania lub systemy rolnicze wyma-
gaj! wsparcia, istotne jest rozpoznanie 
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zarówno obszarów, w których ju% re-
alizuje si" us$ugi w zakresie ochrony 
#rodowiska, a które wymagaj! ci!-
g$ego wsparcia, aby nie utracono ist-
niej!cych korzy#ci, jak równie% tych 
obszarów, w których wymagane s! 
zmiany. Do#wiadczenie zdobyte w&bie-
%!cych programach pokaza$o, %e nawet 
je%eli jaka# kwestia zostanie okre#lo-
na jako istotna w analizie SWOT, i tak 
mo%e nie mie) wp$ywu na priorytety 
w finansowaniu. Istotne zatem jest 
dopilnowanie, aby kwestie zwi!za-
ne ze #rodowiskiem naturalnym by$y 
uwzgl"dnione w procesie decyzyjnym, 
gdy% b"dzie si" to przek$ada) bezpo-
#rednio na projekt programu/#rodka.

Zapewnienie spójno#ci.  Priorytety 
okre#lone w odniesieniu do PROW 

musz! by) spójne z celami i realizacj! 
innych polityk, strategii i ram realizo-
wanych w celu #wiadczenia us$ug w 
zakresie ochrony #rodowiska, w&tym 
z pozosta$ymi elementami WPR. 
Zaanga%owanie zainteresowanych 
stron jest istotnym elementem w tej 
cz"#ci procesu.

Nale%y dopilnowa), aby #rodki i dzia-
$ania okre#lone jako priorytetowe 
w&ramach PROW funkcjonowa$y spój-
nie z pozosta$ymi elementami WPR. 
,rodków polityki rozwoju obszarów 
wiejskich nie nale%y powiela), co ju% 
jest wymogiem w ramach pierwszego 
filaru, ale powinny si" one uzupe$nia) 
i stwarza) mo%liwo#ci warto#ci doda-
nej i wi"kszych korzy#ci dla #rodowiska. 
W szczególno#ci wszystkie dzia$ania 

traktowane priorytetowo pod k!tem 
finansowania musz! wykracza) poza 
podstawow! norm" ekologiczn! usta-
nowion! na mocy ustawodawstwa, za-
sad" wzajemnej zgodno#ci oraz #rodki 
ekologiczne w ramach pierwszego 
filaru.

Ponadto istotne znaczenie ma 
uwzgl"dnienie wszelkich realizowa-
nych krajowych lub regionalnych stra-
tegii. Mog! do nich nale%e) na przyk$ad 
plany gospodarowania wodami w do-
rzeczu zwi!zane z realizacj! ramowej 
dyrektywy wodnej lub traktowane prio-
rytetowo ramowe programy zwi!zane 
z wykorzystaniem funduszy unijnych 
na rzecz gospodarowania obszarami 
Natura 2000. O tych strategiach i o spo-
sobach ich stosowania cz"sto decyduje 
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inny wydzia$ ministerstwa rolnictwa 
ni% wydzia$, który opracowuje PROW. 
W&projektowanie obu elementów nale-
%y anga%owa) ekspertów w dziedzinie 
#rodowiska naturalnego celem zapew-
nienia spójno#ci i komplementarno#ci 
etapu projektowania.

Spójno#) dzia$a na dwa sposoby. 
Gdy pa(stwa cz$onkowskie dyspo-
nuj! elastyczno#ci! w& okre# laniu 
kryteriów kwalifikowalno#ci p$atno-
#ci (np. p$atno#ci podstawowej) lub 
charakteru wymogów (np.&norm do-
brej kultury rolnej zgodnej z&ochron! 
#rodowiska), musz! one by) zgod-
ne z priorytetami PROW, tak& aby 

zapobiega) negatywnym skutkom. 
Na przyk$ad istotne jest zagwaran-
towanie, aby kryteria kwalifikowal-
no#ci p$atno#ci w&ramach pierwszego 
filaru nie skutkowa$y powstaniem 
szkód na terenach rolniczych o wyso-
kiej warto#ci przyrodniczej poprzez 
usuwanie zaro#li, je#li tereny te s! 
siedliskami stanowi!cymi priorytet 
wsparcia w ramach #rodków rol-
no#rodowiskowych, ekologicznych, 
zwi!zanych z obszarami Natura 2000 
lub obszarami o ograniczeniach na-
turalnych. To jeszcze bardziej pod-
kre#la potrzeb" koordynacji mi"dzy 
instytucjami rz!dowymi i w ramach 
tych instytucji.

Ocena ex ante oraz strategiczna ocena 
oddzia$ywania na #rodowisko, w& ra-
mach których dokonuje si" oceny 
ogólnej zasadno#ci, logiczno#ci i&spój-
no#ci programu oraz dopilnowuje, 
aby #rodowisko by$o odpowiednio 
uwzgl"dnione, s! dobr! sposobno#-
ci! do zweryfikowania, czy wymiar 
#rodowiskowy zosta$ odpowiednio 
uwzgl"dniony na tym etapie procesu 
programowania.  
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Podsumowanie kluczowych dzia"a#

 Dopilnowanie, aby wszystkie podejmowane decyzje by"y 
przejrzyste.

 Okre%lenie, jakie %rodki s$ dost'pne w ramach unijnych 
rozporz$dze#, które mo!na wykorzysta& do realizacji 
priorytetów w)zakresie %rodowiska naturalnego; nale!y zapewni& 
uwzgl'dnienie potencja"u wszystkich %rodków oraz upewni& 
si', !e przes"anki przemawiaj$ce za interwencj$ opieraj$ si' na 
analizie sytuacji.

 Dokonanie oceny wielorakich korzy%ci, które mo!na uzyska& 
przez zastosowanie %rodków wskazanych w odniesieniu do 
realizacji us"ug w zakresie ochrony %rodowiska – nie tylko 
ró!nych us"ug w zakresie ochrony %rodowiska, ale równie! 
korzy%ci gospodarczych i spo"ecznych.

 W przypadku przewidywanej kolizji pomi'dzy dzia"aniami 
potrzebnymi do osi$gni'cia celów – okre%lenie, jaka jest to 
kolizja, oraz zastosowanie kryteriów celem ustalenia, jakiego 
rodzaju kompromisy s$ do przyj'cia.

 Rozwa!enie ró!nych lub innowacyjnych podej%& do realizacji, 
w tym podej%& zintegrowanych i terytorialnych / odnosz$cych 
si' do krajobrazu.

 Okre%lenie kryteriów kwalifikowalno%ci celem za gwa-
rantowania, aby %rodki by"y dost'pne dla w"a%ciwych 
odbiorców docelowych oraz aby kluczowi bene(cjenci nie 
byli w sposób niezamierzony wykluczeni.

 Docelowe programy w odniesieniu do odpowiedniej 
skali geogra(cznej lub priorytetów w zakresie %rodowiska 
naturalnego.

 Dopilnowanie, aby stawki p"atno%ci by"y wystarczaj$co 
atrakcyjne celem zapewnienia wymaganego poziomu 
uczestnictwa.

 Wskazanie wszelkich dzia"a# ochronnych, które nale!y 
zastosowa& celem zagwarantowania, aby !adne %rodki nie 
by"y wykorzystywane do promowania dzia"a#, które mog"yby 
przeciwdzia"a& osi$gni'ciu celów w zakresie %rodowiska 
naturalnego lub prowadzi& do dzia"alno%ci szkodliwej dla 
%rodowiska.

 Podwójne sprawdzenie, czy dzia"ania (nansowane w ramach 
PROW nie powielaj$ si' z dzia"aniami wymaganymi lub 
(nansowanymi za po%rednictwem pozosta"ych elementów 
WPR.

 Zagwarantowanie, aby podej%cia by"y wystarczaj$co 
elastyczne, w granicach przepisów prawa, aby umo!liwi& 
dokonanie korekt wraz z rozwojem programu w czasie.

 Zaanga!owanie zainteresowanych stron i bene(cjentów 
w)projektowanie programu celem zwi'kszenia poparcia dla 
programów oraz poprawy rezultatów.

Wybór !rodków i projektowanie programu 
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Po ustanowieniu priorytetów finan-
sowania, na podstawie dost"pnych 
dowodów (krok A), kolejnym etapem 
procesu jest okre#lenie, które #rodki 
lub kombinacje #rodków mo%na wy-
korzysta) do realizacji priorytetów i 
rezultatów okre#lonych za pomoc! 
analizy SWOT. Jest to jedna z najwa%-
niejszych cz"#ci procesu programowa-
nia, gdy% na tym etapie okre#la si", co 
w praktyce jest finansowane. Projekt 
programu powinien obejmowa) zain-
teresowane strony, w tym rolników i le-
#ników. Mo%e to prowadzi) do bardziej 
innowacyjnych rozwi!za( w realizacji 
us$ug w&zakresie ochrony #rodowiska, 
sprzyja) wi"kszemu poparciu dla pro-
gramów, co z kolei mo%e s$u%y) po-
prawie rezultatów, gdy% systemy b"d! 
lepiej dopasowane do ró%nych potrzeb 
zainteresowanych stron.

Opracowanie struktury i projekto-
wanie PROW nie rozpoczyna si" od 
zera. Wszystkie pa(stwa cz$onkowskie 
maj! struktury instytucjonalne z&pew-
n! histori! oraz istniej!ce programy 
rozwoju obszarów wiejskich i ich 

beneficjentów; fakty te nieuchronnie 
b"d! mia$y wp$yw na projektowanie 
programów. Wa%ne jest, aby nie wy-
wa%a) otwartych drzwi, a korzysta) 
z rozwi!za( sprawdzonych w prze-
sz$o#ci. Jednak równie wa%ne jest, 
aby zastanowi) si" nad tym, co nie 
sprawdzi$o si" i co wymaga poprawy, 
jak równie% zach"ca) do kreatywnego 
my#lenia o&nowych sposobach, które 
mog! bardziej usprawni) #wiadczenie 
us$ug w&zakresie ochrony #rodowiska. 
Wszelkie zmiany w podej# ciu powin-
ny prowadzi) do wi"kszej skuteczno-
#ci w osi!ganiu wyników, najlepiej 
przy wi"kszej efektywno#ci. Mo%e si" 
tak zdarzy), %e pa(stwa cz$onkowskie 
postanowi! realizowa) niektóre prio-
rytety w zakresie #rodowiska natural-
nego za pomoc! innych #rodków, na 
przyk$ad #rodków krajowych. W takich 
przypadkach istotne jest podkre#lenie 
tego w PROW w celu wykazania, %e 
priorytety s! realizowane.

Korzystanie z ca!ego szeregu dost$p-
nych #rodków.  W celu realizacji us$ug 
w zakresie ochrony #rodowiska mo%na 

korzysta) z wielu #rodków. Wa%ne s! sze-
rokie horyzonty my#lenia na temat ró%-
nych szans, jakie ka%dy z nich oferuje na 
tle zidentyfikowanych krajowych/regio-
nalnych priorytetów. Cz"sto w$a#ciwym 
rozwi!zaniem jest po$!czenie #rodków 
wsparcia dzia$a( w zakresie gospoda-
rowania gruntami, inwestycji w nak$ady 
kapita$owe, zwi"kszenia warto#ci pro-
duktów oraz budowanie zdolno#ci.

W tabeli obok wymieniono szereg 
#rodków, które mo%na zastosowa) – 
pojedynczo lub w po$!czeniu – w celu 
#wiadczenia us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska, wraz z ocen! rodzajów 
us$ug w zakresie ochrony #rodowiska, 
do których realizacji dane #rodki mog! 
si" najlepiej przyczyni).
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Wykaz "rodków EFRROW mog'cych si& przyczyni$ do realizacji priorytetów  
w zakresie "rodowiska naturalnego 

!ród"o: Allen i in., 2012.

Nr artyku!u Nazwa "rodka

Ró
%n

or
od

no
"$

 
bi

ol
og

ic
zn

a

W
od

a

G
le

ba

Zm
ia

na
 k

lim
at

u

Rodzaj wsparcia

art. 15 Transfer wiedzy i dzia"ania informacyjne zdolno%ci

art. 16
Us"ugi doradcze, us"ugi z zakresu zarz$dzania gospodarstwem rolnym 
i zast'pstw

zdolno%ci

art. 17 Systemy jako%ci produktów rolnych i %rodków spo!ywczych S S S S warto%& dodana

art. 18 Inwestycje w %rodki trwa"e K K K K inwestycje

art. 20 Rozwój gospodarstw rolnych i dzia"alno%ci gospodarczej
inwestycje / warto%& 

dodana

art. 21 Podstawowe us"ugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich K K K K inwestycje

art. 23 Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego S K K K grunty

art. 24 Zak"adanie systemów rolno-le%nych K K K K grunty

art. 25
Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek po!arów lasów, 
kl'sk)!ywio"owych i katastrof oraz odtwarzanie lasów

S K K K grunty

art. 26
Inwestycje zwi'kszaj$ce odporno%& ekosystemów le%nych  
i ich warto%& dla %rodowiska

K K K K grunty

art. 27
Inwestycje w nowe technologie w dziedzinie le%nictwa oraz 
w)przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów le%nych

S S S S
inwestycje / warto%& 

dodana

art. 28 Tworzenie grup producentów zdolno%ci

art. 29 ,rodek rolno-%rodowiskowo-klimatyczny K K K K grunty

art. 30 Rolnictwo ekologiczne S S S S grunty

art. 31
P"atno%ci dla obszarów Natura 2000 i p"atno%ci zwi$zane z ramow$ 
dyrektyw$ wodn$

K K S S grunty

art. 32
P"atno%ci z tytu"u obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami

S S S S grunty

art. 33
Wytyczenie obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi 
szczególnymi ograniczeniami

S S S S grunty

art. 35 Us"ugi le%no-%rodowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów K K K K grunty

art. 36 Wspó"praca zdolno%ci

art. 42–45 LEADER zdolno%ci

art. 64 Europejskie partnerstwo innowacyjne zdolno%ci

K

S

Kluczowe %rodki, które mog$ wspiera& realizacj' niektórych priorytetów w zakresie ochrony %rodowiska

,rodki, które mog$ wspiera& realizacj' niektórych priorytetów w zakresie ochrony %rodowiska

,rodki przekrojowe, które mog$ odgrywa& rol' w realizacji wszystkich priorytetów w zakresie ochrony %rodowiska
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Innowacyjne podej#cie do projekto-
wania i realizacji #rodków. Jest wiele 
rozwi!za(, które mo%na zastosowa) do 
#wiadczenia us$ug w zakresie ochrony 
#rodowiska przy u%yciu zarówno po-
jedynczych #rodków, jak i ich kombi-
nacji (zob. ramka poni%ej). Istnieje ju% 
szereg przyk$adów, w których pa(stwa 
cz$onkowskie zastosowa$y w tym celu 

innowacyjne podej#cia (jak podkre#lo-
no w opracowaniu grupy dyskusyjnej 
ENRD), ale przewa%aj!cym podej#ciem 
pozostaje stosowanie pojedynczych 
#rodków (zwykle #rodka rolno-#rodo-
wiskowo-klimatycznego) w celu reali-
zacji zalecanych praktyk zarz!dczych. 
W przypadku gdy podej#cie takie 
przynosi korzy#ci #rodowiskowe oraz 

dzia$a skutecznie i efektywnie, nale%y 
je kontynuowa). Jednak nie powinno to 
uniemo%liwia) rozwa%ania nowych i no-
watorskich rozwi!za(, je%eli te drugie 
mog! by) lepiej dopasowane do reali-
zacji przysz$ych priorytetów i potrzeb. 

 Zintegrowane %wiadczenie us"ug – "$czenie pakietów %rodków 
z EFRROW lub innych funduszy.

 Podej%cie zbiorowe: mo!e ono by& terytorialne, gdy wielu 
rolników czy le%ników zach'ca si' do gospodarowania na 
obszarze wi'kszym ni! obszar pojedynczego gospodarstwa 
lub instytucji/organizacji, przy czym w realizacj' 
programu zaanga!owana jest szersza grupa podmiotów 
i)zainteresowanych stron, np. w"adze lokalne i)organizacje 
pozarz$dowe.

 Podej%cie kierowane przez lokaln$ spo"eczno%&: anga!uj$ce 
osoby lub organizacje lokalne i regionalne, równie! spoza 
sektorów rolnictwa czy le%nictwa, w opracowywanie, 
projektowanie i wdra!anie programu, jak cz'sto ma to miejsce 
w ramach podej%cia LEADER.

 Ca"o%ciowe podej%cie do osi$gania wielorakich rezultatów: 
np. rozwi$zania, których celem jest po"$czenie realizacji us"ug 
w)zakresie ochrony %rodowiska z rezultatami gospodarczymi 
i)spo"ecznymi (ekologiczny wzrost gospodarczy).

 ,wiadczenie us"ug zorientowane na rezultaty: w ramach 
którego wsparcie (lub cz'%& wsparcia) na rzecz osób 
gospodaruj$cych gruntami zale!y od uzyskanych rezultatów, 
a nie od prowadzonego zarz$dzania. 

Uwaga: takie rodzaje rozwi"za& rzadko wyst#puj" osobno, a skuteczne 
%wiadczenie us!ug w zakresie ochrony %rodowiska mo'e wymaga(, 
aby by!y stosowane w po!"czeniu. Na przyk!ad zastosowanie szeregu 
ró'nych %rodków (zintegrowane %wiadczenie us!ug) poprzez realizacj# 
skoordynowan", na poziomie krajobrazu, przy u'yciu rozwi"za& 
zbiorowych.

RÓ+NE PODEJ*CIA DO *WIADCZENIA US(UG W ZAKRESIE OCHRONY *RODOWISKA
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Ukierunkowanie, ustanowienie kry-
teriów kwalifikowalno#ci i #rodków 
ochronnych.  Gdy okre#lone zostan! 
#rodki i podej#cia, które nale%y zastoso-
wa), nale%y je zaprojektowa) w sposób 
zapewniaj!cy skuteczne i efektywne 
wykorzystanie finansowania. Celem 
ogólnym jest stworzenie koniecznych 
warunków sk$adania wniosków, tak 
aby przyznanie finansowania na rzecz 
beneficjentów projektów wraz z pó'-
niejsz! ich realizacj! mia$o rezultaty 
w zakresie #rodowiska naturalnego. 
By) mo%e niektóre z tych warunków 
ju% ustanowiono w unijnych rozpo-
rz!dzeniach wykonawczych i mo%e 
wymagaj! one jedynie prze$o%enia na 
przepisy krajowe, natomiast inne wa-
runki musz! by) przyj"te w odniesieniu 
do lokalnych uwarunkowa(.

Ró%ne rodzaje #rodków stwarzaj! 
ró%ne mo%liwo#ci realizacji us$ug w 

zakresie ochrony #rodowiska. W takim 
stanie rzeczy wymagane b"d! ró%-
ne kryteria kwalifikowalno#ci, #rodki 
ochronne i dzia$ania ukierunkowuj!ce. 
Uzale%nione to b"dzie na przyk$ad od 
tego, czy wydatki s! skoncentrowane 
na zach"tach do dzia$a( dla osób go-
spodaruj!cych gruntami, inwestycjach 
w rzeczowe elementy infrastruktury 
lub na opracowywaniu pakietów do-
radztwa i szkole(.

Przyk$ady stosowanych kryteriów kwa-
lifikowalno#ci / #rodków ochronnych 
zwi!zanych z us$ugami w zakresie 
ochrony #rodowiska:

w przypadku inwestycji w infra-
struktur" nale%y wykaza), %e nie jest 
ona szkodliwa dla #rodowiska i %e 
jest odporna na zmiany klimatu w 
przysz$o#ci;
w przypadku zalesiania kwalifikuj! 
si" jedynie wnioski, które obejmuj! 

zobowi!zanie do stosowania gatun-
ków z regionalnie zatwierdzonej listy;
infrastruktura zwi!zana z u%yciem 
wody kwalifikuje si" jedynie wów-
czas, gdy wnioskodawca mo%e wy-
kaza), %e w wyniku proponowanych 
dzia$a( uzyskane zostan! oszcz"dno-
#ci wody w uj"ciu ca$kowitym. 

,rodki powinny równie% by) ukierun-
kowane na najbardziej odpowiedni wy-
miar (pola, gospodarstwa, krajobrazu) w 
odniesieniu do konkretnej kwestii, której 
dotycz!. Ponadto wsparcie powinno by) 
skierowane do osób, które najbardziej 
nadaj! si" do zarz!dzania #rodowiskiem 
naturalnym w zakresie niezb"dnym do 
realizacji okre#lonych priorytetów. Mog! 
to by) rolnicy lub le#nicy, ale równie% 
inne osoby gospodaruj!ce gruntami. 
Istotne jest, aby o tym pami"ta), tak aby 
w niezamierzony sposób nie wyklucza) 
wa%nych beneficjentów.

Wdro#enie i realizacja

Podsumowanie kluczowych dzia"a#

 Przeznaczenie wystarczaj$cych zasobów na realizacj' celem 
osi$gni'cia rezultatów w zakresie ochrony %rodowiska.

 Zapewnienie wnioskodawcom jasnych wytycznych i zasobów 
(internetowych, drukowanych) – w szczególno%ci dopilnowanie, 
aby cele i tre%ci programu by"y przekazywane w zrozumia"y sposób.

 Uruchomienie dobrych programów doradztwa i szkolenia – 
rozwa!enie nowych sposobów komunikowania si' z osobami 
gospodaruj$cymi gruntami, np. wzajemnego doradztwa.

 Zapewnienie wnioskodawcom szkole# dotycz$cych tego, jak 
maksymalizowa& realizacj' us"ug w zakresie ochrony %rodowiska 
na swych gruntach.

 Zapewnienie wytycznych i szkole# dla osób udzielaj$cych 
wsparcia technicznego i porad osobom gospodaruj$cym 
gruntami i pozosta"ym podmiotom z obszarów wiejskich, w)tym 
podmiotom %wiadcz$cym us"ugi upowszechniania wiedzy 
i)prywatnym us"ugodawcom; w szczególno%ci dopilnowanie, aby 
podmioty %wiadcz$ce us"ugi doradztwa rolniczego dysponowa"y 
wystarczaj$c$ wiedz$ w zakresie %rodowiska naturalnego.

 Stosowanie oceny i monitorowania w celu poprawy skuteczno%ci.    
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Doradztwo i wytyczne.  Zapewnianie 
doradztwa, mo%liwo#ci komuniko-
wania si" i szkole(, zarówno bez-
po#rednio dla ubiegaj!cych si" 
o&finansowanie z PROW, jak równie% 
dla po#redników, np. podmiotów 
#wiadcz!cych us$ugi upowszechnia-
nia wiedzy i prywatnych doradców, 
ma decyduj!ce znaczenie dla budo-
wania zaufania, wiedzy i zrozumienia 
mi"dzy organizacjami realizuj!cymi 
te programy a osobami gospodaruj!-
cymi gruntami w zakresie priorytetów 
dotycz!cych #rodowiska naturalnego 
oraz ich realizacji w terenie. 

Istnieje wiele sposobów na osi!gni"cie 
tego celu, w tym:

dopilnowanie, aby odpowiednie 
podmioty #wiadcz!ce us$ugi upo-
wszechniania wiedzy i eksperci do-
radzaj!cy wnioskodawcom progra      mu 
dysponowa$y niezb"dn! wiedz! 
i&umiej"tno#ciami;

dopilnowanie, aby w dostarczo-
nych materia$ach doradczych i 
szkoleniowych zmiany us$ug do-
radztwa rolniczego, które na lata 
2014–2020 musz! by) rozszerzone 
celem uwzgl"dnienia wszystkich 
kwestii #rodowiskowych w odnie-
sieniu do polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, jak równie% zmiany #rod-
ków pierwszego filaru (a nie tylko 
zasady wzajemnej zgodno#ci, jak  
to mia$o miejsce w przesz$o#ci) w pe$-
ni dotyczy$y #rodowiska naturalnego;
zapewnienie dobrej jako#ci doradz-
twa i szkole( beneficjentom progra-
mu w formie pisemnych wytycznych, 
jak równie% przez bezpo#rednie semi-
naria szkoleniowe i warsztaty;
przekazywanie przyk$adów do-
brych praktyk w #wiadczeniu us$ug 
w zakresie ochrony #rodowiska. Baza 
projektów krajowych sieci obszarów 
wiejskich i Europejskiej Sieci na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 

dobry punkt wyj#cia do wyszukiwa-
nia takich przyk$adów.

Monitorowanie i ocena.  Skorygowany 
system monitorowania i oceny na lata 
2014–2020 zawiera zestaw wska'ni-
ków dotycz!cych WPR jako ca$o#ci oraz 
konkretnie polityki rozwoju obszarów 
wiejskich. Zbiór wspólnych wska'ników 
nale%y stosowa) do wszystkich PROW, 
cho) pa(stwa cz$onkowskie mog! usta-
nowi) dodatkowe wska'niki odpowied-
nie do ich sytuacji krajowej i regionalnej.

W ramach tych obowi!zkowych ram 
istnieje wiele mo%liwo#ci zapewnienia 
wprowadzenia koniecznych wska'ników 
s$u%!cych zagwarantowaniu, aby #ro-
dowiskowe rezultaty PROW mog$y by) 
zidentyfikowane, a udoskonalenia zmie-
rzone. Zdolno#) wykazywania sukcesów 
pomo%e w promowaniu podejmowania 
#rodków na rzecz ochrony #rodowiska 
przez beneficjentów w przysz$o#ci.
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