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Na czym polega polityka Unii Europejskiej
wobec terenów wiejskich?
Polityka rozwoju obszarów wiejskich obejmuje
wszelkie dzia∏ania Unii Europejskiej i krajów
cz∏onkowskich zmierzajàce do poprawy jakoÊci
˝ycia mieszkaƒców tych terenów. Obecnà form´
ma dopiero od kilkunastu lat. W przesz∏oÊci polityka wobec wsi ogranicza∏a si´ do polityki wobec
rolnictwa, czyli Wspólnej Polityki Rolnej (WPR),
nastawionej prawie wy∏àcznie na zwi´kszenie
wydajnoÊci rolnictwa, utrzymywanie stabilnych
cen oraz zapewnienie rolnikom odpowiedniego
poziomu dochodów. Przynios∏a ona du˝e sukcesy,
ale tak˝e niepowodzenia i nowe problemy dla
obszarów wiejskich, na przyk∏ad wyludnianie si´
wsi czy zniszczenie Êrodowiska naturalnego. W
latach siedemdziesiàtych uruchomiono wprawdzie
specjalny Fundusz Sekcj´ Orientacji w ramach
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w
Rolnictwie (EAGGF), lecz jednak wydatki przeznaczone na ten cel by∏y znacznie ni˝sze ni˝ na cele
ÊciÊle zwiàzane z bie˝àcymi regulacjami rynku rolnego.
Rosnàce przekonanie, ˝e polityka rolna w dotychczasowym kszta∏cie jest niewystarczajàca, doprowadzi∏o na poczàII filar WPR to dzia∏ania majàce na celu:
tku lat dziewi´ç• przyÊpieszenie zmian struktury
agrarnej;
dziesiàtych do
• ochron´ Êrodowiska naturalnego;
jej reformy. Pole• zmian´ sposobu gospodarowania na
ga∏a ona mi´dzy
mniej intensywny;
• przestrzeganie standardów zapewniajà- innymi na podcych wysokà produkowanej ˝ywnoÊci.
j´ciu dzia∏aƒ (okreÊlanych jako tak zwany drugi filar WPR), które
mia∏y na celu rozwój obszarów wiejskich, a nie
wy∏àcznie rolnictwa. Nale˝y przy tym zaznaczyç, ˝e
w nowej polityce poj´cie „rozwój wsi” oznacza nie
tylko popraw´ sytuacji ekonomicznej, ale tak˝e
zachowanie lub przywrócenie unikalnych, „wiejskich” wartoÊci, takich jak krajobraz naturalny,
czysta woda i powietrze czy lokalna kultura i obyczaje.
Ten kierunek dzia∏aƒ bardzo dobrze wspó∏gra z
politykà strukturalnà Unii Europejskiej i jest przez

nià dodatkowo
wzmacniany.
i polityka strukturalna (oko∏o 30 miliarPolityka struktudów euro rocznie).
ralna polega na
udzielaniu pomocy regionom mniej rozwini´tym
lub znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji gospodarczej. Najwi´ksze kwoty w ramach unijnych funduszy strukturalnych sà przeznaczane dla regionów, w których dochód na mieszkaƒca wynosi
Dwie najwi´ksze pozycje w bud˝ecie UE

to WPR (ponad 40 miliardów euro rocznie)

poni˝ej 75 procent Êredniej unijnej. Pomoc jest
przekazywana na rozmaite dzia∏ania przyÊpieszajàce rozwój regionu, na przyk∏ad rozbudow´ infrastruktury (od dróg i autostrad po sieci komputerowe), programy dotyczàce tworzenia miejsc
pracy, ró˝nicowanie produkcji w ramach gospodarstw wiejskich, ochrony zasobów przyrodniczych, edukacj´, kultur´ i wiele innych.
26 czerwca 2003 r. UE uchwali∏a kolejnà reform´
WPR, w której polityka rozwoju obszarów wiejskich odgrywa coraz wi´ksze znaczenie i przeznacza si´ na jej finansowanie wi´cej Êrodków.
Szansa dla polskiej wsi
Od 1 maja 2004 roku jako cz∏onek Unii
Europejskiej zostaniemy obj´ci Wspólnà Politykà
Rolnà, co b´dzie mia∏o ogromne znaczenie dla roz-
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woju obszarów
wiejskich. Ponadto, z uwagi na doÊç niski poziom rozwoju, Polska
otrzyma Êrodki z funduszy strukturalnych, które w
du˝ej cz´Êci (ok. 14 procent) trafià na wieÊ. Jest
zatem szansa, ˝e rozwój obszarów wiejskich
nabierze wi´kszej dynamiki, pojawià si´ bowiem
znaczne Êrodki unijne umo˝liwiajàce podejmowanie dzia∏aƒ w tym zakresie. O tym, jakie
dzia∏ania b´dà mog∏y uzyskaç wsparcie, piszemy
W Polsce dochód narodowy brutto na mieszkaƒca wynosi 39 procent Êredniej unijnej.

w dalszej cz´Êci broszury. W najbli˝szych latach
podstawà udzielania unijnej pomocy b´dzie doÊç
z∏o˝ony system programów i dzia∏aƒ, przy czym
tylko niektóre b´dà dotyczyç wsi i rolnictwa.
Ka˝dy, kto zamierza ubiegaç si´ o wsparcie,
powinien choçby ogólnie wiedzieç, jak skonstruowany jest ca∏y system. Przy braku takiej orientacji ∏atwo w nim pob∏àdziç i nie trafiç tam, gdzie
pomoc b´dzie dost´pna.

Pomoc UE dla Polski w latach 2004-2006
(wybrane fundusze w euro)
Fundusze przedakcesyjne
(_2,3 mld)

Fundusze strukturalne
(_11,4 mld)

Program
ISPA

Narodowy Plan Rozwoju

System dop∏at
bezpoÊrednich
dla rolnictwa
(_2,3 mld )
Interwencje na rynku
(_0,86 mld)

Program
PHARE

Kultura 2000

F i l a r II

Programy UE: Socrates,
M∏odzie˝, Leonardo da Vinci

Plan Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
(_2,3 mld)

Filar I

Program
SAPARD

Fundusze na Wspólnà
Polityk´ Rolnà
(_5,46 mld)

Sektorowe Programy Operacyjne
Wzrost konkurencyjnoÊci gospodarki (_1,30 mld)
Inicjatywy
Wspólnotowe
Program INTERREG
(_0,19 mld)
Program EQAL
(_0,12 mld)

Rozwój zasobów ludzkich (_1,27 mld)
Restrukturyzacja i modernizacja sektora
˝ywnoÊciowego i rozwój obszarów wiejskich

Projekty ochrony
Êrodowiska
(_1,87 mld)

(_1,05 mld)
Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb (_0,18 mld)
Transport i gospodarka morska (_0,63 mld)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego (_2,87 mld)

Programy, które w ca∏oÊci dotyczà wsi lub rolnictwa
Programy, w których cz´Êç dzia∏aƒ dotyczy wsi lub rolnictwa
Pozosta∏e programy (nie dotyczàce bezpoÊrednio wsi lub rolnictwa)
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Strategia wykorzystania
Funduszu SpójnoÊci

Projekty rozwoju
transportu
(_1,87 mld)

Schemat obok planowany sposób wykorzystania
pomocy, do której zobowiàza∏a si´ Unia. Jak
widaç, b´dà to du˝e kwoty, a znaczna ich cz´Êç
zostanie przeznaczona dla rolnictwa i wsi. Prawie
wszystkie

uzyskane

z

Unii

Êrodki

b´dà

wydatkowane poprzez realizacj´ kilku programów
(na schemacie zaznaczono je podwójnym obramowaniem). Programy sk∏adajà si´ z mniejszych
elementów, tak zwanych dzia∏aƒ. Ka˝de dzia∏anie
to konkretna, okreÊlona w najdrobniejszych
szczegó∏ach forma wsparcia oferowanego w
ramach danego programu. Kto zechce zabiegaç o
Êrodki unijne, b´dzie musia∏ dok∏adnie znaç
zakres dzia∏aƒ. Dopiero bowiem w ich szczegó∏owych opisach znajdujà si´ informacje o tym,

∏atwà. Dlatego w∏aÊnie, opisujàc w dalszej cz´Êci

na co jest udzielana pomoc, komu, na jakich

broszury ró˝ne formy unijnej pomocy, podajemy

warunkach, w jakiej wysokoÊci i gdzie nale˝y

tak˝e nazwy programów i nazwy lub numery

zwracaç si´ w sprawie jej uzyskania.

dzia∏aƒ, w ramach których dana forma pomocy

Niektóre programy przedstawione na rysunku ju˝

b´dzie udzielana.

sà realizowane, na przyk∏ad program ISPA, pro-

Praca nad przygotowaniem najwa˝niejszych pro-

gram PHARE oraz dobrze na wsi znany program

gramów nie zosta∏a jeszcze zakoƒczona, tote˝

SAPARD. Sà to programy finansowane z funduszy

podane przez nas (w koƒcu lipca 2003 roku)

przedakcesyjnych, czyli pomocy finansowej, którà

zasady przyznawania pomocy majà charakter

Unia przyzna∏a Polsce przed uzyskaniem cz∏on-

propozycji i mogà jeszcze ulec zmianom przed

kostwa. Wydatkowanie tych Êrodków b´dzie

ostatecznym ich zatwierdzeniem przez Komisj´

trwa∏o przypuszczalnie do koƒca 2006 roku.

Europejskà.

Od 1 maja 2004 roku Polska uzyska dost´p do

Na pewno jednak wsparcie funduszy unijnych

znacznie wi´kszej pomocy unijnej, pochodzàcej z

pomo˝e zrealizowaç dobre pomys∏y i przed-

funduszy struktu-

si´wzi´cia podejmowane przez pojedynczych

gramy dotyczàce wykorzystania Êrod-

ralnych i fundu-

mieszkaƒców wsi, firmy dzia∏ajàce na wsi oraz

ków unijnych to:

szy na realizacj´

organizacje pozarzàdowe i samorzàdy wiejskie.

• Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich;

Wspólnej Polityki

Poniewa˝ iloÊç Êrodków b´dzie naprawd´ du˝a,

Rolnej. Programy

powinno ich starczyç dla wi´kszoÊci ubiegajàcych

tora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój

dotyczàce wyko-

si´ o wsparcie. OczywiÊcie aby je otrzymaç, nie-

obszarów wiejskich”;

rzystania

tych

zb´dna b´dzie aktywnoÊç, przede wszystkim w

Êrodków sà obec-

dotarciu do informacji, a potem w staraniu si´ o

nie w trakcie przy-

Êrodki. W tym zakresie planowana jest dla mie-

gotowania.

szkaƒców wsi pomoc w postaci specjalnych

Najwa˝niejsze dla wsi i rolnictwa pro-

• Sektorowy Program Operacyjny
„Restrukturyzacja i modernizacja sek-

• Sektorowy Program Operacyjny
„Rybo∏owstwo i przetwórstwo ryb”;
• dop∏aty bezpoÊrednie dla rolnictwa.

Wsparcie dla projektów i przedsi´wzi´ç majàcych

dzia∏aƒ informacyjnych, szkoleniowych i doradczych,

na celu rozwój wsi b´dzie dost´pne w ramach ró˝-

uruchamianych za unijne pieniàdze. Piszemy o

nych programów i dzia∏aƒ, które zaznaczyliÊmy na

nich w dalszej cz´Êci broszury.

schemacie. Poszukiwanie informacji i znalezienie
w∏aÊciwego êród∏a finansowania nie b´dzie rzeczà
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Na co b´dzie mo˝na uzyskaç wsparcie?
Modernizacja i rozwój gospodarstw rolnych

nast´pcy lub te˝ sprzedadzà albo wydzier˝awià

Rolnictwo – bardziej ni˝ jakikolwiek inny sektor –

innemu rolnikowi.

b´dzie korzystaç z wyjàtkowo rozbudowanego i
zasobnego

finansowo

systemu

wsparcia,

t Dop∏aty z uwagi na niekorzystne warunki
gospodarowania (tzw. LFA) – przys∏ugiwaç

umo˝liwiajàcego jego modernizacj´ i rozwój.

b´dà w gminach, gdzie sà z∏e warunki dla pro-

Ju˝ obecnie rolnicy mogà ubiegaç si´ o pomoc

dukcji rolnej (na przyk∏ad ze wzgl´du na ukszta∏-

dzi´ki programowi SAPARD, który udziela dotacji

towanie terenu, s∏abe gleby czy wyludnianie).

na modernizowa-

t Wsparcie zalesiania gruntów rolnych – b´dzie

• dop∏aty bezpoÊrednie dla rolnictwa;

nie produkcji zwie-

to pomoc dla rolników, którzy zdecydujà si´

• bariery handlowe chroniàce przed

rz´cej, a tak˝e na

zalesiç najs∏absze ziemie w swoim gospodarstwie.

uruchomienie no-

t Wsparcie gospodarstw niskotowarowych –

wych kierunków

polega na udzielaniu bezzwrotnych dotacji dla

ceny produktów rolnych (na przyk∏ad

produkcji

rolni-

ma∏ych i Êrednich gospodarstw na przepro-

wykup i magazynowanie nadwy˝ek

czej w gospodar-

wadzenie inwestycji, które spowodujà rozwój

stwie, na przy-

gospodarstwa i zwi´kszenie jego dochodów.

I filar Wspólnej Polityki Rolnej to:

nap∏ywem produktów rolnych z krajów
nie nale˝àcych do Unii;
• dzia∏ania interwencyjne stabilizujàce

˝ywnoÊci.

k∏ad truskawek, zió∏, wikliny itp. O szczegó∏owe in-

t Pomoc w osiàganiu unijnych standardów –

formacje najlepiej staraç si´ w biurach Agencji Re-

b´dzie udzielana gospodarstwom na przepro-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która

wadzenie inwestycji zwiàzanych z osiàganiem

wdra˝a ten program, lub w oÊrodkach doradztwa

unijnych standardów (na przyk∏ad w zakresie

rolniczego.

jakoÊci wytwarzanej produkcji, zagospodarowa-

Od 2004 roku polskie rolnictwo zacznie odczuwaç

nia odchodów zwierz´cych, warunków utrzyma-

korzyÊci wynikajàce z obj´cia go dzia∏aniami

nia zwierzàt, ochrony Êrodowiska itp.).

okreÊlanymi jako pierwszy filar Wspólnej Polityki

t Wsparcie dla grup producenckich – umo˝liwi w

Rolnej. Ich uzupe∏nieniem b´dzie bogata oferta

pierwszych latach dzia∏ania grupy sfinan-

pomocy, przewidziana w ramach Planu Rozwoju

sowanie kosztów jej za∏o˝enia i funkcjonowania.

Obszarów Wiejskich (PROW) i Sektorowego

t Wsparcie regionów o znaczàcym udziale w

Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
modernizacja

sektora

˝ywnoÊciowego

produkcji ˝yta.

oraz

rozwój obszarów wiejskich”.

Wsparcie dla rolników w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i mo-
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Wsparcie dla rolników w ramach Planu Rozwoju

dernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój

Obszarów Wiejskich (PROW)

obszarów wiejskich”.

Dzia∏ania, które zawiera PROW, opisywa∏a wydana

t Pomoc w finansowaniu inwestycji w gospo-

wczeÊnie w naszej serii „Polacy w UE” broszura

darstwach

Rolnicy, tutaj wi´c tylko je przypominamy. Sà to:

wysokoÊci wynoszàcej do 50 procent kosztów

t Renty strukturalne – b´dà je mogli uzyskaç rol-

prowadzonej inwestycji (w szczególnych wy-

nicy, którzy przed osiàgni´ciem ustawowego

padkach nawet do 65 procent), ∏àcznie jednak

wieku emerytalnego zdecydujà si´ zaprzestaç

nie wi´cej ni˝ 160 tysi´cy z∏otych. Pomoc b´dzie

prowadzenia gospodarstwa i przeka˝à je

mo˝na przeznaczyç mi´dzy innymi na budow´ i

rolnych – b´dzie udzielana w

remont

budynków

gospodarczych,

zakup

gospodarczych, zakup maszyn i urzàdzeƒ do

maszyn i urzàdzeƒ do produkcji rolnej, zakup

produkcji rolnej, zakup gruntów rolnych i

gruntów i budynków zwiàzanych bezpoÊrednio

budynków gospodarczych, zakup zwierzàt

z prowadzeniem produkcji rolnej, zakup

hodowlanych, zak∏adanie plantacji wieloletnich.

zwierzàt hodowlanych, zak∏adanie plantacji

t Scalanie gruntów – b´dzie to pomoc finansowa

wieloletnich. B´dzie ona przyznawana tylko

w wysokoÊci pokrywajàcej 100 procent kosztów

gospodarstwom ˝ywotnym pod wzgl´dem eko-

zwiàzanych z tak zwanym post´powaniem

nomicznym oraz spe∏niajàcym unijne standardy

scaleniowo-wymiennym (w tym na przyk∏ad

w zakresie higieny, ochrony Êrodowiska i wa-

przeprowadzenie pomiarów, oszacowanie war-

runków utrzymania zwierzàt albo takim, które

toÊci gruntów, przebudowa lub wykonanie

osiàgnà te warunki po zakoƒczeniu planowanej

nowych urzàdzeƒ melioracyjnych, przepustów,

inwestycji.

dróg i dojazdów). Pomoc finansowa mo˝e te˝

t U∏atwianie startu m∏odym rolnikom – o takà

dotyczyç wyp∏acenia odszkodowaƒ osobom,

pomoc b´dà si´ mogli ubiegaç rolnicy do czter-

którym wydzielono grunt mniejszej wartoÊci ni˝

dziestego

ich grunt wniesiony do post´powania scale-

roku

˝ycia,

którzy

zaczynajà

samodzielne prowadziç gospodarstwo rolne.

niowego.

Niezb´dnym warunkiem otrzymania wsparcia

t Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodny-

b´dà odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

mi – przewiduje udzielanie wsparcia na inwes-

WysokoÊç pomocy b´dzie wynosiç 60 tysi´cy

tycje z zakresu melioracji. Pomoc b´dzie

z∏otych. Rolnik b´dzie móg∏ jà przeznaczyç

udzielana w wysokoÊci pokrywajàcej 100 pro-

mi´dzy innymi na zakup Êrodków obrotowych

cent kosztów inwestycji. Lista inwestycji, które

do produkcji, budow´ i remont budynków

mo˝na finansowaç z przyznanych Êrodków, obe-
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jmuje mi´dzy innymi budow´ lub modernizacj´

Pomoc na podejmowanie i rozwój

kracza

rowów melioracyjnych, kana∏ów, rurociàgów,

dzia∏alnoÊci gospodarczej b´dzie

okreÊlonego w prze-

stacji pomp dla deszczowni, systemów nawodnieƒ grawitacyjnych, stopni i zbiorników wodnych, budowli pi´trzàcych, upustowych oraz
obiektów do ujmowania wody.

udzielana przez:
• Program SAPARD (dzia∏anie 4);

pisach weteryna-

• Sektorowy Program Operacyjny

ryjnych, nie muszà

„Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ˝ywnoÊiowego oraz rozwój

przeprowadzaç

obszarów wiejskich” (dzia∏anie

zmian

„Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej”;
• Zintegrowany Program Operacyjny

Przetwórstwo rolno-spo˝ywcze

poziomu

w

takim

zakresie jak po-

Rozwoju Regionalnego (dzia∏anie 2.5

zosta∏e zak∏ady. W

„Mikroprzedsi´biorstwa”).

bran˝y

mi´snej

W zwiàzku z problemami wynikajàcymi z uprzemy-

dotyczy to zak∏adów, których tygodniowa pro-

s∏owienia produkcji rolnej przywiàzuje si´ coraz

dukcja nie przekracza 7,5 tony wyrobów goto-

wi´kszà wag´ do kwestii zdrowej i bezpiecznej

wych. W bran˝y mlecznej z∏agodzone normy

˝ywnoÊci. Z tego wzgl´du przepisy unijne zawiera-

odnoszà si´ do zak∏adów przetwarzajàcych w roku

jà surowe normy i wymagania dla zak∏adów prze-

kalendarzowym poni˝ej 500 tysi´cy litrów mleka.

twórstwa rolno-spo˝ywczego w zakresie jakoÊci

WielkoÊç zak∏adu nie stanowi ograniczenia w

produkcji oraz warunków sanitarnych i wetery-

korzystaniu z opisanych wy˝ej programów pomocy

naryjnych. Dotyczy to zw∏aszcza bran˝y mi´snej,

dla przetwórstwa.

mleczarskiej i rybnej.

Dopuszczalne sà tak˝e odst´pstwa od norm i

W Polsce od wielu lat zak∏ady przetwórcze inten-

wymagaƒ w zak∏adach wytwarzajàcych tak zwane

sywnie si´ modernizujà, aby sprostaç tym wyma-

produkty regionalne. Sà to wyroby majàce

ganiom. Zwykle niezb´dne jest przeprowadzenie

okreÊlone pochodzenie geograficzne lub specy-

kosztownych inwestycji. Zak∏ady mleczarskie i rybne

ficznà, tradycyjnà jakoÊç. Aby jednak dany wyrób

majà na to czas do koƒca 2006 roku, a zak∏ady

uzyska∏ status produktu regionalnego, musi przejÊç

mi´sne – do koƒca 2007 roku. Aby to u∏atwiç, pro-

okreÊlonà przepisami procedur´ rejestracyjnà.

gram SAPARD oferuje zak∏adom pomoc finansowà
w wysokoÊci do 6 milionów z∏otych na pokrycie

Pozarolnicza przedsi´biorczoÊç wiejska

kosztów dostosowania. Po przystàpieniu Polski do
Unii zak∏ady przetwórcze b´dà mog∏y korzystaç z

Niskie dochody z produkcji rolnej, przy jednocze-

dodatkowej pomocy, która zostanie uruchomiona

snym braku pracy poza gospodarstwem, sà g∏ów-

jako jedno z dzia∏aƒ Sektorowego Programu Ope-

nym problemem wielu gospodarstw. Sytuacja mo˝e

racyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora

si´ jeszcze pogorszyç, poniewa˝ wraz z procesem

˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

zmian w rolnictwie b´dzie nast´powaç zmniejsze-

W nowym programie wysokoÊç udzielanej zak∏a-

nie zatrudnienia w tym sektorze. Dlatego tak wiel-

dom pomocy b´dzie wynosiç do 10 milionów z∏otych.

kie znaczenie majà wszelkie dzia∏ania i programy,
pomagajàce tworzyç nowe miejsca pracy i êród∏a

8

Ma∏e zak∏ady przetwórcze

dochodów dla rolników oraz innych mieszkaƒców

Zgodnie z prawem unijnym niektóre normy i

wsi. Temu celowi s∏u˝y jedno z dzia∏aƒ programu

wymagania sanitarno-weterynaryjne nie obowià-

SAPARD (oznaczone numerem 4). Po wejÊciu

zujà ma∏ych zak∏adów przetwórczych, gdzie pro-

Polski do Unii Europejskiej jeszcze dwa programy

dukcja nie ma charakteru przemys∏owego. Dlatego

b´dà zawiera∏y schematy pomocy wspierajàce roz-

zak∏ady przetwórcze, których produkcja nie prze-

wój przedsi´biorczoÊci wiejskiej (patrz schemat).

Program SAPARD i Sektorowy Program Operacyjny

widuje tak˝e Zintegrowany Program Operacyjny

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywno-

Rozwoju Regionalnego. B´dzie ona udzielana w

Êciowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

formie dotacji, z której mogà byç finansowane

przewidujà udzielanie pomocy finansowej osobom

koszty us∏ug doradczych oraz koszty planowanej

planujàcym podj´cie dodatkowej dzia∏alnoÊci

inwestycji. Dofinansowanie dla osób ju˝ pro-

gospodarczej, innej ni˝ produkcja rolnicza. Mogà

wadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà mo˝e wynieÊç

to byç na przyk∏ad us∏ugi turystyczne (w tym agro-

najwy˝ej 35-45 procent kosztów projektu, a dofi-

turystyka), us∏ugi na rzecz rolnictwa i gospodarki

nansowanie dla osób planujàcych rozpocz´cie

leÊnej, us∏ugi dla ludnoÊci, drobna wytwórczoÊç,

dzia∏alnoÊci nawet do 80 procent kosztów przed-

rzemios∏o i r´kodzielnictwo oraz wiele innych. O

si´wzi´cia. W ka˝dym województwie dotacje b´dzie

wsparcie z tych programów mogà ubiegaç si´ rol-

przyznawaç instytucja wybrana przez wojewod´

nicy prowadzàcy gospodarstwo rolne lub ich

(Regionalna Instytucja Finansujàca), informacj´ na

domownicy. Pomoc ma form´ dotacji na sfinan-

temat tej instytucji b´dzie wi´c mo˝na uzyskaç w

sowanie kosztów inwestycji podejmowanej w

urz´dach wojewódzkich.

zwiàzku z uruchamianà dzia∏alnoÊcià gospodarczà, na przyk∏ad na budow´ i remont budynków,

Turystyka wiejska

zakup urzàdzeƒ i wyposa˝enia czy zagospodaro-

WieÊ jest idealnym miejscem do rozwijania

wanie terenu. Maksymalna wysokoÊç dotacji to 50

dzia∏alnoÊci gospodarczej zwiàzanej z turystykà.

procent kosztów inwestycji, nie wi´cej jednak ni˝:

Mo˝e to byç oferowanie noclegów i wy˝ywienia,

• 40 tys. z∏ w programie SAPARD,

ale tak˝e wypo˝yczanie sprz´tu (na przyk∏ad rowe-

• 100 tys. z∏ w Sektorowym Programie Operacyjnym.

rów, ∏ódek), jazda konna, nauka umiej´tnoÊci

Pierwszeƒstwo w uzyskaniu pomocy b´dà mia∏y

zwiàzanych z pracà w gospodarstwie (na przyk∏ad

osoby mieszkajàce w gminach biednych, o du˝ym

ogrodnictwo), przetwarzanie produktów rolnych

bezrobociu, majàce do pi´çdziesi´ciu lat i pocho-

(na przyk∏ad wyrób mas∏a lub sera), oprowadzanie

dzàce z gospodarstw zatrudniajàcych nadmiernà

po okolicy, kultywowanie starych zwyczajów, sztu-

iloÊç osób w stosunku do swojej powierzchni.

ki i r´kodzie∏a. Korzystne warunki do podejmowa-

Wsparcie z obu omawianych tu programów b´dzie

nia dzia∏alnoÊci w tej dziedzinie zapewnia zwolnie-

udzielane przez Agencj´ Restrukturyzacji i Mo-

nie od podatku dochodowego, je˝eli wynajmuje

dernizacji Rolnictwa.

si´ nie wi´cej ni˝ pi´ç pokoi.

O pomoc z programu SAPARD mogà ubiegaç si´

Rozwój turystyki wiejskiej jest ju˝ od kilku lat

tak˝e istniejàce ju˝ przedsi´biorstwa, które tworzà

wspierany ze Êrodków programu PHARE, na

nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Pomoc

przyk∏ad w formie bezp∏atnych szkoleƒ lub dofi-

finansowa mo˝e stanowiç do 50 procent kosztów

nansowania dzia∏aƒ informacyjnych i promo-

przedsi´wzi´cia, nie wi´cej jednak ni˝ 35 tysi´cy

cyjnych.

z∏otych na ka˝de nowo utworzone miejsce pracy.

Specjalnà pomoc na rozwój turystyki

Dzia∏alnoÊç gos-

Maksymalna pomoc udzielona dla jednego przedsi´-

wiejskiej przewiduje Zintegrowany

podarcza w bran˝y

biorstwa nie mo˝e przekroczyç 210 tysi´cy z∏otych.

Regionalnego w ramach:

turystycznej, jako

• dzia∏ania 2.6 „Rozwój turystyki”;

jedna z form prze-

Program Operacyjny Rozwoju

• dzia∏ania 3.1 „Infrastruktura lokalna”

Pomoc dla osób zamierzajàcych rozpoczàç dzia-

(cz´Êç dotyczàca infrastruktury turysty-

dsi´biorczoÊci, b´-

∏alnoÊç lub w∏aÊnie jà rozpoczynajàcych prze-

cznej).

dzie wspierana przez
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programy opisane wy˝ej. Oprócz tego turystyka

jednostkom (pod warunkiem, ˝e nie prowadzà

wiejska b´dzie mog∏a korzystaç z dwóch innych

dzia∏alnoÊci gospodarczej) z gmin wiejskich i

schematów pomocy przewidzianych w Zinte-

miejsko-wiejskich (bez miast powy˝ej 15 tysi´cy

growanym Programie Operacyjnym Rozwoju Re-

mieszkaƒców). WysokoÊç dotacji mo˝e wynieÊç

gionalnego.

maksymalnie 75-80 procent kosztów inwestycji.

Pierwszy z nich, nazwany „Rozwój turystyki”,

Dotacje b´dà udzielane przez urzàd marsza∏kowski.

zak∏ada wspieranie bardzo ró˝norodnych dzia∏aƒ
tworzàcych dogodne warunki dla rozwoju turysty-

Infrastruktura wiejska

ki. Mogà one dotyczyç na przyk∏ad:
t akcji promocyjnych i informacyjnych (tak˝e
przez internet),
t kreacji nowych marek i tworzenia pakietów produktów turystycznych,

Zarówno na wsi, jak i w mieÊcie dobra infrastruktura jest niezb´dnym warunkiem rozwoju. Zaopatrzenie w wod´, gaz i pràd, systemy komunikacyjne, kanalizacj´, tak˝e szko∏y, placówki zdrowia,

t udzia∏u w imprezach targowych,

obiekty handlowe, sportowe lub s∏u˝àce do wy-

t inwestycji realizowanych przez podmioty pry-

poczynku decydujà o jakoÊci ˝ycia w ka˝dej miej-

watne (baza noclegowa, gastronomiczna itp.).

scowoÊci i gminie i o jej atrakcyjnoÊci dla poten-

O dotacje b´dà si´ mog∏y ubiegaç mi´dzy innymi

cjalnych inwestorów.

gminy oraz zwiàzki i stowarzyszenia gmin, organi-

W ubieg∏ych latach nastàpi∏a w Polsce znaczna

zacje pozarzàdowe, ma∏e przedsi´biorstwa, parki

poprawa w zakresie infrastruktury wiejskiej, po-

narodowe i krajobrazowe oraz nadleÊnictwa.

trzeby sà jednak ciàgle ogromne. Ju˝ wkrótce

Projekty sk∏adane przez instytucje niekomercyjne

dzi´ki pomocy Unii Europejskiej mo˝liwy b´dzie

b´dà mog∏y uzyskaç dofinansowanie w wysokoÊci

szybszy post´p w tej dziedzinie.

najwy˝ej 75-80 procent planowanych kosztów,
natomiast projekty sk∏adane przez przedsi´biorców – do wysokoÊci 35 procent planowanych

W programie SAPARD pomoc na rozwój

Obecnie

kosztów.

infrastruktury jest udzielana w ramach

wiejskie mogà sta-

Drugi schemat pomocy dla turystyki jest elemen-

dzia∏ania 3, „Rozwój i poprawa infra-

raç si´ w Agencji

tem dzia∏ania 3.1 „Infrastruktura lokalna”, w

struktury obszarów wiejskich”.

gminy

Restrukturyzacji i

ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Modernizacji Rolnictwa o Êrodki na rozwój infra-

Rozwoju Regionalnego. Zak∏ada on wspieranie in-

struktury wiejskiej z programu SAPARD.

westycji, które wzbogacajà miejscowà infrastruk-

Wsparcie mo˝e otrzymaç gmina lub zwiàzek gmin

tur´ turystycznà, na przyk∏ad budow´, rozbudow´

na inwestycje:

lub adaptacj´:

t zaopatrujàce gospodarstwa wiejskie w wod´

t obiektów s∏u˝àcych uprawianiu aktywnych form
wypoczynku,
t obiektów kulturalno-rozrywkowych,
t infrastruktury na obszarach chronionych i w ich
sàsiedztwie,
t bazy noclegowej,
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Ju˝ dost´pna pomoc

wraz z jej uzdatnianiem (górna wysokoÊç dotacji
dla gminy – 840 tysi´cy z∏otych na inwestycj´);
t odprowadzajàce i oczyszczajàce Êcieki komunalne (górna wysokoÊç dotacji dla gminy – 1700
tysi´cy z∏otych na inwestycj´);
t dotyczàce gospodarki odpadami sta∏ymi (górna

t punktów informacji turystycznej.

wysokoÊç dotacji dla gminy – 1300 tysi´cy

Dotacje b´dà udzielane samorzàdom oraz innym

z∏otych na inwestycj´);

t budowa i modernizacja dróg gminnych i powia-

gramu Rozwoju Regionalnego przewidziane sà a˝

towych (górna wysokoÊç dotacji dla gmin i

trzy „Êcie˝ki” udzielania pomocy na rozwój in-

powiatów – 630 tysi´cy z∏otych na inwestycj´);

frastruktury wiejskiej. Wsparcie b´dzie dost´pne

t budowa i modernizacja sieci energetycznych

przede wszystkim dla jednostek samorzàdu tery-

(górna wysokoÊç dotacji dla gminy – 420 tysi´cy

torialnego, ale w niektórych wypadkach mogà je

z∏otych na inwestycj´).

uzyskaç tak˝e zwiàzki i stowarzyszenia jednostek

Przy inwestycjach prowadzonych przez zwiàzki

samorzàdu terytorialnego, a nawet podmioty

mi´dzygminne (poza inwestycjami drogowymi)

prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà. Wnioski

górnà granic´ dotacji oblicza si´, mno˝àc podane

b´dzie nale˝a∏o sk∏adaç w urz´dach marsza∏kow-

wy˝ej kwoty przez liczb´ gmin uczestniczàcych w

skich i b´dà one mog∏y dotyczyç inwestycji w

zwiàzku.

zakresie:
t budowy i modernizacji dróg o znaczeniu regional-

Pomoc dost´pna po uzyskaniu cz∏onkostwa

nym, wiaduktów, mostów i innych obiektów infra-

Po uzyskaniu przez Polsk´ cz∏onkostwa w Unii

struktury drogowej (dzia∏anie 1.1 oraz dzia∏anie 3.1),

W Zintegrowanym Programie Operacyj-

Europejskiej po-

t budowy i modernizacji sieci wodociàgowych,

nym Rozwoju Regionalnego pomoc na

jawià si´ nowe

stacji uzdatniania wody i zbiorników umo˝liwiajà-

mo˝liwoÊci finan-

cych pozyskanie wody pitnej (dzia∏anie 1.2 oraz

sowania inwesty-

dzia∏anie 3.1),

rozwój infrastruktury wiejskiej
przewiduje:
• dzia∏anie 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk∏adu transportowego”;
• dzia∏anie 1.2 „Infrastruktura ochrony
Êrodowiska”;
• dzia∏anie 3.1 „Infrastruktura lokalna”.

cji

infrastruktu-

t budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych i

ralnych na wsi.

oczyszczalni Êcieków (dzia∏anie 1.2 oraz dzia∏anie

W ramach Zinte-

3.1),

growanego Pro-

t zagospodarowania odpadów, w tym wdra˝anie
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systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyk-

t budow´ i modernizacj´ dróg wewn´trznych oraz

lingu, budowa i modernizacja sk∏adowisk, sor-

utwardzanie podjazdów i placów manewrowych

towni, kompostowni i spalarni (dzia∏anie 1.2

na terenie gospodarstwa lub przedsi´biorstwa (nie

oraz dzia∏anie 3.1),

wi´cej ni˝ 200 tysi´cy z∏otych na inwestycj´),

t ograniczenia emisji py∏ów i gazów do powietrza,

t budow´ lub modernizacj´ urzàdzeƒ do indywi-

w tym zmiana systemów opalania w obiektach

dualnego lub grupowego zaopatrzenia w wod´

publicznych (dzia∏anie 1.2),

przeznaczonà do spo˝ycia przez ludzi i do pro-

t zapobiegania powodziom (dzia∏anie 1.2),

dukcji zwierz´cej (nie wi´cej ni˝ 40 tysi´cy

t zarzàdzania ochronà Êrodowiska, w tym opra-

z∏otych na inwestycj´),

cowanie baz danych, tworzenie systemów po-

t budow´

lub

modernizacj´

urzàdzeƒ

do

miaru zanieczyszczeƒ oraz tworzenie stacji kon-

odprowadzania i oczyszczania Êcieków byto-

trolnych i ostrzegawczych (dzia∏anie 1.2),

wych dla indywidualnych u˝ytkowników lub

t lokalnej infrastruktury energetycznej (dzia∏anie
3.1),

grup u˝ytkowników (nie wi´cej ni˝ 80 tysi´cy
z∏otych na inwestycj´),

t kompleksowego uzbrojenia terenu pod nowe
inwestycje (dzia∏anie 3.1),

t budow´ lub modernizacj´ przy∏àczeƒ do istniejàcych sieci (elektrycznej, gazowej i cieplnej)

t dost´pu do internetu (dzia∏anie 3.1),

przeznaczonych dla indywidualnych odbiorców

t lokalnej infrastruktury spo∏ecznej (szko∏y i

lub ich grup, budow´ i remont wewn´trznych

placówki edukacyjne, placówki s∏u˝by zdrowia,

linii zasilania w energi´ elektrycznà oraz bu-

obiekty sportowe oraz obiekty kultury, rekreacji

dow´ indywidualnych urzàdzeƒ zaopatrzenia w

i wypoczynku itp.) (dzia∏anie 3.1),

energi´ (nie wi´cej ni˝ 120 tysi´cy z∏otych na

Dla wszystkich wymienionych inwestycji górna

inwestycj´).

wysokoÊç dotacji dla jednostek nieb´dàcych
przedsi´biorstwami (na przyk∏ad gmin i powiatów)
mo˝e wynosiç 75-80 procent kosztów inwestycji.
Przedsi´biorstwa dzia∏ajàce na terenach wiejskich

W sektorowym Programie Operacyjnym

Aktywne spo∏e-

oraz poszczególni mieszkaƒcy, którzy podejmà

pomoc na projekty odnowy wsi

cznoÊci lokalne,

przewiduje dzia∏anie 2.1 „Odnowa wsi

zdolne do wspól-

W Sektorowym Programie Operacyjnym
pomoc na rozwój infrastruktury wiejskiej
przewiduje dzia∏anie 2.3 „Rozwój i ulepszanie infrastruktury techniczniej
zwiàzanej z rolnictwem”.

12

Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa
kulturowego

inwestycje

po-

prawiajàce stan

oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa
kulturowego”.

nego dzia∏ania i

infrastruktury w

majàce dobre po-

obr´bie firmy lub

mys∏y dotyczàce odnowy i ulepszenia obiektów

gospodarstwa, b´dà mogli uzyskaç wsparcie ze

publicznych, zachowania lokalnego dziedzictwa

Êrodków Sektorowego Programu Operacyjnego

kulturowego lub kultywowania miejscowych tra-

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywno-

dycji, b´dà mog∏y te pomys∏y realizowaç z wspar-

Êciowego i rozwój obszarów wiejskich”. Dyspo-

ciem ze Êrodków unijnych.

nowaç nimi b´dzie Agencja Restrukturyzacji i

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Modernizacji Rolnictwa i tam te˝ b´dzie nale˝a∏o

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywno-

sk∏adaç wnioski. Kwota dotacji b´dzie wynosiç do

Êciowego i rozwój obszarów wiejskich” b´dzie

50 procent kosztów inwestycji. Wsparcie ze Êrod-

udzielana pomoc na tworzenie i realizacj´ lokal-

ków tego programu b´dzie przyznawane na:

nych programów rozwoju i odnowy wsi. Wnioski o

dotacje b´dà rozpatrywaç urz´dy marsza∏kowskie.

Gmina b´dzie mog∏a otrzymaç do 80 procent Êrod-

Warunkiem uzyskania wsparcia b´dzie aktywnoÊç

ków niezb´dnych na zrealizowanie programu

Êrodowiska lokalnego, które stworzy Lokalnà

odnowy wsi, dok∏adajàc minimum 20 procent jako

(Wiejskà) Grup´ Dzia∏ania. Przygotowany projekt

wymagany udzia∏ w∏asny.

mo˝e dotyczyç dzia∏alnoÊci grupy obejmujàcej
swym zasi´giem miejscowoÊç liczàcà nie wi´cej

W sektorowym Programie Operacyjnym

Bardzo wiele pro-

ni˝ 5 tysi´cy mieszkaƒców. Wnioskodawca mo˝e

Rozwoju Regionalnego wsparcie projek-

jektów majàcych

si´ ubiegaç zarówno o pokrycie kosztów przygo-

tów dotyczàcych rewaloryzacji zabytków

na celu zachowa-

towania programu odnowy wsi (na przyk∏ad in-

przewiduje dzia∏anie 1.4 „Zachowanie i
odbudowa dziedzictwa kulturowego”.

wentaryzacja zasobów, ekspertyzy, prace proje-

nie i odbudow´
lokalnego

dzie-

ktowe, wykonanie kosztorysów), jak te˝ o po-

dzictwa kulturowego b´dzie mog∏o uzyskaç po-

krycie kosztów jego realizacji. Mogà to byç tylko

moc ze Êrodków Zintegrowanego Programu Roz-

inwestycje do u˝ytku publicznego, na przyk∏ad

woju Regionalnego. Proponuje si´ w nim przyzna-

budowa lub remont obiektów u˝ytecznoÊci pub-

wanie dotacji mi´dzy innymi na:

licznej, urzàdzanie parków i miejsc wypoczynku,

t restauracj´ obiektów zabytkowych i ich adap-

zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych,

tacj´ do celów kultury, turystyki, wypoczynku

remont obiektów zabytkowych u˝ytkowanych na

lub promocji regionu,

cele publiczne bàdê zakup obiektów zabytkowych

t remont obiektów zabytkowych u˝ytkowanych

b´dàcych w r´kach prywatnych oraz ich odnowie-

na cele publiczne bàdê zakup obiektów

nie i adaptacja na cele publiczne.

zabytkowych b´dàcych w r´kach prywatnych
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oraz ich odnowienie i adaptacja na cele publiczne,

dowe projekty z dziedziny kultury europejskiej,

t odbudow´ historycznych elementów zabudowy,

podkreÊlajàce jej ró˝norodnoÊç i zach´cajàce do

jeÊli ma to s∏u˝yç celom u˝ytecznoÊci publicznej

jej poznawania. Mogà to byç przedsi´wzi´cia

w zakresie kultury i turystyki kulturowej,

artystyczne, takie jak wystawy czy przedstawienia,

Wnioski o dotacje b´dà rozpatrywane przez

ale tak˝e inicjatywy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià wy-

urz´dy marsza∏kowskie. Mogà je sk∏adaç nie tylko

dawniczà, muzealnà czy konserwatorskà. Program

samorzàdy i podleg∏e im jednostki, ale tak˝e insty-

wspiera du˝e projekty, których bud˝ety wynoszà

tucje paƒstwowe, organizacje samorzàdowe (w

minimum 100 000 euro, z czego Komisja Euro-

tym KoÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe), a tak˝e osoby

pejska pokrywa oko∏o 50% wartoÊci projektu. Po-

fizyczne i inne podmioty, które sà w∏aÊcicielami

zosta∏e Êrodki muszà zapewniç lub zebraç z innych

lub u˝ytkownikami obiektów przewidzianych do

êróde∏ wnioskodawcy oraz wspó∏organizatorzy z

rewaloryzacji. Podmioty nie prowadzàce dzia-

innych paƒstw uczestniczàcych w programie.

∏alnoÊci gospodarczej b´dà mog∏y liczyç na sfinan-

Program jest adresowany do wszystkich organiza-

sowanie nawet 75-80 procent kosztów projektu,

cji i instytucji kulturalnych posiadajàcych oso-

natomiast przedsi´biorstwa – do 35 procent

bowoÊç prawnà, których dzia∏alnoÊç wià˝e si´ z

kosztów projektu.

kulturà. Projekty sà jednoroczne lub wieloletnie,
realizowane przez grupy kilku lub kilkunastu orga-
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Program Kultura 2000

nizacji partnerskich z ró˝nych krajów UE i paƒstw

Wsparcie na dzia∏ania kulturalne zarówno na wsi,

stowarzyszonych.

jak i w mieÊcie mo˝na tak˝e uzyskaç w ramach

WÊród wniosków sk∏adanych na rok 2004 prioryte-

programu Kultura 2000, w którym Polska ju˝

towo b´dà traktowane te dotyczàce dziedzictwa

uczestniczy. Program dotuje du˝e mi´dzynaro-

kulturowego.

W Polsce informacji na temat programu Kultura

grupujàcych samorzàdy, a tak˝e innych jednostek

2000 udziela Punkt Kontaktowy ds. Kultury,

publicznych. Górna wysokoÊç dotacji dla jednos-

którego adres podaliÊmy na koƒcu broszury.

tek nie b´dàcych przedsi´biorstwami (dotyczy to
na przyk∏ad gmin i powiatów) b´dzie wynosiç 75-

Pozyskiwanie energii odnawialnej

80 procent kwalifikowanych kosztów inwestycji.
Osoby fizyczne zamieszkujàce na wsi i przedsi´-

W programie SAPARD pomoc na inwes-

Tereny wiejskie

biorstwa dzia∏ajàce na terenach wiejskich, planu-

tycje zwiàzane z pozyskiwaniem energii

to doskona∏e miej-

jàc budow´ indywidualnych urzàdzeƒ zaopa-

odnawialnej jest udzielana w ramach

sce do lokalizo-

trzenia w energi´ ze êróde∏ odnawialnych, b´dà

wania inwestycji

mog∏y ubiegaç si´ o wsparcie w Agencji Restruk-

umo˝liwiajàcych

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odpowiedni

dzia∏ania 3 „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich”.

pozyskiwanie energii ze êróde∏ odnawialnych: wia-

W Zintegrowanym Programie Operacyj-

schemat pomocy

tru, s∏oƒca, biomasy czy cieków wodnych. Pomoc

nym Rozwoju Regionalnego pozyskiwanie

zawiera

unijna stworzy szans´ lepszego wykorzystania
tych zasobów.
Ju˝ obecnie gminy i zwiàzki mi´dzygminne mogà

energii odnawialnej b´dzie wspierane w

Sekto-

ramach:

rowy Program Ope-

• dzia∏ania 1.2 „Infrastruktura ochrony

racyjny „Restruk-

Êrodowiska”,
• dzia∏ania 3.1 „Infrastruktura lokalna”.

turyzacja i mo-

finansowaç inwestycje w tym zakresie, korzystajàc

dernizacja sekto-

z pomocy programu SAPARD. Wsparcie jest

ra ˝ywnoÊciowego i rozwój obszarów wiejskich”.

udzielane na przedsi´wzi´cia wykorzystujàce

Prywatny inwestor b´dzie móg∏ otrzymaç dotacj´

lokalne odnawialne êród∏a energii, takie jak na

w wysokoÊci do 50 procent kosztów prowadzonej

przyk∏ad energia wiatrowa, wodna, geotermiczna,

inwestycji, nie wi´cej jednak ni˝ 120 tysi´cy

s∏oneczna i uzyskiwana z wykorzystania biomasy,

z∏otych na inwestycj´.

w tym ze spalania s∏omy, drewna odpadowego
oraz biogazu. Górna wysokoÊç dotacji dla gmin

Ochrona przyrody i rolnictwo ekologiczne

wynosi 420 tysi´cy z∏otych na inwestycj´, natomiast dla zwiàzków mi´dzygminnych – liczba gmin

Bardzo pozytywny skutek dla Êrodowiska przyrod-

uczestniczàcych w zwiàzku razy 420 tysi´cy z∏otych

niczego b´dà mia∏y opisane wczeÊniej dzia∏ania i

na inwestycj´.

programy dotyczàce infrastruktury wiejskiej.

Po akcesji Êrodki na wsparcie inwestycji umo˝li-

Rozbudowane dzi´ki nim systemy kanalizacyjne i

wiajàcych pozyskiwanie i przesy∏anie energii

gazowe oraz bardziej powszechne wykorzystanie

odnawialnej b´dzie mo˝na uzyskaç – poprzez

odnawialnych êróde∏ energii na pewno zmniejszy

urzàd marsza∏kowski – w ramach dzia∏aƒ

poziom zanieczyszczenia Êrodowiska.

przewidzianych w Zintegrowanym Programie

Wdro˝enie Wspólnej Polityki Rolnej spowoduje, ˝e

Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Pomoc

coraz wi´cej gospodarstw b´dzie prowadziç pro-

b´dzie udzielana przede wszystkim gminom

dukcj´ w sposób bezpieczny dla Êrodowiska na-

wiejskim i miejsko-wiejskim, poza miastami

turalnego.

powy˝ej 15 tysi´cy mieszkaƒców.

Stanie si´ tak dlatego, ˝e niektóre dotacje i inne
formy wsparcia b´dà dost´pne tylko dla gospo-

W zakresie zwiàzanym z ochronà Êrodowiska

darstw spe∏niajàcych tak zwane minimum rolno-

pomoc ta b´dzie równie˝ dost´pna dla innych jed-

Êrodowiskowe.

nostek samorzàdu terytorialnego, dla organizacji

Szczególnie cenne walory przyrodnicze i krajobra-
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Minimum rolno-Êrodowiskowe to zbiór

zowe

norm i wymagaƒ dla gospodarstw rol-

wiejskich

b´dà

b´dà mu przys∏ugiwaç p∏atnoÊci, ale nieco ni˝sze –

nych, których celem jest ochrona

chronione dzi´ki

od 170 z∏otych na hektar (u˝ytki zielone) do 800

specjalnym dzia-

z∏otych na hektar (uprawy warzywnicze).

Êrodowiska przed ska˝eniami rolniczymi
(na przyk∏ad obowiàzek posiadania p∏yt

obszarów

gnojowych i zbiorników na gnojowic´,

∏aniom podejmo-

stosowanie ograniczonego nawo˝enia

wanym w ramach

azotem, odpowiednie przechowywanie i

Planu

odpowiednie stosowanie Êrodków

Obszarów Wiej-

ochrony roÊlin).

Rozwoju

certyfikat gospodarstwa ekologicznego, nadal

Edukacja oraz dokszta∏canie
zawodowe doros∏ych

zwanych

Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych jest ju˝

programami rolno-Êrodowiskowymi. Stanowià one

dzisiaj, a tym bardziej b´dzie w przysz∏oÊci,

zach´t´ dla rolników, by stosowali ÊciÊle

najwi´kszym bogactwem ka˝dego kraju, dla

okreÊlone sposoby i metody produkcji, które

konkretnego cz∏owieka zaÊ jest warunkiem otrzy-

sprzyjajà zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego

mania dobrej pracy i odniesienia sukcesu za-

wsi. Dzia∏ania te mogà na przyk∏ad dotyczyç

wodowego. Niestety, pod wzgl´dem wykszta∏-

zachowania siedlisk b´dàcych ostojà dzikiej przy-

cenia wieÊ pozostaje w tyle za miejskà cz´Êcià pol-

rody, zachowania rodzimych ras zwierzàt lub

skiego spo∏eczeƒstwa. Ta sytuacja powinna

miejscowych odmian roÊlin uprawnych, zmiany

sk∏aniaç mieszkaƒców wsi do poszukiwania i

formy u˝ytkowania gruntów na bardziej przyjaznà

korzystania z wszelkich mo˝liwoÊci poprawienia

dla Êrodowiska bàdê te˝ utrzymania nisko produk-

edukacji dzieci i m∏odzie˝y oraz kszta∏cenia si´

tywnych ∏àk i pastwisk w celu zachowania ich

doros∏ych.

walorów przyrodniczych. Rolnik, który zobowià˝e

Szans´ w tym zakresie stwarza uczestnictwo

si´ gospodarowaç zgodnie ze sporzàdzonym dla

Polski w trzech programach edukacyjnych Unii

jego gospodarstwa planem rolno-Êrodowiskowym,

Europejskiej: Socrates, M∏odzie˝ oraz Leonardo da

b´dzie otrzymywa∏ specjalne p∏atnoÊci, wyrównu-

Vinci. Ich celem jest wspieranie edukacji uczniów,

jàce utrat´ dochodu spowodowanà przejÊciem na

studentów, nauczycieli i dokszta∏canie zawodowe

mniej efektywne metody produkcji lub ponosze-

doros∏ych.

skich,

niem wi´kszych kosztów produkcji.
Program Socrates udziela wsparcia finansowego
Rolnictwo ekologiczne

projektom dotyczàcym mi´dzy innymi nauki

W ramach programów rolno-Êrodowiskowych

j´zyków obcych dla uczniów i nauczycieli, wspó∏-

przewidziane jest wsparcie dla rolnictwa ekolo-

pracy i wymiany grup m∏odzie˝y ze szkó∏ polskich

gicznego, polegajàce na specjalnych dop∏atach do

i szkó∏ innych krajów unijnych, zastosowania kom-

powierzchni upraw. Gospodarstwo, które zdecy-

puterów i internetu w edukacji, kszta∏cenia

duje si´ zaniechaç „normalnych” metod produkcji

doros∏ych. Umo˝liwia on tak˝e nauk´ za granicà

i przejÊç na metody ekologiczne, b´dzie w okresie

studentom,

przestawiania produkcji (minimum 2 lata potrze-

studiów. Nauka ta mo˝e trwaç od trzech miesi´cy

bne na przyk∏ad na obni˝enie iloÊci szkodliwych

do roku, a wysokoÊç stypendium wynosi od 120 do

zanieczyszczeƒ w glebie) otrzymywaç co roku

250 euro miesi´cznie.

którzy

ukoƒczyli

pierwszy

rok

p∏atnoÊci w kwocie od 200 z∏otych na hektar (dla
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u˝ytków zielonych) do 1200 z∏otych na hektar (dla

Program M∏odzie˝ umo˝liwia otrzymanie wsparcia

upraw sadowniczych i jagodowych). Kiedy uzyska

finansowego na wymian´ m∏odzie˝y, uczestnicze-

nie w wolontariacie europejskim, a tak˝e na rozmaite inicjatywy m∏odzie˝owe, na przyk∏ad organi-

t Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój
zasobów ludzkich”.

zacj´ wydarzenia kulturalnego, utworzenie ka-

O dotacje b´dà si´ mog∏y ubiegaç nie tylko szko∏y

wiarenki internetowej czy Êwietlicy. Szczególnie

i inne placówki edukacyjne, ale te˝ samorzàdy,

wspierane sà dzia∏ania podejmowane przez

organizacje

m∏odzie˝ z ma∏ych miasteczek i wsi.

dzia∏alnoÊcià oÊwiatowà, centra kszta∏cenia i cen-

pozarzàdowe

zajmujàce

si´

tra informacyjne oraz inne instytucje i organizacje.
Program Leonardo da Vinci dofinansowuje pro-

Dotowane b´dà mi´dzy innymi projekty dotyczàce

jekty i dzia∏ania w zakresie kszta∏cenia i

kursów i szkoleƒ, nauki zawodu, praktyk i sta˝y

doskonalenia zawodowego zarówno dla m∏odych

zawodowych, stypendiów, u∏atwiania dost´pu do

osób, jak i osób pracujàcych w ka˝dym wieku.

internetu oraz wiele innych.

Mogà one dotyczyç na przyk∏ad nabycia nowych
umiej´tnoÊci zawodowych, odbycia sta˝y i praktyk

WejÊcie Polski do Unii to szansa dla m∏odych ludzi

(równie˝ za granicà), przekwalifikowania zawo-

zarówno ze wsi, jak i z miasta, tak˝e ze wzgl´du na

dowego, nauki zawodowego j´zyka obcego.

tak zwany swobodny przep∏yw uczniów i studentów. Oznacza to, ˝e b´dà si´ oni mogli uczyç w

Po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej wsparcie

dowolnym kraju unijnym na takich samych

finansowe edukacji dzieci i m∏odzie˝y oraz

warunkach, jak uczniowie danego kraju. JeÊli wi´c

kszta∏cenia doros∏ych jest ponadto przewidziane

Polak zechce uczyç si´ w Wielkiej Brytanii czy

w nast´pujàcych programach:

Niemczech, b´dzie mia∏ takie samo prawo do

t Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

stypendiów

naukowych,

zni˝kowego

transportu,

Regionalnego,

opieki
jak

medycznej,

Brytyjczyk

lub
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Niemiec. JeÊli chodzi o op∏aty za szko∏´ lub studia

t korzystania ze Êrodków towarzyszàcych WPR

(tam, gdzie obowiàzujà) b´dà one takiej samej

(przewidzianych w Planie Rozwoju Obszarów

wysokoÊci dla wszystkich obywateli paƒstw Unii

Wiejskich),

Europejskiej. Trzeba jednak liczyç si´ z tym, ˝e

t korzystania ze Êrodków pomocy strukturalnej

koszty utrzymania si´ na Zachodzie Europy sà

(przewidzianych w sektorowych programach

zazwyczaj wy˝sze ni˝ w Polsce, a nasze uczelnie

operacyjnych),

nie zawsze udzielajà wystarczajàco du˝ych stypendiów.

t wymagaƒ w zakresie jakoÊci i higieny produkcji, zapewnienia dobrostanu zwierzàt oraz
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci.

Informacje i doradztwo
Nic jednak nie zastàpi w∏asnej aktywnoÊci w dotarMo˝liwoÊci, o których by∏a mowa w niniejszej

ciu do informacji. Aby u∏atwiç to naszym

broszurze, nie zostanà wykorzystane, je˝eli do

Czytelnikom, podajemy ni˝ej nazwy i adresy insty-

mieszkaƒców wsi nie dotrà szczegó∏owe informac-

tucji oraz adresy stron internetowych, gdzie

je o istniejàcych formach pomocy i zasadach ubie-

mo˝na uzyskaç informacje w sprawach zasygnali-

gania si´ o nià. Dlatego równolegle z uruchamia-

zowanych w tej broszurze.

niem poszczególnych programów prowadzone
b´dà dzia∏ania informacyjne, szkoleniowe i doradcze dla mieszkaƒców wsi, dotyczàce na przyk∏ad:
t korzystania z instrumentów Wspólnej Polityki
Rolnej,
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Wa˝ne adresy
t Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

t Program Leonardo da Vinci

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Fundusz Wspó∏pracy

tel. (22) 623 10 00

ul. GórnoÊlàska 4A, 00-444 Warszawa

www.minrol.gov.pl

tel. (22) 622 19 91, 625 39 37

(w cz´Êci „Opracowania i publikacje” dost´pne sà teksty Planu Rozwoju

www.cofund.org.pl

Obszarów Wiejskich, Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego i rozwój
obszarów wiejskich” oraz programu SAPARD)

t Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellotiego 1
01-022 Warszawa

t Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej

tel. (22) 636 25 70

pl. Trzech Krzy˝y 3/5, 00-507 Warszawa

fax. (22) 636 62 70

tel. (22) 693 50 00

www.fww.org.pl

www.mgpips.gov.pl
(sà tu dost´pne teksty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

t Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA

Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój zasobów

ul. Mokotowska 14, Warszawa

ludzkich”)

tel. (22) 622 52 55
fax. (22) 622 52 45

t OÊrodki Doradztwa Rolniczego

www.fdpa.org.pl

adresy na stronie internetowej:
http://www.cdr.gov.pl/pol/ODR/adresy_odr.html

t Punkt Kontaktowy ds. Kultury
Departament Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej i Integracji

t Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejskiej Ministerstwa Kultury

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 15/17,

tel. (22) 623 15 15, 623 16 55

00-071 Warszawa,

www.fapa.com.pl

tel./faks (22) 828 37 91,
pkk.kultura@mk.gov.pl

t Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Jana Paw∏a II, 00-175 Warszawa
Infolinia o programie SAPARD: 0 800 38 00 84
www.arimr.gov.pl
t Fundacja Fundusz Wspó∏pracy
ul. GórnoÊlàska 4A, 00-444 Warszawa
tel. (22) 622 84 64
www.cofund.org.pl
Program Agro-Info
tel. (22) 625 13 73
www.cofund.org.pl/agro-info
Program M∏odzie˝
Narodowa Agencja Programu M∏odzie˝
ul. Mokotowska 43, IV p., 00-551 Warszawa
tel. (22) 622 37 06, 628 60 14
www.youth.org.pl
t Program Socrates
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel. (22) 629 97 79, 622 37 12, 629 78 79
www.socrates.org.pl

www.mk.gov.pl/pkk

