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Wspólne zarz ądzanie rozwojem obszarów wiejskich w oparciu o:

� wyznaczenie 
wspólnych 
celów / strategii 

Wspólne zarz ądzanie rozwojem obszarów wiejskich w oparciu o:

� wyznaczenie 
wspólnych 
celów / strategii 

• MRiRW, MR, pozostałe resorty

Poziom krajowy

Poziom administracji samorządowej

ZARZADZANIE ROZWOJEM OBSZARÓW WIEJSKICH 
→ Współodpowiedzialność

celów / strategii 

� współpraca

� komunikacja

� partycypacja

� zaufanie

celów / strategii 

� współpraca

� komunikacja

� partycypacja

� zaufanie

• Jednostki samorządu terytorialnego (samorząd 
województwa, powiatu i gminy)

Poziom administracji samorządowej

• Społeczeństwo, NGO, podmioty gospodarcze

Poziom lokalny



Krajowa strategia rozwoju 

regionalnego – regiony – miasta -

obszary wiejskie

UCHWAŁA RM z dnia 13 lipca 2010 r. 

Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko

UCHWAŁA Nr 58 RM 

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Strategia rozwoju 

kapitału ludzkiego 
UCHWAŁA Nr 104 RM

z dnia 18 czerwca 2013 r.

Strategia zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i 

rybactwa na lata 2012-2020

Do aktualizacji

REWIZJA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
→ Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zastępuje SRK

STRATEGIA NA RZECZ STRATEGIA NA RZECZ 
ODPOWIEDZIALNEGO ODPOWIEDZIALNEGO 

ROZWOJU (SOR)ROZWOJU (SOR)

Strategia rozwoju kapitału 

społecznego

UCHWAŁA Nr 61 RM 

z dnia 26 marca 2013 r.

Strategia Rozwoju Systemu 

Bezpieczeństwa Narodowego 

RP 2011-2020/22

UCHWAŁA Nr 67 RM 

z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Strategia rozwoju transportu

UCHWAŁA Nr 6 RM 

z dnia 22 stycznia 2013 r.

Strategia innowacyjności i 

efektywności gospodarki

UCHWAŁA Nr 7 RM 

z dnia 15 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 163 RM 

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Sprawne państwo

UCHWAŁA Nr 17 RM z 
dnia 12 lutego 2013 r.

ŚREDNIOOKRESOWĄ STRATEGIĘ ŚREDNIOOKRESOWĄ STRATEGIĘ 
ROZWOJU KRAJU 2020ROZWOJU KRAJU 2020

podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju 

kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

regionalnym i przestrzennym, realizowany przez 

strategie rozwoju oraz przy pomocy programów

zastępuje



ROZWÓJ WSZYSTKICH OBSZARÓW WIEJSKICH
→ Konsekwentne działania i zadania dla całego Rządu

Działania prorozwojowe dotycz ą wszystkich obszarów wiejskich

� Rozwój kraju nie może być skoncentrowany w kilku metropoliach. 
Musi dotyczy ć obszaru całego kraju . 
(Exposé premier Beaty Szydło, Sejm, 18 listopada 2015 r.)

� Zrównoważony rozwój społeczny i regionalny to położenie 
nacisku na włączenie w procesy rozwojowe nie tylko nacisku na włączenie w procesy rozwojowe nie tylko 
aglomeracji ale tak że mniejszych miast i obszarów wiejskich 
(Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przyjęty Uchwałą NR 14/2016 Rady 
Ministrów z dnia 16 lutego 2016r.)

� Rozwój zrównoważony terytorialnie oznacza rozwój wszystkich 
terytoriów przez wzmacnianie ich potencjałów endogenicznych i 
czynników rozwoju (…)
(Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przekazana do konsultacji 
społecznych w dniu 29 lipca 2016r.)



PLAN NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU
→ luty 2016 r.

� PAKT dla obszarów 
wiejskich został wskazany 
jako jeden z instrumentów 
realizacji Planu na rzecz 
odpowiedzialnego 
rozwoju (jako element 
filaru Rozwój społeczny i 
regionalny) regionalny) 

� PAKT dla obszarów wiejskich został wskazany w Planie działa ń na rzecz zwi ększenia 
efektywno ści i przy śpieszenia realizacji programów 2014-2020 – jako instrument 
efektywnościowy w celowym i ukierunkowanym wykorzystaniu funduszy UE i krajowych.



STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU
→ SOR nowa strategia zastępuje ŚSRK

� stanowi rozwini ęcie Planu na rzecz odpowiedzianego rozwoju , w którym 
znajduje się piąty filar „Rozwój społeczny i regionalny” mówiący o konieczności 
włączenie małych miast i obszarów wiejskich w procesy rozwojowe;

� przedstawia nowy model rozwoju , którego celem jest „tworzenie warunków dla 
wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności 
w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym”; 

� jest aktualizacj ą średniookresowej strategii rozwoju kraju - „Strategii � jest aktualizacj ą średniookresowej strategii rozwoju kraju - „Strategii 
Rozwoju Kraju 2020” (ŚSRK) przyjętej przez Radę Ministrów 25 września 2012r.; 

� zawiera rekomendacje dla polityk publicznych . 

� nie zawiera wszystkich działa ń niezb ędnych w sektorach (w tym również w 
sektorze rolno-spożywczym), ponieważ te będą opisane w dokumentach 
strategicznych implementuj ących SOR (strategiach zintegrowanych) . 

� Jedną z ww. strategii jest Strategia zrównowa żonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 , która po przyj ęciu SOR b ędzie 
aktualizowana a jej cz ęścią implementacyjn ą będzie Pakt dla obszarów 
wiejskich . 



Strategia zrównoważonego 

ŚREDNIOOKRESOWA 
STRATEGIA ROZWOJU 

KRAJU 2020

STRATEGIA NA RZECZ 
ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU 

(SOR)

Aktualizacja Strategii, której 

SRK wdraża 
m.in.:

Zostaje 
zastąpiona przez

SOR ZMIENIA POZOSTAŁE STRATEGIE
→ dokumenty strategiczne dot. ROW

Przyjęcie SOR przez RM wymaga dostosowań 
dokumentów strategicznych i programowych:

PROGRAM DZIAŁAŃ MINISTERSTWA 
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

NA LATA 2015-2019

Strategia zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa i 

rybactwa na lata 2012-2020

(SZRWRiR)

Aktualizacja Strategii, której 
częścią implementacyjną 
będzie PAKT dla obszarów 

wiejskich

Instrumenty wdrożeniowe 
(m.in. Programy operacyjne)

SZRWRiR realizuje:

Zmiany w instrumentach 
wdrożeniowych

(m.in. Krajowych i Regionalnych 

Programach operacyjnych)

Zostaje zastąpiona 
przez

Ukierunkowanie wsparcia 
na priorytety SOR i 

zwiększenie efektywności 
wydatkowania



POZIOM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
→ skok rozwojowy i największy dystans do nadrobienia

� Na obszarach wiejskich mieszka 
prawie 40% ludno ści kraju . 
Atrakcyjność wsi potwierdza 
trwający od 2000 r. wzrost liczby 
ludno ści wiejskiej , co oznacza że 
więcej osób migruje z miasta na 
wieś niż w odwrotnym kierunku.

� Dystanse rozwojowe dziel ące 
wieś i miasto zmniejszaj ą się. wieś i miasto zmniejszaj ą się. 
Następuje proces upodabniania się 
najważniejszych wskaźników 
charakteryzujących poziom rozwoju 
społecznego i gospodarczego, 
poglądów politycznych, aspiracji 
edukacyjnych, wzorców 
konsumpcji, sytuacji 
demograficznej i wielu innych, 
między miastem a wsią.

Źródło: „Raport o stanie wsi. Polska wieś 
2016”  red. naukowa prof. dr hab. Jerzy 
Wilkin i dr Iwona Nurzyńska,  FDPA

Źródło: Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w 
latach 2000-2011. Zróżnicowanie miasto-wieś, GUS



ROZWÓJ REGIONALNY OBSZARÓW WIEJSKICH
→ polaryzacja również w układzie regionalnym

� Potwierdza się występowanie i 
nakładanie się na siebie dwóch 
porządków rozwoju obszarów 
wiejskich w Polsce: dywergencji 
wewnątrzregionalnej na osi 
centrum-peryferia, jak i 
polaryzacji pomi ędzy regionami w 
relacji wschód-zachód .

� Wszystkie duże miasta (tzn. pow. � Wszystkie duże miasta (tzn. pow. 
100 tys.) wytworzyły wiejskie strefy 
podmiejskie wskazuj ące wysoki 
poziom rozwoju . 

� Występują procesy polaryzacji 
hierarchicznej w regionie .

Źródło: Monitoring rozwoju obszarów 
wiejskich. Raport Forum Inicjatyw 
Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z IRWiR
PAN

Mapa. Syntetyczna miara poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego
Źródło: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Raport 
Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z IRWiR PAN



POTRZEBY ROZWOJOWE OBSZARÓW WIEJSKICH 
→ nadal aktualne problemy – przykłady

� Mieszkania wiejskie w stosunku do 
mieszka ń w miastach (w 2014 r.) nadal 
były słabiej wyposa żone w podstawowe 
instalacje – o 7,1 p.proc. mniej mieszkań 
posiadało wodociąg, o 11,2 p.proc. ustęp, 
13,2 p.proc. łazienkę, 51,3 p.proc. gaz z 
sieci oraz 16,3 p.proc. centralne 
ogrzewanie… 

� Z sieci wodoci ągowej w 2014 r. 

Udział dotacji ogółem w dochodach ogółem gmin w 2014  r.

� Z sieci wodoci ągowej w 2014 r. 
korzystało 84,3% (12,9 mln) 
mieszka ńców wsi i było to o 12,1 p.proc. 
mniej ni ż w miastach . W stosunku do 
2006 r. na obszarach wiejskich nastąpił 
wzrost wartości tego odsetka o 11,5 p.proc. 
(w miastach o 1,5 p.proc.). 

� Najmniej osób dostęp do wodociągu 
posiadało w województwach: małopolskim 
(66,7%), podkarpackim (70,5%) i lubelskim 
(79,8%) oraz podregionach kro śnieńskim 
(36,8%) i nowos ądeckim (41,5%).

Źródło: Źródło: „Obszary wiejskie w Polsce 2014”, 
GUS Olsztyn 2016 r. Źródło: Materiały z konferencji w MRiRW  w dn. 9.09.2016r. 

dr hab. Andrzeja Gałązki SGH



PRACA W ROLNICTWIE
→ zróżnicowanie przestrzenne

� Rolnictwo jest ważnym miejscem 
pracy na obszarach wiejskich

� Gospodarstwa rolne s ą silnie 
zróżnicowane pod względem 
swojego potencjału ekonomicznego 
i pełnionych funkcji

� W rolnictwie występują nadwy żki 
siły roboczej ale również realne 

Mapa. Typy gmin rolniczych w Polsce
Źródło: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Raport Forum Inicjatyw Rozwojowych 
Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z IRWiR PAN

siły roboczej ale również realne 
jest zagro żenie nadmiernego 
odchodzenia od rolnictwa i 
braku nast ępców



STRUKTURA STRATEGII
→ od celów do projektów

Najważniejszy przekaz Strategii definiuje CEL GŁÓWNY:
� Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski 

przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, 
ekonomicznym i terytorialnym

Cel główny został opisany przez trzy CELE SZCZEGÓŁOWE :
� CEL I – Trwały wzrost gospodarczy oparty na

dotychczasowych i nowych przewagachdotychczasowych i nowych przewagach
� CEL II – Rozwój społecznie i terytorialnie równoważony
� CEL III – Skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące

wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu

W ramach ka żdego z celów wyodr ębnione zostały 
OBSZARY

W obszarach zaprojektowane zostały 
KIERUNKI INTERWENCJI

W kierunkach interwencji wymienione 
są działania i PROJEKTY
(strategiczne lub flagowe)



CEL GŁÓWNY: 
Tworzenie warunków dla 

wzrostu dochodów 
mieszkańców Polski przy 

CEL I – Trwały wzrost 
gospodarczy oparty na 

dotychczasowych i nowych 
przewagach

1 Obszar: Reindustrializacja 

2 Obszar: Rozwój innowacyjnych firm

3 Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa

4 Obszar: Kapitał dla rozwoju

5 Obszar: Ekspansja zagraniczna

CEL II – Rozwój społecznie 
i terytorialnie równoważony

1 Obszar: Spójność społeczna

2 Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie

CEL III – Skuteczne państwo 

1 Obszar: Prawo w służbie obywatela i gospodarki

2 Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne 2 Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne 

ZADANIA MRIRW W SOR

Główne działania 
dot. rozwoju sektora 
rolno-spożywczego

Główne działania dot. 
rozwoju regionalnego 

obszarów wiejskich

mieszkańców Polski przy 
jednoczesnym wzroście 
spójności w wymiarze 

społecznym, ekonomicznym 
i terytorialnym

CEL III – Skuteczne państwo 
i instytucje gospodarcze 
służące wzrostowi oraz 
włączeniu społecznemu 

i gospodarczemu

2 Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne 
zarzadzanie rozwojem

3 Obszar: E-państwo

4 Obszar: Finanse publiczne

5 Efektywność wykorzystania środków UE

OBSZARY Wpływające na 
osiągnięcie celów strategii

1 Kapitał ludzki i społeczny

2 Transport

3 Energia

4 Środowisko naturalne

5 Bezpieczeństwo narodowe

Główne działania dot. 
warunków dla rozwoju 

sektora rolno -
spożywczego
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1. Polepszenie otoczenia prawnego 

2. Reforma otoczenia instytucjonalnego 

3. Finansowanie inwestycji i rozwój skali 
działalności 
3. Finansowanie inwestycji i rozwój skali 
działalności 

CEL SZCZEGÓŁOWY I SOR
→ kierunek interwencji dedykowany rolnictwu
� W kontekście rolnictwa największe znaczenie 

będzie mieć realizacja celu szczegółowego I SOR

� W obszarze Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w 
celu I SOR wyodrębniony został kierunek 
interwencji Konkurencyjne gospodarstwa 

rolne i producenci rolno-spożywczy 

� Podstawę realizacji tego kierunku interwencji 
stanowić będzie poprawa dochodowości, 
integracja łańcucha żywnościowego i bardziej 
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działalności działalności 

4. Konkurencyjne gospodarstwa rolne i 
producenci rolno-spożywczy 

5 Wsparcie przedsiębiorczości oraz 
kompetencji zawodowych 

integracja łańcucha żywnościowego i bardziej 
sprawiedliwy podział wartości dodanej w tym 
łańcuchu oparty na zasadzie partnerstwa

� w SOR przewidziano szereg działań i projektów 
zapisanych w pozostałych kierunkach interwencji, 
których adresatami są m.in. podmioty sektora 
rolno-spożywczego 

� „żywność wysokiej jakości” została zaliczona do 
listy 10 sektorów strategicznych „które mają szanse 
stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki”, 

� Promocja branży „polskie specjalności 
żywnościowe” w obszarze „Ekspansja zagraniczna”

� „Innowacyjne technologie, procesy i 
produkty sektora rolno-spożywczego i 
leśno-drzewnego – KIS 4” jedną z 
wiodących specjalizacji w obszarze 
Rozwój innowacyjnych firm (cel I SOR) 
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1. Tworzenie warunków dla budowy podstaw  
nowoczesnej gospodarki w Polsce Wschodniej

2. Wsparcie dla podwyższania atrakcyjności inwestycyjnej 
Śląska  oraz promocji zmian strukturalnych                           

3. Rozwój miast – wsparcie horyzontalne

4. Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego 

CEL SZCZEGÓŁOWY II SOR
→ główne kierunki interwencji dotyczące rozwoju wsi
� Działania Strategii dotyczą wszystkich 

obszarów wiejskich, a ich zróżnicowane 
terytorialnie potrzeby zostały 
odzwierciedlone w celu szczegółowym II –
Rozwój społecznie i terytorialnie 
równoważony. 

� 6 z 8 kierunków interwencji w obszarze 
Rozwój zrównoważony terytorialnie (w 
celu szczegółowym II SOR „Rozwój 
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4. Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego 
aglomeracji

5. Aktywizacja zasobów i potencjałów miast średnich, 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze

6. Rozwój obszarów wiejskich – wsparcie horyzontalne

7. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o endogeniczne 
potencjały gospodarcze

8. Aktywizacja obszarów zagrożonych trwałą 
marginalizacją

celu szczegółowym II SOR „Rozwój 
społecznie i terytorialnie równoważony”) 
dotyczy obszarów wiejskich;

� W tym dwa kierunki interwencji są 
dedykowane wyłącznie obszarom  
wiejskim (nr 6 i 7)

� Zakładane efekty działań rozwojowych 
podejmowanych w tym obszarze to przede 
wszystkim nowe miejsca pracy, 
przekładające się na wyższe dochody 
mieszkańców i większą bazę dochodową 
samorządów. 



PROJEKTY SOR-u
→ projekty strategiczne zgłoszone przez MRiRW

� Kluczowym elementem realizacji SOR b ędą projekty (strategiczne i flagowe). 

� W projekcie SOR oddanym do konsultacji społecznych znajduje się 16 projektów 
strategicznych zgłoszonych przez Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi:

� Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa 
Żywności;

� Polski Holding Rolno-Spożywczy;

� Platforma żywnościowa;

Polska Akademia Spożywcza;

� Dostosowanie do zmian demograficznych 
(projekt MRiRW dotyczy części projektu dot. 
Programu Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik);

� Energetyka rozproszona na obszarach wiejskich;

� Woda dla rolnictwa;� Polska Akademia Spożywcza;

� Wsparcie i profesjonalizacja Instytucji 
Otoczenia Biznesu (IOB) działających na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich i w małych miastach;

� Wzmocnienie systemu doradztwa rolniczego;

� Poprawa mobilności międzysektorowej 
zasobów pracy w rolnictwie (obecna nazwa: 
Nowe szanse na wsi);

� Pakt dla obszarów wiejskich;

� Przedsięwzięcia Paktu dla obszarów wiejskich 
(obecnie proponowany pod nazwą 
„Infrastruktura na wsi”)

� Woda dla rolnictwa;

� Odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych 
rynków rolnych;

� Strategie Lokalnego Rozwoju - instrument 
zarządzania rozwojem lokalnym przez 
społeczność (obecna nazwa: Wzmocnienie 
skuteczności zarządzania rozwojem regionalnym 
poprzez szersze wykorzystanie instrumentu 
rozwój lokalny kierowany przez społeczność);

� Gospodarstwo otwarte na ludzi [obecna nazwa 
to: NIE(samodzielni)] 

� Linia pożyczkowa i utworzenie Funduszu 
Rozwoju Rolnictwa.



ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE SOR-u
→ w zakresie działalności MRiRW

� W Strategii zaprojektowano również pewne rozwiązania 
instytucjonalne mające na celu lepsze zarządzenie obszarami 
wiejskimi, tj. przewiduje się utworzenie w ramach Komitetu do spraw 
polityki rozwoju Podkomitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich . 

� Zadaniem tego Podkomitetu będzie przygotowywanie rekomendacji 
w zakresie zwiększenia stopnia komplementarności i synergii w zakresie zwiększenia stopnia komplementarności i synergii 
interwencji podejmowanych na obszarach wiejskich, finansowanych 
z różnych źródeł mając na uwadze cele i zadania Strategii. 

� Podkomitet będzie prowadził monitorowanie – zarówno rzeczowe, 
jak i finansowe publicznego wsparcia na rzecz rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich .



UMOWA PARTNERSTWA
→ zmiany

Zmiany w UP i programach w formie cało ściowego pakietu

Zmiany zostan ą wprowadzone w odniesieniu do środków jeszcze 
nierozdysponowanych (tj. nie objętych planowanymi i toczącymi się naborami)

Przesłanki:

� Nowa wizja rozwojowa kraju i aktualizacja średniookresowej strategii rozwoju 
kraju – projekt Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)

� Aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze i zmieniające się uwarunkowania 
zewnętrzne (m. in. tocząca się dyskusja nad przyszłością UE, przegląd WRF, 
rola zarządzania gospodarczego), przewidywane trendy 
i wyzwania

� Potrzeba stopniowego przechodzenia w Polsce na inny model rozwoju, 
integrujący w efektywny sposób różne źródła finansowania

� Dotychczasowe doświadczenia w realizacji Polityki Spójności, z których 
wynika potrzeba silniejszego ukierunkowania interwencji na innowacyjność  
i efektywność projektów



UMOWA PARTNERSTWA
→ kierunek zmian wynikający z SOR

Główne zało żenia dla proponowanych zmian zawarte w SOR:

� zwiększenie orientacji środków EFSI na projekty przyczyniające się 
do realizacji celów SOR oraz mających wpływ na rozwój społeczno-
gospodarczy;

� zwiększenie udziału wsparcia w formie zwrotnej, zarówno 
instrumentów finansowych, jak i pomocy zwrotnej w finansowaniu instrumentów finansowych, jak i pomocy zwrotnej w finansowaniu 
inwestycji rozwojowych;

� zwiększenie zakresu i efektywności interwencji funduszy w obszarze 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki;

� zwiększenie koordynacji funduszy UE z EFIS, EOG i programami 
horyzontalnymi KE oraz zwiększenie zdolności polskich podmiotów 
do efektywnego korzystania z tych środków.



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


