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Nie zakończono negocjacji przepisów UE i budżetu. 
 
 



 
 

Prace nad PROW 2014-2020 

1. Powołano zespół opiniodawczo doradczy przy Ministrze 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podgrupy robocze, które 
stanowią forum konsultacji nowego programu.  

 
2. Kwiecień 2013 – publikacja wstępnego zarysu programu, 

 26 lipca 2013 – publikacja projektu PROW,  
 konsultacje trwają do 15 września 2013. 



 
 

Projekt PROW 2014-2020 

Program będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybołówstwa. 
 
PROW 2014-2020 realizować będzie wszystkie priorytety określone  
w projekcie rozporządzenia EFRROW tj: 

1. Transfer wiedzy 

2. Konkurencyjność sektora rolnego 

3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem 

4. Środowisko 

5. Efektywne wykorzystanie zasobów 

6. Rozwój lokalny 

Cele przekrojowe: innowacje, środowisko, klimat 

 



 
 

Zakres PROW 2014-2020 

Program będzie skupiał się na kwestiach związanych  
z rozwojem rolnictwa.  
 

 Podobnie jak w obecnym okresie programowania 
wspierana będzie (na zasadach refundacji części 
poniesionych kosztów) modernizacja gospodarstw rolnych.  
 

 Planuje się wdrożenie wsparcia dla małych gospodarstw w 
formie premii.  
 

 Kontynuowane będzie również wsparcie młodych 
rolników.  

 



 
 

Zakres PROW 2014-2020 

Instrumenty służące doskonaleniu wiedzy rolników  
i innowacyjności sektora 

Transfer wiedzy i innowacji - szkolenia zawodowe dla rolników, 
posiadaczy lasów, projekty demonstracyjne, działania upowszechniające 
innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji rolnej, leśnej lub 
przetwórstwa rolno-spożywczego; 

Doradztwo  - kompleksowe usługi doradcze dla rolników lub grup 
producentów rolnych, właścicieli lasów w szczególności  
w zakresie technologii produkcji, organizacji i zarządzania, ochrony 
środowiska. Doskonalenia zawodowe doradców rolnych. 

Współpraca - stymulowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, 
w szczególności przez tworzenie grup operacyjnych na rzecz innowacji. 

 
 
 
 
 



 
 

Zakres PROW 2014-2020 

Istotnym elementem przyszłego programu będzie wsparcie 
wzmacniania powiązań w łańcuchu żywnościowym 

 Wsparcie przetwórstwa produktów rolnych, szczególnie 
lokalnego i ściśle powiązanego z rolnikami 

 Grupy producentów  

 Wsparcie produkcji wysokojakościowej 

 
Zarządzanie ryzykiem – wsparcie inwestycyjne gospodarstw 
poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych i działania 
zapobiegawcze  



 
 

Zakres PROW 2014-2020 

Zgodnie z projektowanymi przepisami UE 30 % budżetu powinno 
być przeznaczone na działania związane  
z ochroną środowiska. 
Do tej puli zaliczane mają być działania: 
 
  Program rolnośrodowiskowo - klimatyczny 

 
  Rolnictwo ekologiczne 

 
 Płatności dla obszarów ONW 

 
  Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego 

 



 
 

Zakres PROW 2014-2020 

Zaplanowano realizację działania: 
 
 Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 

(dotyczącego wsparcia podejmowania działalności 
pozarolniczej przez rolników).  

 
Pomoc będzie miała postać premii w maksymalnej wysokości 100 
tys. zł. 
 



 
 

Zakres PROW 2014-2020 

Będą też realizowane działania związane rozwojem 
infrastruktury. Planuje się m.in.: 
 
 Finansowanie rozwoju małej infrastruktury wiejskiej.  
 
 Kontynuowane będą działania wspierające odnowę wsi.  



 
 

Zakres PROW 2014-2020 

W ramach PROW kontynuowane będzie podejście Leader, 
zgodnie z wymogami UE należy przeznaczyć na ten cel co 
najmniej 5 % środków.  
W ramach lokalnych strategii rozwoju planuje się realizować 
projekty m.in. z zakresu: 

 Turystyki,  

 Małego przetwórstwa, 

 Wsparcia przedsiębiorczości  

 Transferu wiedzy.  
 

Kontynuowane będą działania w zakresie współpracy LGD. 
 



  

 

 

Działanie  
„ Scalanie gruntów”  

 



 
 

Scalanie gruntów  

 
 Podstawa prawna 
Art. 18.1.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
 
Cele szczegółowe i cele przekrojowe 
Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa  
i leśnictwa, Poprawa gospodarowania glebą (4C)  
 
Rodzaj operacji 
Scalanie gruntów 

 
 
 



 
 

Scalanie gruntów  

 
Koszty kwalifikowalne 
1) koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej), 
 
2) koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej:   

-  budowy/przebudowy dróg wydzielonych w ramach scalenia,  

-  korekty przebiegu oraz poprawy parametrów technicznych urządzeń       
melioracji wodnych,  

- zabiegów rekultywacyjnych,  

- koszty ogólne związane z realizację zagospodarowania poscaleniowego. 

 
 
 



 
 

Scalanie gruntów  

 
Koszty uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione w formie 
rozliczenia bezgotówkowego:  

•  nie wcześniej niż po 1 stycznia 2014 r. – dot. kosztów ogólnych, 

•  po dniu podpisania umowy o przyznaniu pomocy - dot. kosztów 
inwestycyjnych, 

•  dostawy, roboty budowlane i usługi związane z realizacją 
zagospodarowania przestrzennego zostały nabyte w trybie przepisów o 
zamówieniach publicznych. 

 
 
 



 
 

Scalanie gruntów  

 
Beneficjenci 

• starosta, 

• jednostki organizacyjne przekazane samorządowi województwa na 
podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. 
U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.). 

 
 



 
 

Scalanie gruntów  

 
Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru 

Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu, zostaną 
określone kryteria wyboru. Premiowane będą operacje przewidujące 
zastosowanie rozwiązań zapewniających ochronę środowiska. 
 
Rodzaj wsparcia 

Refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektów. 
 
Intensywność pomocy  

Do 100% kosztów kwalifikowanych operacji. 

 
 



 
 

Scalanie gruntów  

 
Dodatkowe informacje specyficzne dla danego działania 

Pomoc może być przyznana na projekty:  

1) zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1749 z późn. zm.), w szczególności poparte 
wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych  
z projektowanego obszaru scalenia lub których łączny obszar przekracza 
połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia; 

2) zgodne z wieloletnim programem inwestycyjnym; 

3) dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów; 

 
 



 
 

Scalanie gruntów  

Dodatkowe informacje specyficzne dla danego działania 

Pomoc może być przyznana na projekty cd.: 

4) zgodne z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 
poz. 1227 z późn. zm.), w szczególności w zakresie przeprowadzania ocen 
oddziaływania na środowisko,  

5) w przypadku ich realizacji na obszarach NATURA 2000 oraz innych 
obszarach chronionych - zgodne z planami ochrony przewidzianymi 
odrębnymi przepisami dla takich terenów, 

6) zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. 
92 poz. 880 z późn. zm.),  

 
 



 
 

Scalanie gruntów  

Dodatkowe informacje specyficzne dla danego działania 

Pomoc może być przyznana na projekty cd.: 

7) dla których maksymalny koszt opracowania projektu scalenia  
i zagospodarowania poscaleniowego nie przekroczy kwoty …… na 1ha 
gruntów objętych postępowaniem, 

8) dla których maksymalny koszt wykonania prac poscaleniowych nie 
przekroczy kwoty …… na 1ha scalonych gruntów. 

 
 



Wariant 

 Dziękuję za uwagę 


