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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Paƒstwo!
WieÊ i obszary wiejskie to nie tylko rolnictwo, to
przede wszystkim ludzie tam ˝yjàcy. Jednym z naszych priorytetów jest wyrównywanie poziomu ˝ycia na wsi i w mieÊcie. Takie podejÊcie wymaga natomiast kompleksowego rozwiàzywania problemów. Dlatego, od momentu powstania nowego
rzàdu, po raz pierwszy, za sprawy sektora rolnego
odpowiada właÊnie cały rzàd.
Oprócz rozwiàzywania bie˝àcych zagadnieƒ
bezpoÊrednio zwiàzanych z rolnictwem równolegle
przygotowujemy plany oraz projekty dotyczàce
mieszkaƒców wsi i obszarów wiejskich.
Mam dobrà informacj´ dla emerytów i rencistów
pobierajàcych Êwiadczenia z Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. Od 1 marca br. nie
ma w Polsce rolnika-emeryta, ze Êwiadczeniem ni˝szym ni˝ tysiàc złotych. Podwy˝szone zostały
wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane
do dnia 28 lutego 2017 r.
Jest to efekt wejÊcia w ˝ycie ustawy podwy˝szajàcej
najni˝sze Êwiadczenie emerytalno-rentowe do tej
właÊnie wysokoÊci.
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych odbywa si´
na takich samych zasadach, jak emerytur i rent wy2

płacanych przez inne organy emerytalno-rentowe.
Do ka˝dego emeryta i rencisty zostanie przesłana decyzja o nowej kwocie Êwiadczenia.
KRUS zwaloryzuje około 1,20 mln emerytur i rent
rolniczych, w tym ok. 38 tys. emerytur i rent dla
osób, które przekazały gospodarstwa rolne Paƒstwu. Do 1990 r. przej´tych zostało na Skarb Paƒstwa – w zamian za emerytury i renty – ok. 350 tys.
gospodarstw rolnych o łàcznej powierzchni 2,2
mln ha.
Niektórzy próbujà dezawuowaç przyj´te rozwiàzania mówiàc, ˝e tylko niewielka cz´Êç rolników z tego skorzysta. Tak, zasada ta nie b´dzie stosowana do emerytury lub renty rolniczej pobieranej
w zbiegu z emeryturà lub rentà z innego ubezpieczenia społecznego, je˝eli suma tych Êwiadczeƒ
przekracza kwot´ 1000 złotych, a tak˝e do Êwiadczeƒ zawieszonych zgodnie z art. 28 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz rolniczych emerytur cz´Êciowych, czyli w zwiàzku z prowadzeniem działalnoÊci rolniczej lub osiàganiem
przychodów z tytułu zatrudnienia.
Obserwujemy istotny wzrost odsetka osób starszych w społeczeƒstwie. Polska jest najszybciej staBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017
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W roku 2016 KRUS wypłaciła na ten cel ok. 115
mln zł.
Natomiast z myÊlà o młodzie˝y przygotowana została strategia kształcenia rolniczego. Obecnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi podlega 46 zespołów szkół centrów kształcenia rolniczego, które
tworzà ogólnopolskà sieç szkół resortowych.
Przed szkołami tymi stojà wa˝ne zadania przygotowania kadr do wyzwaƒ współczesnego i nowoczesnego rolnictwa.
Naszym zało˝eniem jest, aby szkoły rolnicze pełniły przede wszystkim rol´ oÊrodków edukacji rolniczej w regionie, w którym funkcjonujà. Powinny
one staç si´ jednym z ogniw transferu wiedzy
do praktyki oraz kreowania procesów innowacji
gospodarczych i społecznych, słu˝àcych zwi´kszaniu konkurencyjnoÊci polskiego rolnictwa.
Aby te cele osiàgnàç przewidujemy nawiàzanie
Êcisłej współpracy pomi´dzy szkołami rolniczymi,
oÊrodkami doradztwa rolniczego i podległymi
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi placówkami
naukowymi.
Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e tereny wiejskie sà wyÊmienitym miejscem do wypoczynku, zarówno
dłu˝szego, jak i krótkiego. Rozwój usług turystycznych na obszarach wiejskich, coraz wy˝sza ich jakoÊç i wysokie standardy sprawiajà, ˝e roÊnie zainteresowanie wypoczynkiem na wsi. Bogaty wachlarz atrakcji wpisujàcych si´ w Êwiatowe trendy
typu „slow life”,”slow food” i „eko” oraz ró˝norodna oferta gospodarstw agroturystycznych, to równie˝ ciekawa propozycja dla turystów zagranicznych. Wychodzàc naprzeciw tym oczekiwaniom
podejmujemy odpowiednie działania informacyjno -promocyjne. W pierwszej połowie marca
uczestniczyłam w Mi´dzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB, która odbywała si´ w Berlinie. Na naszym narodowym stoisku przedstawiliÊmy propozycje odkrywania bogactwa naszej przyrody i kultury.
OpracowaliÊmy tak˝e kompleksowy plan działaƒ
promocyjnych. Jestem przekonany, ˝e u progu sezonu zainteresowanie wypoczynkiem na wsi b´dzie
systematycznie rosnàç.
Szanowni Paƒstwo!
Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Zmartwychwstania Paƒskiego.
To czas odrodzenia i nadziei. ˚ycz´ Paƒstwu
optymizmu i wzajemnej ˝yczliwoÊci, ˝ycz´ równie˝,
aby Êwiàteczny czas, sp´dzony w rodzinnym gronie
stał si´ êródłem radoÊci i wzmacniania ducha.
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rzejàcym si´ krajem Unii Europejskiej. Starzenie si´
na obszarach wiejskich, ze swoimi specyficznymi
przejawami oraz niezb´dnymi interwencjami,
do tej pory nie było podejmowane i najwy˝szy czas
to zmieniç.
Osoby starsze stanowià niewykorzystany kapitał
ludzki na obszarach wiejskich. Niezb´dna jest ich
aktywizacja i przedstawienie ciekawych propozycji
samorealizacji. Dla tej grupy osób potrzebne jest
te˝ zaprojektowanie specyficznych dla obszarów
wiejskich modeli zabezpieczenia socjalnego.
W odpowiedzi na te potrzeby przygotowaliÊmy
w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju dwa projekty: gospodarstwo opiekuƒcze
oraz aktywny i zdrowy senior – rolnik.
Gospodarstwa opiekuƒcze sà formà gospodarowania, która polega na łàczeniu działalnoÊci rolniczej z opiekà nad osobami potrzebujàcymi
wsparcia.
Nasz projekt zakłada m.in. utworzenie w ka˝dym
województwie kilku, kilkunastu, a jeÊli b´dzie zainteresowanie, to nawet kilkudziesi´ciu takich gospodarstw. W efekcie mo˝e byç zbudowana cała sieç,
która wpisuje si´ w ten sposób w ide´ rolnictwa
społecznego.
Drugi projekt – „Aktywny i zdrowy senior rolnik”
ma na celu wypracowanie kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi
z obszarów wiejskich obj´tych systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego. Projekt ma charakter pilota˝owy, przy czym oczekuje si´, i˝ b´dzie on przyczynkiem do modernizacji systemu
zabezpieczenia społecznego w zakresie opiekuƒczo-rehabilitacyjnych komponentów oferty ubezpieczeniowej dla osób starszych z obszarów wiejskich obj´tych systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego.
Pami´tamy równie˝ o mieszkajàcych na wsiach
dzieciach i młodzie˝y. Pół miliona dzieci rolników
obj´liÊmy ubezpieczeniem od nast´pstwem nieszcz´Êliwych wypadków. Dzieci rolników i domowników b´dà mogły korzystaç z tego dodatkowego
Êwiadczenia nie ponoszàc ˝adnych dodatkowych
kosztów. Automatycznie dzieci te sà zwolnione
z opłat na ubezpieczenie od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków realizowanych na przykład przez
szkoły.
Młodym matkom przez cały rok 2016 wypłacane
były zasiłki macierzyƒskie, których wartoÊç wzrosła
do 1000 zł. Zasiłek przysługuje przez 12 miesi´cy.
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PłatnoÊci bezpoÊrednie
za 2017 r.
15 marca rozpoczàł si´ nabór wniosków

W

biurach powiatowych
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa mo˝na składaç wnioski o przyznanie płatnoÊci za 2017 r. Tak jak
w roku 2016, rolnicy mogà ubiegaç si´ o przyznanie nast´pujàcych
rodzajów płatnoÊci bezpoÊrednich:
1 jednolita płatnoÊç obszarowa,
1 płatnoÊç za zazielenienie,
1 płatnoÊç dodatkowa,
1 płatnoÊç dla młodych rolników,
1 wsparcie zwiàzane z produkcjà
(płatnoÊç do bydła, płatnoÊç
do krów, płatnoÊç do owiec, płatnoÊç do kóz, płatnoÊç do roÊlin wysokobiałkowych, płatnoÊç do buraków cukrowych, płatnoÊç do ziemniaków skrobiowych, płatnoÊç
4

do owoców mi´kkich – przy czym
od 2017 r. sektor owoców mi´kkich obejmuje wyłàcznie uprawy
truskawek, płatnoÊç do pomidorów, płatnoÊç do chmielu, płatnoÊç
do lnu, płatnoÊç do konopi włóknistych),
1 płatnoÊç niezwiàzana do tytoniu
(w ramach przejÊciowego wsparcia
krajowego).
Ponadto, na jednym formularzu
wniosku rolnik mo˝e ubiegaç
o przyznanie tak˝e niektórych płatnoÊci realizowanych w ramach
PROW 2014-2020 (płatnoÊci
ONW, płatnoÊci rolno-Êrodowiskowo-klimatycznej, płatnoÊci ekologicznej, premii piel´gnacyjnej i premii zalesieniowej) oraz w ramach

PROW 2007-2013 (płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej i pomocy na zalesianie).
Rolnicy, którzy w 2015 r. przystàpili do systemu dla małych gospodarstw, otrzymajà płatnoÊç w ramach tego systemu, zast´pujàcà
wszystkie rodzaje wsparcia finansowane z bud˝etu unijnego. Wystàpienie z systemu dla małych gospodarstw ze skutkiem od 2017 r. jest
mo˝liwe w terminie do 30 wrzeÊnia
br., nie jest ju˝ natomiast mo˝liwe
przystàpienie do tego systemu.
Termin składania wniosków
o przyznanie płatnoÊci za 2017 r.
potrwa do 15 maja br. Mo˝liwe jest
równie˝ zło˝enie wniosku po tej dacie, nie póêniej jednak ni˝
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

do dnia 9 czerwca 2017 r., ale
spowoduje to sankcje w postaci
obni˝enia kwoty płatnoÊci o 1%
za ka˝dy dzieƒ roboczy zwłoki.
Najwa˝niejsze zmiany w systemie
płatnoÊci bezpoÊrednich, wprowadzone ze skutkiem od 2017 r., odnoszà si´ do wsparcia zwiàzanego
z produkcjà. Nadal b´dzie ono realizowane w 4 sektorach produkcji
zwierz´cej (młode bydło, krowy,
owce, kozy) i 8 sektorach produkcji
roÊlinnej (roÊliny wysokobiałkowe,
buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, owoce mi´kkie, pomidory,
chmiel, len, konopie włókniste),
niemniej jednak w ramach przeglàdu funkcjonowania tego instrumentu, wprowadzono zmiany w zasadach przyznawania płatnoÊci
w sektorach: młodego bydła, krów,
owiec, roÊlin wysokobiałkowych,
buraków cukrowych i owoców
mi´kkich.
PłatnoÊci do zwierzàt
1 Sektor młodego bydła i krów.
W przypadku sektorów młodego
bydła i krów zmniejszono maksymalnà liczb´ zwierzàt, do których
mo˝e zostaç przyznana płatnoÊç,
z dotychczasowych 30 szt. do 20

centrowanie wsparcia w gospodarstwach, w których nast´puje systematyczny spadek liczby stad i pogłowia zwierzàt, a wi´c gospodarstw, których sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza.
1 PłatnoÊci do owiec.
W przypadku płatnoÊci do owiec
ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierzàt kwalifikujàcych
si´ do wsparcia – od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków (zamiast okresu
od
dnia
20
paêdziernika
do dnia 20 listopada). Zmiana została dokonana w zwiàzku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje zrzeszajàce hodowców owiec
i ma na celu ułatwienie zarzàdzania stadem.
W zwiàzku ze zmianà okresu
przetrzymywania owiec, dostosowano termin dokonania zgłoszeƒ
wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt (nale˝y ich dokonaç
do dnia 15 marca roku zło˝enia
wniosku) i spełnienia wymagaƒ
w zakresie identyfikacji (zwierz´
musi je spełniaç najpóêniej
od dnia 15 marca roku zło˝enia
wniosku).

rze owiec i w sektorze kóz. Zmiana polega na tym, ˝e rolnik we
wniosku b´dzie jedynie zaznaczał,
˝e ubiega si´ o płatnoÊci do owiec
lub kóz – bez koniecznoÊci wpisywania numerów identyfikacyjnych
tych zwierzàt. Zapewnia to oszcz´dnoÊç czasu i brak ryzyka popełnienia bł´du. Zgłoszenie do IRZ faktu,
˝e zwierz´ opuÊciło gospodarstwo
w okresie przetrzymywania, zastàpi
pisemne wycofanie wniosku o płatnoÊç do owiec lub kóz. Zasady zast´powania zwierzàt nie ulegajà
zmianie.
RoÊliny wysokobiałkowe
W miejsce dotychczasowej płatnoÊci do roÊlin wysokobiałkowych
wprowadzono dwie oddzielne płatnoÊci: do roÊlin stràczkowych
na ziarno oraz do roÊlin pastewnych. Dokonane zmiany biorà
pod uwag´ potrzeb´ zapewnienia
krajowej produkcji białka roÊlinnego na pasze oraz lepszego ukierunkowania wsparcia, uwzgl´dniajàcego sposób wykorzystania roÊlin
wysokobiałkowych.
1 PłatnoÊç do roÊlin stràczkowych
na ziarno b´dzie przysługiwała
do powierzchni upraw:

Uproszczono procedur´ ubiegania si´ o wsparcie zwiàzane z produkcjà w sektorze owiec i kóz

szt., ale zachowano dotychczasowà kopert´ finansowà. Wprowadzona zmiana pozwala na skonBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

Niezale˝nie od tego uproszczono
procedur´ ubiegania si´ o wsparcie zwiàzane z produkcjà w sekto-

bobiku,
· grochu siewnego, w tym peluszki, z wyłàczeniem grochu siewnego
·
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jest dokonanie zbioru ziarna (nasion).
PłatnoÊç b´dzie
miała charakter degresywny – wy˝sza
stawka b´dzie stosowana do pierwszych 75 ha upraw
w gospodarstwie,
ni˝sza do powierzchni powy˝ej 75 ha.
1 PłatnoÊç do roÊlin
pastewnych b´dzie
przysługiwała do powierzchni upraw roÊlin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz obj´toÊciowych:
·
esparcety siewnej,
W miejsce płatnoÊci do roÊlin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne
płatnoÊci: do roÊlin stràczkowych na ziarno…
· koniczyny czerwonej,
cukrowego i grochu siewnego łu- · koniczyny białej,
· koniczyny białoró˝owej,
skowego,
· łubinu białego,
· koniczyny perskiej,
· łubinu wàskolistnego,
· koniczyny krwistoczerwonej,
· łubinu ˝ółtego,
· komonicy zwyczajnej,
· soi zwyczajnej.
· l´dêwianu,
Warunkiem przyznania płatnoÊci · lucerny siewnej,
· lucerny mieszaƒcowej,
· lucerny chmielowej,
· nostrzyka białego,
· seradeli uprawnej,
· wyki kosmatej,
· wyki siewnej.
Uprawa zgłoszona do wsparcia nie
mo˝e zostaç przeznaczona na zielony nawóz. PłatnoÊcià b´dzie obj´te nie wi´cej
ni˝ 75 ha upraw
w gospodarstwie.

… oraz do roÊlin pastewnych, w tym m.in. koniczyny

6

Truskawki
W przypadku sektora
owoców mi´kkich
wsparcie b´dzie przysługiwało do upraw
truskawek.

Buraki cukrowe
Od 2017 r. wsparcie w sektorze
buraków cukrowych b´dzie przyznawane do powierzchni upraw
wszystkich buraków cukrowych,
a nie tylko buraków kwotowych.
Zmiana ta wynika z koniecznoÊci
dostosowania instrumentu wsparcia do zmienionych unijnych uwarunkowaƒ prawnych – zniesienie
kwotowania produkcji cukru. Nadal wymagane jest posiadanie
umowy dostawy.
Pozostałe zmiany
Poza zmianami w zasadach przyznawania niektórych płatnoÊci realizowanych w ramach wsparcia
zwiàzanego z produkcjà, uchylony
zostanie wykaz obszarów, które sà
wykorzystywane głównie do prowadzenia działalnoÊci pozarolniczej.
Wykaz ten obejmował lotniska, boiska sportowe i pola golfowe, co
oznaczało, ˝e grunty rolne, na których były poło˝one te obiekty, były
a priori wykluczone z płatnoÊci bezpoÊrednich, niezale˝nie od tego,
w jakim stopniu były one wykorzystywane do prowadzenia działalnoÊci rolniczej. Brak wykazu obszarów
automatycznie wyłàczonych ze
wsparcia oznaczał b´dzie, ˝e
w przypadku gruntów, na których – poza działalnoÊcià rolniczà – prowadzona jest równie˝
działalnoÊç pozarolnicza, kierownik
biura powiatowego ARiMR, w toku
post´powania o przyznanie płatnoÊci, b´dzie ka˝dorazowo oceniał,
czy prowadzenie działalnoÊci rolniczej nie jest znaczàco utrudnione
przez intensywnoÊç, charakter,
okres trwania i harmonogram działalnoÊci pozarolniczej. Je˝eli warunek ten b´dzie spełniony, grunty zostanà obj´te wsparciem.

Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cia: fotolia
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Rolnictwo i obszary wiejskie
w przyj´tej przez Rzàd „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywà do 2030 r.)”
14 lutego br. Rada Ministrów podj´ła Uchwał´ w sprawie przyj´cia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywà do 2030 r.) (dalej nazywanej jako „SOR” lub
„Strategia”) − najwa˝niejszego dokumentu, który przedstawia
cele do realizacji w perspektywie roku 2020 i 2030, wskazuje
sposób ich osiàgania oraz okreÊla najwa˝niejsze projekty. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi brało aktywny udział w pracach
nad projektem Strategii, dbajàc aby w dokumencie właÊciwie zostały opisane zagadnienia dotyczàce rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

P

rojekt Strategii był rozpatrywany przez Komitet Ekonomiczny
Rady Ministrów 17 stycznia
2017 r. Nast´pnie dokument był
przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów 19 stycznia
2017 r., który go przyjàł i rekomendował Radzie Ministrów.
WÊród głównych zało˝eƒ Strategii
wymienia si´ koniecznoÊç oparcia
konkurencyjnoÊci kraju o stabilne
i trwałe podstawy oraz zmian´ modelu rozwoju kraju. Głównym celem
projektowanych działaƒ rozwojoBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

wych w SOR jest stworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkaƒców Polski przy jednoczesnym
wzroÊcie spójnoÊci w wymiarze społecznym, ekonomicznym, Êrodowiskowym i terytorialnym.
Oczekiwanym efektem realizacji
Strategii b´dzie wzrost zamo˝noÊci
Polaków oraz zmniejszenie liczby
osób zagro˝onych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W konsekwencji ma nastàpiç „poprawa jakoÊci ˝ycia obywateli, rozumiana jako stworzenie przyjaznych warunków

bytowych, zapewnienie odpowiedniej jakoÊci kształcenia, podwy˝szajàcego kwalifikacje i kompetencje
obywateli, wzrost zatrudnienia i lepsze jakoÊciowo miejsca pracy, poprawa dost´pu do infrastruktury, zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej poprawiajàcej zdrowotnoÊç
obywateli, satysfakcjonujàcego stanu Êrodowiska oraz poczucia bezpieczeƒstwa.”
Strategia zawiera szereg wyborów
strategicznych polityki paƒstwa, które stanowià punkt odniesienia
do konstruowania wszystkich polityk,
programów i projektów realizacyjnych. Nale˝y do nich m.in.:
1 okreÊlenie listy sektorów strategicznych, które majà szans´ staç si´
przyszłymi motorami polskiej gospodarki i na których skoncentrowane
zostanie wsparcie w ramach poszczególnych polityk publicznych;
1 zwi´kszenie koncentracji polityki
regionalnej na obszarach problemowych i potencjałach terytorial7
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W dokumencie podkreÊlone zo- nych. Takie podejÊcie – wraz z przenych obszarów miejskich i wiejskich;
1 wskazanie kluczowych inwestycji stało, ˝e kluczowe dla zrównowa˝o- widzianym systemem monitorowainfrastrukturalnych (transportowych, nego i odpowiedzialnego rozwoju nia i oceny – zapewni włàczenie
energetycznych, Êrodowiskowych, kraju b´dzie zwi´kszanie konkuren- w realizacj´ działaƒ partnerów spocyjnoÊci gospodarstw rolnych oraz łecznych i gospodarczych, społez zakresu cyfryzacji).
W Strategii zawarte sà rekomen- producentów rolno-spo˝ywczych po- czeƒstwa obywatelskiego, Êwiata
dacje dla polityk publicznych. Stano- przez popraw´ ich dochodowoÊci, nauki i samorzàdów. Lista projekwi ona podstaw´ do zmian w syste- integracj´ łaƒcucha ˝ywnoÊciowego tów strategicznych i flagowych liczy
blisko 200 przedsi´mie zarzàdzania rozwowzi´ç, zarówno z zakrejem, w tym obowiàzujàsu rozwiàzaƒ legislacyjcych dokumentów straSektor ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci jednym z 10
nych, jak i konkretnych
tegicznych (strategii, polityk, programów) oraz sektorów strategicznych, które majà szans´ staç si´ inwestycji. Ma ona chaprzyszłymi motorami polskiej gospodarki.
rakter otwarty i mo˝e
weryfikacji i aktualizacji
byç modyfikowana.
instrumentów wdro˝eWÊród tej listy znajdujà
niowych, do których nasi´ m.in. nast´pujàce
le˝y mi´dzy innymi Strategia Zrównowa˝onego Rozwoju i bardziej sprawiedliwy podział war- projekty strategiczne MRiRW skieroWsi Rolnictwa i Rybactwa na la- toÊci dodanej w tym łaƒcuchu, opar- wane do sektora rolno-spo˝ywczego:
ty na zasadzie partnerstwa.
ta 2012-2020.
Ponadto w celu szczegóło- 1 Projekty rozwoju bran˝ − dedyNa liÊcie sektorów strategicznych
dla polskiej gospodarki znajduje si´ wym I SOR − Trwały wzrost gospo- kowane poszczególnym bran˝om
sektor ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci, zaÊ darczy oparty coraz silniej o wiedz´, sektora rolno-spo˝ywczego, spójne
w ramach krajowych inteligentnych dane i doskonałoÊç organizacyjnà z Programem Rozwoju Głównych
specjalizacji (tzw. Programów Pierw- zaprojektowany został kierunek in- Rynków Rolnych w Polsce na laszej Pr´dkoÊci) krajowa inteligent- terwencji: 4. Konkurencyjne gospo- ta 2016-2020.
W zale˝noÊci od stopnia zaawanna specjalizacja Innowacyjne tech- darstwa rolne i producenci rolnonologie, procesy i produkty sektora -spo˝ywczy oraz kierunek interwen- sowania prac koncepcyjnych lista
rolno-spo˝ywczego i leÊno-drzewne- cji: 7. Wsparcie lokalnych motorów projektów b´dzie na bie˝àco weryfigo. Jest to istotne, poniewa˝ Strate- przedsi´biorczoÊci, w ramach któ- kowana w kolejnych latach. Obecgia zakłada odchodzenie od dotych- rych przewidziano szereg działaƒ nie zostały przygotowane nast´pujàczasowego wspierania wszystkich dedykowanych rozwojowi sektora ce projekty:
· Innowacyjne przetwory owocosektorów czy bran˝, w kierunku zin- rolno-spo˝ywczego.
wo-warzywne – celem
dywidualizowanych paprojektu jest zwi´kszenie
kietów dla poszczególintencjonalnego spo˝ynych sektorów strateZwi´kszanie
konkurencyjnoÊci
gospodarstw
rolnych
cia produktów owocogicznych, które mogà
oraz producentów rolno-spo˝ywczych poprzez
staç si´ motorami gowych lub warzywnych
popraw´ ich dochodowoÊci, integracj´ łaƒcucha
spodarki polskiej w przyw oparciu o informacje
˝ywnoÊciowego i bardziej sprawiedliwy podział
szłoÊci.
dotyczàce właÊciwoÊci
wartoÊci dodanej w tym łaƒcuchu, oparty na
Istotnym elementem
prozdrowotnych i ˝ywiezasadzie partnerstwa − jednym
polityki eksportowej b´niowych produktu. Zadzie
koncentracja
kłada rozwini´cie segz priorytetowych zadaƒ paƒstwa.
wsparcia na bran˝ach,
mentu rynku przetworzoktóre stanowià wa˝nà
nych produktów owocopozycj´ eksportowà krawo-warzywnych dedykoStrategia b´dzie realizowa- wanych okreÊlonym grupom spoju oraz tych sektorach, które mogà
w przyszłoÊci decydowaç o pozycji na z wykorzystaniem podejÊcia pro- łecznym (np. osobom starszym) wykonkurencyjnej Polski w Êwiecie (wy- jektowego. Dokument, w ka˝dym twarzanych z wykorzystaniem zatypowano 12 bran˝, wÊród których z obszarów, wskazuje konkretne awansowanych lub innowacyjnych
znajduje si´ bran˝a „polskie specjal- projekty (strategiczne i flagowe) technik produkcyjnych (jak np. ultrasłu˝àce realizacji celów strategicz- dêwi´ki).
noÊci ˝ywnoÊciowe”).
8
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gwarantujàcego stabilnoÊç jej funk- 1 Odtworzenie i wsparcie rozwoju
· Polska wieprzowina – projekt
ukierunkowany na wzrost produkcji cjonowania. Oczekuje si´, ˝e wpro- lokalnych rynków rolnych − rozwój
wieprzowiny i zapewnienie bezpie- wadzenie nowych rozwiàzaƒ pozwoli lokalnych struktur umo˝liwiajàcych
czeƒstwa w zakresie pogłowia trzody na popraw´ efektywnoÊci gospoda- realizacj´ sprzeda˝y i promowania
rowania na obszarach wiejskich.
chlewnej w Polsce.
lokalnych produktów i podmiotów je
· Polska wołowina – wdro˝enie
1 Nowoczesne ubezpieczenia rol- wytwarzajàcych, prowadzenie lokalprojektu zapewni rozwój łaƒcucha nicze – wykorzystanie potencjału nych platform handlu produktami,
dostaw wołowiny kuliktórych obrót odbywa si´
narnej i sprawiedliwy pona rynku lokalnym. Wydział zysków w łaƒcuchu
korzystanie potencjału
WÊród
blisko
200
projektów
strategicznych
produkcyjnym.
Internetu, aby dotrzeç do
i flagowych − 12 projektów MRiRW dotyczàcych
· Polska
jagni´cinowych konsumentów.
1 Efektywny system dona i baranina – celem
rozwoju sektora rolno-spo˝ywczego.
radztwa rolniczego –
projektu jest wzrost prowzmocnienie i zwi´kszedukcji mi´sa, wełny,
nie efektywnoÊci domleka i skór owczych
oraz zapewnienie bezpieczeƒstwa Pocztowego Towarzystwa Ubezpie- radztwa rolniczego poprzez m.in.:
w zakresie pogłowia owiec w Polsce. czeƒ Wzajemnych do stworzenia ulepszenie systemu szkoleƒ dorad1 Ramowy Plan Działaƒ dla ˚ywno- oferty dedykowanej ubezpieczeniom ców rolniczych, wzmocnienie
Êci i Rolnictwa Ekologicznego na la- produkcji rolnej przed ryzykiem wy- kompetencji w zakresie transferu
ta 2014-2020 − rozwój rolnictwa stàpienia niekorzystnych zjawisk at- wiedzy z nauki do praktyki, unowoekologicznego oraz rynku ˝ywnoÊci mosferycznych. Upowszechnienie czeÊnienie warsztatu prowadzenia
ekologicznej. Wsparcie b´dzie skie- systemu ubezpieczeƒ zintensyfikuje działalnoÊci rolniczej i zarzàdzania
rowane zarówno na zwi´kszenie przemiany strukturalne sektora rol- gospodarstwem.
wartoÊci produkcji jak równie˝ liczby no-spo˝ywczego w kierunku pro- 1 Platforma ˝ywnoÊciowa – uruchomienie przez MRiRW oraz podproducentów ˝ywnoÊci ekologicznej. dukcji rynkowej.
1 Gospodarowanie gruntami rol- 1 Program wsparcia hodowli roÊlin mioty rynku kapitałowego elektronymi na rzecz zrównowa˝onego roz- w Polsce − w programie zostanà nicznej platformy sprzeda˝owej (typu
woju – nowy system regulacji praw- uj´te strategiczne, z punktu widzenia OTC) dla produktów rolno-spo˝ywnych słu˝àcych poprawie struktury polskiego rolnictwa, kierunki ho- czych. Wdro˝one rozwiàzanie ułatwi
obszarowej gospodarstw rolnych. dowli roÊlin z uwzgl´dnieniem zmian tworzenie du˝ych, jednorodnych
Przygotowane rozwiàzania umocnià klimatu, odpornoÊci na organizmy partii towaru, co przyczyni si´
pewnoÊç i trwałoÊç pozycji dzier˝aw- szkodliwe, czy te˝ wymagaƒ rynko- do zwi´kszenia eksportu produktów
cy przy równoczesnym poszanowa- wych. Oczekiwane rezultaty to: do- na rynki UE oraz wybrane pozaunijniu interesów wydzier˝awiajàcego starczenie firmom hodowlanym no- ne rynki perspektywiczne.
oraz wzmocnià ochron´ regional- woczesnych i wydajnych narz´dzi 1 Linia po˝yczkowa i Fundusz roznych walorów Êrodowiskowych.
do wspomagania hodowli nowych woju rolnictwa – fundusz dedykowa1 Spółdzielnie rolników – głównym odmian; uzyskanie materiałów wyj- ny podmiotom gospodarczym procelem projektu jest opracowanie Êciowych do hodowli odpornych wadzàcym działalnoÊç na obszarach
ustawy, która w kompleksowy sposób na czynniki biotyczne (np. wirusy lub wiejskich oraz gospodarstwom rolb´dzie regulowała zasady i sposób bakterie) oraz abiotyczne (takie jak nym. Linia po˝yczkowa wesprze infunkcjonowania spółdzielni rolni- susza, mróz); stymulacja hodowli westycje prywatne, które nie kwalificzych. Instrumentem majàcym za- gatunków kluczowych dla polskiego kujà si´ do wsparcia ze strony Êrodch´caç producentów rolnych do za- rolnictwa.
ków publicznych (krajowych i zagrakładania spółdzielni rolników ma byç 1 Intermodalny terminal towarowy nicznych). Wsparcie przyczyni si´
m.in. mo˝liwoÊç skorzystania z okre- − budowa infrastruktury spedycyj- do rozwoju atrakcyjnych miejsc praÊlonych zwolnieƒ podatkowych.
no-magazynowej działajàcej na po- cy na terenach wiejskich.
W projekcie przewidziano równie˝ trzeby eksportu towarów rolno-spo- 1 Woda dla rolnictwa – program
wprowadzenie obowiàzku tworzenia ˝ywczych na rynki Êwiatowe (przy za- wsparcia gospodarstw rodzinnych
przez spółdzielnie rolników funduszu anga˝owaniu spółek z udziałem i doskonalenia gospodarki wodnej
rezerw niepodzielnych, który ma Skarbu Paƒstwa, w tym Krajowej w rolnictwie w warunkach okresona celu zapewnienie instrumentu Spółki Cukrowej S. A.).
wych niedoborów i nadmiarów woBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017
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dy, w tym w budowie, odbudowie nych rynków pracy i mobilizacji za- zamieszkania, powinni mieç zapewi prawidłowym wykorzystaniu urzà- wodowej mieszkaƒców”. Zakłada nione mo˝liwoÊci rozwojowe przejadzeƒ melioracyjnych dla poprawie- si´, ˝e w wyniku interwencji zwi´kszà wiajàce si´ dost´pem do odpowiednia warunków produkcji, powi´ksze- si´ dochody gospodarstw domowych niej jakoÊci dóbr i podstawowych
nia retencji wodnej oraz osiàgni´cia na wsi (wzrost relacji rocznych do- usług (np. zdrowie, edukacja, transefektów Êrodowiskowych. Zarzàdza- chodów na wsi w stosunku do miasta port publiczny)”.
Rozwiàzania przyj´te w SOR oznanie lokalnymi zasobami wody obej- − z 69,5% w 2015 r. do 72%
czajà wi´c, ˝e działania Strategii domuje zatrzymanie wód opadowych w 2020 r. i 75% w 2030 r.).
tyczà wszystkich obszaw glebie, ochron´ jakorów wiejskich, a ich zró˝Êci wody poprzez zatrzynicowane terytorialnie
mywanie substancji naNowy model rozwoju to przede wszystkim rozwój
potrzeby zostały odzwierwozowych i w´gla orgaodpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie
ciedlone w szczególnoÊci
nicznego w glebie,
zrównowa˝ony. To model oparty o indywidualny
w kierunkach interwencji
ochron´ warunków bytowych chronionych ga- potencjał terytorialny, inwestycje, innowacje, rozwój, w celu szczegółowym II – Rozwój społecztunków zale˝nych od
eksport oraz wysoko przetworzone produkty.
nie wra˝liwy i terytorialwody oraz kształtowanie
nie zrównowa˝ony. Wykrajobrazów sprzyjajàodr´bniono tam dwa
cych utrzymaniu retencji
W dokumencie wskazano na kierunki interwencji dedykowane
naturalnej oraz zapobieganiu powoutrzymujàce si´ dysproporcje w po- rozwojowi regionalnemu obszarów
dziom i suszom.
W odniesieniu do rozwoju regio- ziomie rozwoju społeczno-gospo- wiejskich: 4.1 Rozwój obszarów wiejnalnego i terytorialnego warto przy- darczego, które sà konsekwencjà skich w oparciu o endogeniczne powołaç nowe zasady jakimi kierowa- m.in. „regionalnych ró˝nic w wydaj- tencjały gospodarcze oraz 4.2 Aktyno si´ przy opracowywaniu SOR: noÊci pracy, niezrównowa˝enia po- wizacja obszarów zagro˝onych trwa„Przez ostatnie 25 lat w Polsce domi- da˝y i popytu na lokalnych rynkach łà marginalizacjà.
Polityka wobec obszarów wiejskich
nował model rozwoju, z którego ko- pracy, geograficznie selektywnego
rzyÊci czerpały tylko niektóre grupy napływu inwestycji (głównie zagra- zgodnie z zapisami SOR „musi
społeczeƒstwa − rozwój był postrze- nicznych), potencjału poszczegól- wspieraç ich rozwój w oparciu o pogany przede wszystkim przez pryzmat nych oÊrodków a tak˝e zró˝nicowa- siadane przez nie endogeniczne powzrostu aglomeracji i du˝ych miast. nego poziomu wyposa˝enia infra- tencjały. Efektem b´dzie m.in. wyFundamentalnym wyzwaniem jest strukturalnego i dost´pnoÊci trans- równywanie szans rozwojowych
zatem przebudowanie całego mo- portowej, majàcej kluczowe znacze- wszystkim mieszkaƒcom wsi. Implidelu gospodarczego tak, ˝eby słu˝ył nie dla uczestnictwa w rynku pracy kuje to działania dotyczàce pobui dost´pnoÊci do usług publicznych”. dzania przedsi´biorczoÊci, przeon całemu społeczeƒstwu.
kształceƒ strukturalnych,
Nowy model rozwoju
zwi´kszania mobilnoÊci
to przede wszystkim rozi zapewnienia odpowój odpowiedzialny oraz
Rozwój obszarów wiejskich jednym z priorytetów
wiedniej jakoÊci usług
społecznie i terytorialnie
polityki regionalnej w ramach pierwszego celu tej decydujàcych o perspekzrównowa˝ony. To model
tywach
rozwojowych
oparty o indywidualny
polityki do 2030 r. „Zrównowa˝ony rozwój kraju
(zdro
wie,
edukacja,
potencjał terytorialny, inwykorzystujàcy indywidualne potencjały
trans
port
pu
blicz
ny), zawestycje, innowacje, rozposzczególnych terytoriów”.
pewniajàc przy tym zawój, eksport oraz wysoko
chowanie walorów kulprzetworzone produkty.
turowych, krajobrazu
Stàd w obszarze rozwój
W Strategii podkreÊlono, ˝e reali- i Êrodowiska przyrodniczego.”
zrównowa˝ony terytorialnie zdecydoJednoczeÊnie specjalna uwaga
wano, ˝e „polityka regionalna w dal- zacja celów strategicznych wymaga
szym ciàgu wzmacniała b´dzie tery- włàczenia w procesy rozwojowe musi zostaç poÊwi´cona obszarom
torialne potencjały rozwojowe i spe- wszystkich obszarów Polski. Zgodnie zagro˝onym trwałà marginalizacjà,
cjalizacje, głównie w kierunku akty- z zasadà zrównowa˝onego rozwoju które utraciły zdolnoÊci rozwojowe.
wizacji gospodarczej, rozwoju lokal- obywatele, niezale˝nie od miejsca Wymagajà one podj´cia dodatko10
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wych, specjalnych działaƒ ze strony ukierunkowanie wsparcia na rzecz · wsparcie inwestycji z zakresu gorzàdu i władz regionalnych, we obszarów wiejskich wielu podmio- spodarki wodno-Êciekowej na obwspółpracy z samorzàdami lokalny- tów (administracji rzàdowej i samo- szarach wiejskich, w celu podniesiemi, przedsi´biorcami i mieszkaƒca- rzàdowej, lokalnych społecznoÊci, nia jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców obmi. Du˝à rol´ do odegrania ma wła- organizacji społecznych i zawodo- szarów wiejskich;
Êciwe zapewnienie komplementar- wych), realizowanego na poziomie · wyeliminowanie terytorialnych ró˝nic w mo˝liwoÊci dost´pu
noÊci funkcji realizowado szerokopasmowego
nych dla mieszkaƒców
internetu o wysokich przewsi,
zlokalizowanych
na obszarach wiejskich Kluczowym elementem w procesie działaƒ na rzecz pustowoÊciach; budowa
zapewniajàcych
oraz w miastach – stano- osiàgania celów rozwojowych SOR jest zapewnienie sieci
wszystkim obszarom wiejskim warunków do
gwarantowanà przepuwiàcych ich centra obsłustowoÊç co najmniej 30
gowe w zakresie wielu
trwałego rozwoju.
mb/s do u˝ytkownika
dóbr i usług na poziomie
koƒcowego; rozwój kapiÊrednim i wy˝szym.
tału ludzkiego obszarów
Wyró˝nienie rozwoju
terytorialnego obszarów wiejskich lokalnym, regionalnym i krajowym wiejskich przy wykorzystaniu sieci szew SOR jest spójne z mi´dzynarodo- przy wykorzystaniu Êrodków krajo- rokopasmowych;
wymi standardami. Ma równie˝ swo- wych i UE. Skonsolidowanie zadaƒ · budow´ i modernizacj´ na obje uzasadnienie w skali kraju, ponie- w jednym dokumencie, zapewni szarach wiejskich bazy usług spowa˝ obszary wiejskie posiadajà naj- spójnoÊç mi´dzy strategicznymi za- łecznych i kulturalnych, w tym szkół
wi´kszy zasób terenów mo˝liwych daniami rzàdu i samorzàdu, reali- i przedszkoli, obiektów zdrowia oraz
do przeznaczenia pod inwestycje zowanymi na rzecz rozwoju obsza- wsparcie tworzenia centrów aktyworaz realizacj´ celów publicznych, rów wiejskich. Efektem tych skoor- noÊci mieszkaƒców wsi, w tym
w tym m.in. Êrodowiskowych pełnio- dynowanych działaƒ b´dzie wzmoc- na bazie infrastruktury szkolnej.
nych przez obszary zalesione i tereny nienie wszystkich funkcji wsi: spo- 1 Profesjonalne Instytucje Otoczełecznych, gospodarczych i Êrodowi- nia Biznesu (IOB) − działajàce
u˝ytkowane rolniczo.
na rzecz rozwoju przedsi´biorczoÊci
Obszary te mogà tak˝e przyczyniç skowych.
si´ do spełnienia jednego z podsta- 1 Infrastruktura dla rozwoju obsza- na obszarach wiejskich i w małych
wowych celów Agendy ONZ rów wiejskich – kompleksowy i zinte- miastach − wsparcie procesu rozna Rzecz Zrównowa˝onego Rozwo- growany pakiet działaƒ okreÊlajàcy woju przedsi´biorczoÊci na obszaju 2030 w zakresie zapewnienia bez- interwencje z ró˝nych êródeł krajo- rach wiejskich i w małych miastach
pieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego, lepsze- wych i UE, niezb´dne dla zwi´ksze- poprzez integracj´ instytucji otoczego od˝ywiania oraz promowania nia dost´pnoÊci mieszkaƒców ob- nia biznesu posiadajàcych ofert´
szarów wiejskich do podstawowych dla klienta na obszarach wiejskich,
zrównowa˝onego rolnictwa.
ich promocj´ oraz podRównie˝ w odniesieniu
wy˝szenie jakoÊci i efekdo rozwoju obszarów
wiejskich wyodr´bniono
tywnoÊci Êwiadczonych
W Strategii zaplanowano realizacj´ projektów
szereg projektów strateusług.
strategicznych
dedykowanych
rozwojowi
obszarów
gicznych wÊród których
1 Nowe szanse dla
wiejskich.
znajdujà si´ nast´pujàce
wsi – program aktywizaprojekty MRiRW:
cji zawodowej rolników
1 Pakt dla obszarów
oraz osób zwiàzanych
wiejskich – wdra˝any jaz rolnictwem dla potrzeb
ko dokument o charakterze porozu- usług publicznych i poprawy ich ja- pozarolniczego rynku pracy, z wykomienia społecznego i politycznego, koÊci, obejmujàcy m.in.:
rzystaniem instrumentów finansowaintegrujàcy w sposób kompleksowy · popraw´ dost´pnoÊci komunika- nych ze Êrodków polityki spójnoÊci,
działania systemowe (zmiany legi- cyjnej obszarów wiejskich poprzez PROW 2014-2020 oraz krajowych
slacyjne, instytucjonalne, progra- budow´ gminnej i powiatowej sieci instrumentów rynku pracy.
mowe) oraz inwestycyjne, zwiàzane drogowej w powiazaniu z rozwojem
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
z procesem zarzàdzania obszarami transportu publicznego obsługujà[ 22 623 18 44
wiejskimi. Zapewni odpowiednie cego tereny wiejskie;
Zdj´cie: fotolia
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O przyszłoÊci WPR
Konsultacje Komisji Europejskiej
2 lutego 2017 r. Komisja Europejska (KE) rozpocz´ła konsultacje publiczne na temat przyszłoÊci
wspólnej polityki rolnej (WPR). W konsultacjach mo˝e wziàç udział ka˝dy zainteresowany obywatel
Unii Europejskiej lub instytucja. Aby to zrobiç nale˝y wypełniç kwestionariusz1 na stronie KE.

D

ost´pna jest tak˝e polska wersja j´zykowa
kwestionariusza. Konsultacje sà otwarte
do 2 maja 2017 r. Ich
podsumowanie odb´dzie si´ podczas konferencji w lipcu 2017 r.
Na podstawie konsultacji,
a tak˝e w oparciu o analizy
i inne debaty (m. in. w Radzie UE
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa), do koƒca 2017 roku Komisja Europejska opracuje
komunikat w sprawie przyszłoÊci WPR. Kolejnym etapem prac b´dzie publikacja przez Komisj´ wniosków
legislacyjnych, która przewidziana jest w 2018 roku.
Ostatecznie o nowym kształcie WPR zadecydujà rzàdy
paƒstw członkowskich (Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa) oraz Parlament Europejski.

WPR po 2020 r. według Komisji Europejskiej
Komisja proponuje, aby reforma WPR była skupiona przede wszystkim na modernizacji i uproszczeniu
i wskazuje na nast´pujàce cele dla przyszłej WPR:
1 wspieranie inteligentnego rolnictwa poprzez zwi´kszenie jego konkurencyjnoÊci i innowacyjnoÊci,
przy jednoczesnym zapewnieniu zrównowa˝onego
rozwoju oraz Êwiadczenia usług na rzecz ochrony
ekosystemu;
1 promowanie odpornego rolnictwa poprzez podj´cie
problemu zmiennoÊci dochodów oraz wzmocnienie
pozycji rolników w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym;
1 sprzyjanie ˝ywotnej gospodarce wiejskiej poprzez
wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
12

na obszarach wiejskich
oraz wymiany pokoleƒ;
1 budowanie powiàzaƒ z innymi politykami, zwłaszcza dotyczàcymi ochrony Êrodowiska, zmian klimatu, zatrudnienia, kwestii społecznych, edukacji, bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci i łaƒcucha
dostaw, wy˝ywienia, zdrowia publicznego, spójnoÊci, prawa konkurencji, handlu, badaƒ i innowacji i migracji;
1 popraw´ zarzàdzania poprzez lepsze odzwierciedlenie ró˝norodnoÊci, która istnieje w unijnym rolnictwie,
uproszczenie WPR i wdra˝anie efektywnych kosztowo
narz´dzi, wzmocnienie ukierunkowania na wyniki.
Komisja jest tak˝e zobowiàzana do przygotowania
tzw. oceny wpływu / skutków (ang. Impact Assessment).
Jest do dokument, w którym przedstawiona b´dzie ocena skutecznoÊci obecnej WPR w wymiarze gospodarczym, społecznym i Êrodowiskowym. W ocenie wpływu
Komisja zaplanowała analiz´ 5 roboczych wariantów
polityki. Warianty te majà słu˝yç ukierunkowaniu dyskusji i nie przesàdzajà o ostatecznych zmianach WPR
(ostateczny kształt WPR po 2020 roku nie b´dzie wi´c
wprost jednà z zaproponowanych opcji).
Polskie priorytety w dotychczasowej debacie
Konsultacje Komisji sà wa˝nym etapem dyskusji
o zmianach wspólnej polityki rolnej na okres po 2020
roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zach´ca
wszystkich do aktywnego udziału w tych konsultacjach.
Głosy z Polski, uwzgl´dniajàce specyfik´ polskiego rolBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

nictwa i nasze priorytety, powinny wpłynàç na kierunek
dalszych prac Komisji.
We wst´pnej dyskusji na forum UE, która trwa
od maja 2016 roku i w której aktywnie uczestniczà
przedstawiciele Polski, MRiRW kieruje si´ priorytetami,
które zostały opracowane na podstawie dotychczasowych doÊwiadczeƒ we wdra˝aniu WPR w Polsce. Wypracowujàc polskie priorytety resort rolnictwa starał si´
uwzgl´dniç dost´pne wyniki badaƒ naukowych oraz
wnioski z dotychczasowej debaty (np. deklaracj´
CORK 2.0).
Priorytety prezentowane przez resort rolnictwa obejmujà przede wszystkim zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku produktów rolnych
w UE. Sprawny jednolity rynek wymaga przede wszystkim zapewnienia równych warunków konkurencji dla
wszystkich rolników bez wzgl´du na kraj, w którym prowadzà swojà działalnoÊci. Dlatego w nowej WPR nale˝y ostatecznie odejÊç od historycznych kryteriów dystrybucji wsparcia bezpoÊredniego i zakoƒczyç proces wyrównywania stawek płatnoÊci mi´dzy paƒstwami członkowskimi.
W dotychczasowej dyskusji zidentyfikowano szereg
ró˝nych priorytetów dla WPR na najbli˝sze lata. W du˝ej mierze odnoszà si´ one do wielofunkcyjnoÊci tej polityki. Jednak w ocenie MRiRW realizacja tych wszystkich priorytetów nie b´dzie mo˝liwa bez odpowiedniego bud˝etu na polityk´ rolnà.

Wspólna polityka rolna ma równie˝ niebagatelne
znaczenie w zapewnieniu spójnoÊci gospodarczej,
społecznej, terytorialnej i politycznej w UE. Dlatego kryteria spójnoÊciowe powinny byç brane pod uwag´
przy podziale Êrodków, szczególnie w II filarze,
zwłaszcza w Êwietle traktatowych celów UE, które przewidujà dà˝enia do spójnoÊci gospodarczej, społecznej
i terytorialnej oraz solidarnoÊci mi´dzy paƒstwami
członkowskimi.
W ocenie resortu rolnictwa zdecydowanej poprawy
wymaga zarzàdzania rynkami rolnymi w ramach WPR.
Nale˝y aktywnie korzystaç z dost´pnych rozwiàzaƒ
w celu skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na rynkach rolnych.
Uproszczenie WPR musi byç realne. Z pewnoÊcià
uproszczeniu nie posłu˝à kolejne rewolucyjne zmiany
tej polityki. Obecne ramy prawne dajà wystarczajàco
mo˝liwoÊci, aby poprawiç skutecznoÊç i efektywnoÊç
WPR. Nale˝y te˝ silniej włàczyç zasad´ subsydiarnoÊci
przy programowaniu, wdra˝aniu i kontroli rozwiàzaƒ
w ramach WPR, jednak w sposób który nie zwi´kszy ryzyka finansowego dla paƒstw członkowskich i rolników.
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
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Kwestionariusz dost´pny na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/

agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en#q-and-a

ONW według nowych reguł

W

okresie programowania
2014-2020 zmianie uległy zasady wyznaczenia
obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW typ nizinny) w ramach
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie
z zapisami rozporzàdzenia nr
1305/2013 na terenie całej UE stosowane b´dà jednolite kryteria biofizyczne dotyczàce klimatu, gleby oraz
ukształtowania terenu. Rozporzàdzenie to zobowiàzuje tak˝e paƒstwa
członkowskie do wyłàczenia ze
wsparcia w ramach ONW obszarów, na których znaczàce ograniczenia naturalne wyst´pujà, ale zostały
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

one przezwyci´˝one poprzez m.in.
zastosowanie intensywnych systemów produkcji (np. intensywny
chów zwierzàt oraz udział intensywnych upraw ogrodniczych i sadowniczych).
Instytuty badawcze (Instytut Uprawy Nawo˝enia i Gleboznawstwa –
Paƒstwowy Instytut Badawczy, Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
˚ywnoÊciowej – Paƒstwowy Instytut
Badawczy) zakoƒczyły kilkuletnie
prace majàce na celu wyznaczenie
w Polsce zasi´gów ONW według
tych nowych zasad. Przeprowadzono
zło˝one prace analityczne, m.in.
przygotowano odpowiedni zbiór da-

nych (w tym wykonanie prac terenowych oraz pobranie w skali całego
kraju i ocena prób glebowych) oraz
dokonano aktualizacji dla obszaru
całego kraju informacji zawartych
na mapie glebowo-rolniczej.
W czasie tych prac zweryfikowano
pod kàtem nowych kryteriów biofizycznych wszystkie jednostki administracyjne w Polsce (gminy i obr´by
ewidencyjne). Wyznaczenie obszarów, do których przysługiwaç ma
wsparcie w ramach ONW typ nizinny, zostało dokonane w pierwszej
kolejnoÊci na poziomie gmin spełniajàcych kryteria biofizyczne, a nast´pnie (w przypadku braku kwalifi13
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kacji całej gminy) na poziomie obr´bów ewidencyjnych. Przeprowadzona przez IUNG-PIB analiza wskazuje, ˝e powierzchnia ONW typ nizinny mo˝e wynosiç 46,46% (obecnie 51,5%) UR. Udział ten zostanie
pomniejszony o powierzchni´ obszarów, na których ograniczenia naturalne zostały przezwyci´˝one (tzw.
fine tuning).
Wyniki analizy wskazujà, ˝e zmianie powierzchni ONW typ nizinny
towarzyszà przesuni´cie terytorialne,
w wyniku których ok. 40,5% UR zachowa status ONW, 11,2% UR utraci status ONW, a 6% UR po raz
pierwszy uzyska status ONW. Utrata
statusu ONW typ nizinny przez cz´Êç
obszarów jest wynikiem odejÊcia
od dotychczas stosowanych kryteriów – Wskaênika Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej oraz
czynników demograficznych, na
rzecz jednolitych w całej UE kryteriów biofizycznych.
Dla jednostek administracyjnych,
które na skutek nowego wyznaczenia utracà status ONW typ nizinny,
MRiRW planuje kilka działaƒ łagodzàcych/osłonowych takich jak:
1 wyodr´bnienie nowej kategorii
ONW typ specyficzny,

Wdro˝enie delimitacji ONW wg nowych zasad mo˝liwe b´dzie od 1 stycznia 2018 r.

1 przejÊciowe (degresywne) płatnoÊci dla rolników, którzy na skutek nowego wyznaczenia utracà wsparcie
w ramach ONW,
1 ukierunkowanie cz´Êci Êrodków
w ramach PROW 2014-2020
na działania wspierajàce jednostki
administracyjne (lub regiony), w których nastàpi najwi´ksza strata w powierzchni ONW.
Informacja nt. nowego wyznaczenia ONW została zaprezentowana na posiedzeniu Sejmowej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25
stycznia 2017 r.

Obecnie wyniki analiz instytutów
sà weryfikowane przez słu˝by eksperckie KE, co oznacza, ˝e ocena KE mo˝e wpłynàç na ostateczne
zasi´gi ONW typ nizinny w Polsce.
Ostateczny proces uzgodnieƒ ze
słu˝bami KE i przyj´cie nowych rozwiàzaƒ w prawodawstwie krajowym
muszà zostaç zakoƒczone w 2017
r., aby mo˝liwe było wdro˝enie delimitacji ONW według nowych zasad
od 1 stycznia 2018 r.
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
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Polska wieÊ i rolnictwo 2016
Blisko połowa polskich rolników przeznacza na cele inwestycyjne, np. zakup maszyn, ok. 43 proc.
uzyskanych płatnoÊci bezpoÊrednich – wynika z badania „Polska wieÊ i rolnictwo” przeprowadzonego w 2016 r.

„P

olska wieÊ i rolnictwo” jest cyklicznym badaniem opinii publicznej realizowanym
od 2003 r., które słu˝y m.in. monitorowaniu
i ocenie zmian społeczno-gospodarczych zachodzàcych
na wsi, efektywnoÊci polityk publicznych kierowanych
na wieÊ oraz oceny działaƒ instytucji pracujàcych
na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
W 2016 r. badanie było zlecane wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencj´ Restrukturyza14

cji i Modernizacji Rolnictwa, Agencj´ NieruchomoÊci
Rolnych, Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
oraz Agencj´ Rynku Rolnego. Wywiady zostały przeprowadzone wÊród 1 563 osób, co stanowi reprezentatywnà ogólnopolskà prób´ badawczà. Na pytania odpowiadały osoby pełnoletnie mieszkajàce na wsi, wÊród
których 902 to osoby kierujàce gospodarstwem rolnym.
Wyniki badania potwierdzajà, ˝e Polska wieÊ jest
na stałe i w sposób nierozerwalny zwiàzana z rolnicBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

twem, które jest podstawowym albo dodatkowym miejscem pracy dla znaczàcej wi´kszoÊci mieszkaƒców obszarów wiejskich. Zdaniem osób bioràcych udział w badaniu, najwa˝niejszà rolà obszarów wiejskich w Polsce
jest produkcja ˝ywnoÊci (wskazało tak 85 proc. rolników
oraz 79 proc. nierolników), na drugim miejscu respondenci wskazujà na ochron´ Êrodowiska (takiej odpowiedzi udzieliło 56 proc. rolników oraz 49 proc. nierolników). RównoczeÊnie rolnicy deklarujà du˝à dbałoÊç
o ochron´ Êrodowiska, do której skłaniajà ich m.in. zasady udzielania wsparcia w ramach mechanizmów
Wspólnej Polityki Rolnej.
Respondenci zauwa˝ali pozytywne oddziaływanie
Wspólnej Polityki Rolnej (w tym w szczególnoÊci płatnoÊci bezpoÊrednich oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020) zarówno na rozwój ich
miejscowoÊci, jak i – w przypadku rolników – na rozwój
gospodarstwa rolnego. Przy czym odsetek badanych,
zdaniem których Wspólna Polityka Rolna ma pozytywny
wpływ na sytuacj´ ich gospodarstwa rolnego, był znacznie wy˝szy wÊród osób z wy˝szym wykształceniem. Blisko
co drugi mieszkaniec wsi był zdania, ˝e Unia Europejska
(jej instytucje) wystarczajàco dba o przyszłoÊç rolnictwa
i obszarów wiejskich.

otrzymanych płatnoÊci bezpoÊrednich; zakup nawozów
i Êrodków ochrony roÊlin – ok. 61 proc. beneficjentów
płatnoÊci wydatkuje na ten cel ok. 31 proc. otrzymanych
Êrodków), to znaczna ich cz´Êç jest przeznaczana równie˝ na realizacj´ celów inwestycyjnych (jak np. zakup
maszyn rolniczych – blisko połowa rolników przeznacza
na ten cel ok. 43 proc. uzyskanych płatnoÊci bezpoÊrednich; czy te˝ zakup gruntów na cele rolnicze).
Odpowiedzi osób, które sà beneficjentami płatnoÊci bezpoÊrednich
na pytanie: „W jaki sposób wykorzystał (a) Pan (i) fundusze otrzymane w ramach płatnoÊci bezpoÊrednich w 2015 r.?”

Odpowiedzi mieszkaƒców wsi na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem Unia
Europejska (jej instytucje) wystarczajàco dbajà o przyszłoÊç rolnictwa
i obszarów wiejskich?”

Mimo ró˝nej sytuacji finansowej swoich gospodarstw
domowych, rolnicy starajà si´ inwestowaç w ich rozwój.
Najcz´Êciej podejmowanymi działaniami w gospodarstwie rolnym respondentów były inwestycje w maszyny,
a tak˝e inwestycje w budynki gospodarcze oraz ich wyposa˝enie (odpowiednio 59 proc. i 40 proc. badanych
rolników). Odsetek inwestujàcych w maszyny był wi´kszy
wÊród beneficjentów PROW 2014-2020 i wynosił
63 proc.
Inwestycje te nierzadko były mo˝liwe dzi´ki wsparciu
otrzymywanemu w ramach płatnoÊci bezpoÊrednich.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, ˝e choç słu˝à one
głównie finansowaniu bie˝àcych kosztów działalnoÊci
rolniczej (w tym zakup paliwa do produkcji rolnej – blisko 2/3 rolników wydaje na ten cel Êrednio 30 proc.
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

Ârodki te wydajà si´ jednak niewystarczajàce w Êwietle
potrzeb rolników w zakresie wdro˝enia na poziomie gospodarstwa rozwiàzaƒ innowacyjnych. Najcz´Êciej rolnicy wskazywali na koniecznoÊç wdro˝enia innowacyjnych
technologii uprawy roÊlin (66 proc.), innowacji z zakresu
modernizacji rolnictwa (52 proc.) oraz innowacyjnych
technologii chowu i hodowli zwierzàt. Deklarowane potrzeby dotyczyły równie˝ innowacyjnych metod i narz´dzi
zarzàdzania gospodarstwem rolnym.
Wyniki badania pokazujà równie˝ powiàzania mi´dzy
skalà produkcji a korzystaniem ze wsparcia w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej.
Przedstawione w artykule, jak i pozostałe wyniki badania „Polska wieÊ i rolnictwo” sà dobrà okazjà, by jeszcze
raz zach´ciç do udziału w konsultacjach społecznych
na temat przyszłoÊci Wspólnej Polityki Rolnej, które rozpocz´ły si´ 2 lutego i potrwajà do 2 maja 2017 r.
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
[ 22 623 18 44

15

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

WieÊ i rolnictwo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Produkcja roÊlinna

Nowe odmiany gatunków
roÊlin stràczkowych
wpisanych do krajowego rejestru w roku 2017

O

becny stan Krajowego Rejestru (KR) w grupie roÊlin bobowatych grubonasiennych, włàczajàc soj´, to 93 odmiany
w obr´bie oÊmiu gatunków. Łubin
wàskolistny (27 odmian) i groch
siewny (25 odmian) sà gatunkami
najliczniej reprezentowanymi w KR.
Wi´kszoÊç zarejestrowanych odmian
grochu siewnego stanowià formy
ogólnou˝ytkowe wàsolistne o białych
kwiatach (17 odmian) oraz 8 odmian pastewnych – w przewadze
barwnie kwitnàcych, wàsolistnych lub
liÊciastych. Łubin wàskolistny reprezentujà tzw. formy gorzkie o wysokiej
zawartoÊci alkaloidów w nasionach
(3 odmiany), przydatne zwłaszcza
do zasiewów na przyoranie. Odr´bnà grup´ wÊród łubinów wàskolistnych stanowià odmiany pastewne
o niskiej zawartoÊci alkaloidów (24)
zró˝nicowane pod wzgl´dem wielu
cech, w tym odmiany o niesamokoƒczacym i samokoƒczàcym typie
wzrostu. W KR jest tak˝e 12 odmian
bobiku, zró˝nicowanych pod wzgl´dem jakoÊci nasion: pi´ç odmian niskotaninowych o niesamokoƒczàcym typie wzrostu i siedem wysokotaninowych o ró˝nym typie wzrostu. Ponadto aktualnie zarejestrowanych
jest 12 odmian soi, z czego połow´
z nich wpisano do krajowego rejestru
w 2017 r. Zarejestrowanych jest te˝ 9
pastewnych odmian łubinu ˝ółtego, 5 odmian wyki siewnej (o niskiej
zawartoÊç zwiàzków cyjanogennych – 4 odmiany, a o wysokiej zawartoÊci zwiàzków cyjanogennych – 1), oraz 2 odmiany łubinu
białego ró˝niàce si´ typem wzrostu
16

(niesamokoƒczàca i samokoƒczàca).
Jest tak˝e jedna odmiana wyki kosmatej – jedynego gatunku ozimego
w tej grupie roÊlin.
W lutym bie˝àcego roku
w COBORU w Słupi Wielkiej odbyło si´ posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian RoÊlin Pastewnych,
po którym Krajowy Rejestr wzbogacił
si´ o 16 nowych, cennych odmian
roÊlin bobowatych grubonasiennych
w pi´ciu gatunkach. Wi´kszoÊç
z nich wnosi przede wszystkim post´p w plennoÊci, a niektóre z nich
dodatkowo w innych wa˝nych gospodarczo cechach u˝ytkowych, takich jak wyleganie, zdrowotnoÊç
i równomiernoÊç dojrzewania. Dla

soi po raz pierwszy wpisano dwie plenne odmiany charakteryzujàce
si´ dłu˝szym okresem
wegetacji.
Odmiany wpisane do KR w 2017 r.
1 Łubin wàskolistny
· Neron – odmiana niesamokoƒczàca, niskoalkaloidowa, do uprawy
na nasiona paszowe. Plon nasion
du˝y, plon białka doÊç du˝y. Termin
kwitnienia i dojrzewania roÊlin oraz
okres kwitnienia Êrednie. RoÊliny
Êredniej wysokoÊci, o doÊç du˝ej odpornoÊci na wyleganie przed zbiorem. OdpornoÊç na fuzaryjne wi´dni´cie i antraknoz´ Êrednia. Ma-

Obecny stan Krajowego Rejestru w grupie roÊlin stràczkowych (bobowatych grubonasiennych)
wg COBORU, stan na 10 marca 2017 r.
Gatunek
Łubin wàskolistny

Groch siewny

Bobik

Soja

Łubin ˝ółty
Wyka siewna

Łubin biały
Wyka kosmata
Razem

Wybrana cecha

Liczba odmian

wysoka zawartoÊç alkaloidów

3

niska zawartoÊç alkaloidów

24

ogólnou˝ytkowy

17

pastewny

8

niskotaninowy

5

wysokotaninowy

7

bardzo wczesna

1

Êrednio wczesna

4

wczesna

3

póêna

2

bardzo póêna

2

pastewny

9

mało zwiàzków cyjanogennych

4

du˝o zwiàzków cyjanogennych

1

niesamokoƒczàcy

1

samokoƒczàcy

1

ozima

1
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sa 1000 nasion Êrednia. Zgłaszajàcym odmian´ jest Hodowla RoÊlin
Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
· Roland – odmiana niesamokoƒczàca, niskoalkaloidowa, do uprawy
na nasiona paszowe. Plon nasion
i białka du˝y. ZawartoÊç alkaloidów w nasionach mała.
Termin kwitnienia i dojrzewania roÊlin doÊç wczesny, okres kwitnienia
Êredniej długoÊci. RoÊliny
Êredniej wysokoÊci, o du˝ej odpornoÊci na wyleganie przed zbiorem. OdpornoÊç na fuzaryjne wi´dni´cie doÊç du˝a, na antraknoz´ Êrednia. RównomiernoÊç
dojrzewania dobra, udział roÊlin zielonych przed zbiorem mały. Masa 1000 nasion Êrednia. Zgłaszajàcym odmian´ jest Hodowla RoÊlin
Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR Poznaƒska Hodowla RoÊlin sp. z o.o.
· Samba – odmiana niesamokoƒczàca, zaliczona do niskoalkaloidowych, o nieco wy˝szej zawartoÊci tych
zwiàzków w nasionach, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe.
Plon nasion i białka du˝y do bardzo
du˝ego. ZawartoÊç białka ogólnego
du˝a. Termin kwitnienia i dojrzewania roÊlin doÊç póêny, okres kwitnienia Êredniej długoÊci. RoÊliny o nieco
wi´kszej wysokoÊci i doÊç du˝ej odpornoÊci na wyleganie przed zbiorem. OdpornoÊç na fuzaryjne wi´dni´cie i antraknoz´ doÊç du˝a. Rów-
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nomiernoÊç dojrzewania Êrednia.
Masa 1000 nasion doÊç du˝a. Zgłaszajàcym jest Poznaƒska Hodowla
RoÊlin sp. z o.o.
1 Groch siewny
· Astronaute – odmiana ogólnou˝ytkowa, wàsolistna, o białych
kwiatach i ˝ółtych nasionach. Plon
nasion i białka du˝y. RoÊliny doÊç
wysokie, o doÊç du˝ej odpornoÊci
na wyleganie przed zbiorem. OdpornoÊç na podstawowe choroby
du˝a. RównomiernoÊç dojrzewania
Êrednia. Masa 1000 nasion bardzo
du˝a. Zgłaszajàcym jest Saaten-Union Polska sp. z o.o.
· Olimp – odmiana ogólnou˝ytkowa, wàsolistna, o białych kwiatach
i ˝ółtych nasionach. Plon nasion du˝y do bardzo du˝ego, plon białka
bardzo du˝y. RoÊliny Êredniej wysokoÊci, o doÊç du˝ej odpornoÊci
na wyleganie przed zbiorem. OdpornoÊç na zgorzelowà plamistoÊç grochu doÊç mała, na pozostałe podstawowe choroby – doÊç
du˝a. RównomiernoÊç dojrzewania
Êrednia. Masa 1000 nasion du˝a,
zawartoÊç białka ogólnego w nasionach du˝a do bardzo du˝ej. Zgłaszajàcym jest Poznaƒska Hodowla
RoÊlin sp. z o.o.
· Spot – odmiana ogólnou˝ytkowa, wàsolistna, o białych kwiatach i ˝ółtych nasionach. Plon
nasion du˝y do bardzo du˝ego,
plon białka du˝y. RoÊliny Êredniej
wysokoÊci, o doÊç małej odporno-

Êci na wyleganie przed zbiorem.
OdpornoÊç na podstawowe choroby Êrednia. RównomiernoÊç dojrzewania doÊç dobra. Masa 1000 nasion doÊç du˝a. Zgłaszajàcym jest
IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
· Tytus – odmiana ogólnou˝ytkowa, wàsolistna, o białych kwiatach
i ˝ółtych nasionach. Plon nasion
i białka du˝y. RoÊliny doÊç wysokie,
o doÊç du˝ej odpornoÊci na wyleganie przed zbiorem. OdpornoÊç
na podstawowe choroby du˝a. RównomiernoÊç dojrzewania Êrednia.
Masa 1000 nasion bardzo du˝a.
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Zgłaszajàcym jest DANKO Hodowla
RoÊlin sp. z o.o.
1 Bobik
· Fanfare – odmiana niesamokoƒczàca (tradycyjna), wysokotaninowa.
Plon nasion bardzo du˝y, plon białka
du˝y. Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania doÊç wczesny, okres
kwitnienia Êredni. WysokoÊç roÊlin
Êrednia, odpornoÊç na wyleganie
przed zbiorem doÊç du˝a. OdpornoÊç na choroby powodowane przez
patogeny pochodzenia grzybowego
Êrednia. RównomiernoÊç dojrzewania dobra. Masa 1000 nasion bardzo du˝a. Zgłaszajàcym jest Saaten-Union Polska sp. z o.o.
· Julia – odmiana niesamokoƒczàca (tradycyjna), wysokotaninowa.
Plon nasion du˝y, stabilny w latach
badaƒ; plon białka bardzo du˝y. Du˝a do bardzo du˝ej zawartoÊç białka
ogólnego w nasionach. Termin kwitnienia Êredni, dojrzewania doÊç
wczesny, okres kwitnienia doÊç krótki.
RoÊliny doÊç wysokie, o doÊç małej
odpornoÊci na wyleganie przed zbiorem. OdpornoÊç na choroby powodowane przez patogeny pochodzenia
grzybowego doÊç du˝a. RównomiernoÊç dojrzewania dobra. Masa 1000
nasion bardzo du˝a. Zgłaszajàcym
jest IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
1 Soja
· Erica – odmiana wczesna. Plon
nasion i białka wyraênie wi´kszy ni˝
odmian o podobnej wczesnoÊci. ZawartoÊç białka ogólnego w nasionach doÊç du˝a, tłuszczu surowego
Êrednia. RoÊliny doÊç niskie, o Êredniej odpornoÊci na wyleganie. Najni˝sze stràki osadzone doÊç nisko.
Masa 1000 nasion Êrednia. Zgłaszajàcym jest DANKO Hodowla RoÊlin sp. z o.o.
· Paradis – odmiana wczesna. Plon
nasion i białka wi´kszy ni˝ odmian
o podobnej wczesnoÊci. ZawartoÊç
białka ogólnego i tłuszczu surowego
w nasionach du˝a. RoÊliny doÊç niskie, o doÊç du˝ej odpornoÊci
na wyleganie. Najni˝szy stràk osa18

dzony wy˝ej ni˝ u odmian podobnych w typie. Masa 1000 nasion du˝a do bardzo du˝ej. Zgłaszajàcym
jest Saatbau Polska sp. z o.o.
· Maja – odmiana Êrednio wczesna. Plon nasion nieco poni˝ej Êredniej, plon białka du˝y. ZawartoÊç
białka ogólnego w nasionach bardzo du˝a, tłuszczu surowego doÊç
du˝a, włókna surowego mała. RoÊliny doÊç wysokie, o doÊç małej odpornoÊci na wyleganie przed zbiorem. Najni˝szy stràk osadzony doÊç
wysoko. Masa 1000 nasion Êrednia.
Zgłaszajàcym jest Hodowla Soi
AgroYoumis Polska sp. z o.o.
· Sculptor – odmiana Êrednio
wczesna. Plon nasion i białka Êredni. ZawartoÊç białka ogólnego
i tłuszczu surowego w nasionach
doÊç du˝a. RoÊliny doÊç wysokie,
o Êredniej odpornoÊci na wyleganie
przed zbiorem. Najni˝szy stràk osadzony na Êredniej wysokoÊci. Masa 1000 nasion du˝a do bardzo du˝ej. Zgłaszajàcym jest Saaten-Union
Polska sp. z o.o.
· GL Melanie – odmiana póêna.
Plon nasion du˝y, plon białka bardzo du˝y. ZawartoÊç białka ogólnego w nasionach doÊç du˝a, zawartoÊç włókna surowego doÊç mała.
RoÊliny Êredniej wysokoÊci, o doÊç
du˝ej odpornoÊci na wyleganie
przed zbiorem. Najni˝szy stràk osadzony doÊç wysoko. Masa 1000 nasion Êrednia. Zgłaszajàcym jest IGP
Polska sp. z o.o. sp. k.
· Petrina – odmiana bardzo póêna.
Plon nasion i białka du˝y. ZawartoÊç
białka ogólnego w nasionach mała,
tłuszczu surowego du˝a. RoÊliny
Êredniej wysokoÊci, o Êredniej odpornoÊci na wyleganie przed zbiorem.
Najni˝szy stràk osadzony na Êredniej
wysokoÊci. Masa 1000 nasion doÊç
mała. Zgłaszajàcym jest DANKO
Hodowla RoÊlin sp. z o.o.
1 Łubin ˝ółty
· Puma – odmiana niesamokoƒczàca, niskoalkaloidowa, do uprawy
na nasiona paszowe. Plon nasion

i białka bardzo du˝y, stabilny w latach
badaƒ. Termin kwitnienia i dojrzewania roÊlin doÊç póêny, okres kwitnienia Êredniej długoÊci. RoÊliny o nieco
wi´kszej wysokoÊci i Êredniej odpornoÊci na wyleganie przed zbiorem.
OdpornoÊç na antraknoz´ i brunatnà
plamistoÊç liÊci Êrednia. RównomiernoÊç dojrzewania poni˝ej Êredniej.
Masa 1000 nasion doÊç du˝a. Zgłaszajàcym jest Hodowla RoÊlin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
Łubin ˝ółty i wàskolistny w najbli˝szej perspektywie uwa˝any jest za roÊlin´ o znacznym potencjale dla
zwi´kszenia dost´pnoÊci do rodzimego białka w produkcji pasz. Dla grochu prace hodowlane zmierzajà
w kierunku wyrównania i zwi´kszenia
plonu wraz z odpornoÊcià na choroby, wyeliminowania wylegania i całkowitego przejÊcia na formy wàsolistne, zwi´kszenia zawartoÊci białka,
zmniejszenia zawartoÊci oligosacharydów. Dla bobiku w przyszłoÊci mogà byç dost´pne odmiany o zdeterminowanym typie wzrostu, niskiej zawartoÊci tanin i niep´kajàcej okrywie
nasiennej. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w latach 2013-2016 do badaƒ urz´dowych zgłoszono a˝ 23 nowe odmiany
soi. Du˝e znaczenie ma poszerzanie
doboru odmian, których rodowód
jest zwiàzany z hodowlà krajowà,
bàdê odmian zagranicznych, które sà
przystosowane do warunków klimatycznych Polski. Odmiany soi dost´pne na krajowym rynku ró˝nià si´ wyraênie pod wzgl´dem wielu cech,
a zwłaszcza plennoÊcià i długoÊcià
okresu wegetacji. Hodowcy oceniajà,
˝e mo˝liwe jest uzyskanie odmiany
o okresie wegetacji 120-150
dni, 40% zawartoÊci białka w nasionach, odpornà na susz´, z najni˝szymi stràkami osadzonymi na poziomie 15 cm oraz małà podatnoÊcià
na p´kanie stràków w perspektywie
najbli˝szych pi´ciu lat.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: fotolia
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Wysokiej jakoÊci roÊlin
mówimy „tak”

W

trosce o wysokà jakoÊç
materiału rozmno˝eniowego roÊlin ozdobnych
oraz bioràc pod uwag´ wysokie
oczekiwania konsumentów w zakresie jakoÊci tego typu roÊlin, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zarekomendował do dobrowolnego
stosowania opracowane przez
Zwiàzek Szkółkarzy Polskich „Zalecenia jakoÊciowe dla ozdobnego
materiału szkółkarskiego”.
Zalecenia sà obecnie jedynymi
aktualnymi i szeroko rozpowszechnionymi w kraju wytycznymi, regulujàcymi kwestie jakoÊci roÊlin
ozdobnych, z których mogà korzystaç zarówno odbiorcy roÊlin, jak
i ich producenci. Zalecenia majà
na celu okreÊlenie i wdro˝enie parametrów jakoÊciowych roÊlin
ozdobnych przeznaczonych na zakładanie i utrzymanie zieleni zarówno w przestrzeni prywatnej, np.
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na tarasach i w ogródkach przydomowych, jak i w przestrzeni publicznej – w parkach, ogrodach,
na skwerach, w granicach pasów
drogowych miast, czy te˝ wzdłu˝
dróg i autostrad. Stosowanie zaleceƒ mogłoby przede wszystkim
przyczyniç si´ do poprawienia jakoÊci produkowanych i oferowanych
do sprzeda˝y drzew, krzewów, pnàczy i bylin. Ponadto zalecenia mogłyby stanowiç u˝yteczne narz´dzie
dla osób przygotowujàcych specyfikacje do przetargów poprzez podanie przejrzystych kryteriów jakoÊciowych, jakim powinny odpowiadaç
zamawiane do projektowanych nasadzeƒ roÊliny. Jednolite kryteria jakoÊciowe materiału rozmno˝eniowego umo˝liwiłyby ponadto precyzyjne porównanie składanych przez
potencjalnych wykonawców ofert
i jednoznacznà ocen´ ich wartoÊci
oraz wybór tych najkorzystniejszych.

Zalecenia zostały opracowane
przez zespół szkółkarzy posiadajàcych wiedz´ i wieloletnie doÊwiadczenie w produkcji roÊlin ozdobnych oraz naukowców. Opracowanie uzyskało pozytywnà opini´ jednostek naukowych, takich jak Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Mieszkalnictwa oraz Katedra
Ochrony Ârodowiska Wydziału
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
„Zalecenia jakoÊciowe dla
ozdobnego materiału szkółkarskiego” sà dost´pne w wersji elektronicznej na stronie Zwiàzku Szkółkarzy Polskich (www.zszp.pl). Resort
rolnictwa zach´ca wszystkich zainteresowanych do ich stosowania.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cie: fotolia
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Nowe mechanizmy wsparcia
dla producentów mleka i Êwiƒ
9 marca br. opublikowane zostało rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencj´ Rynku Rolnego zadaƒ zwiàzanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz.U. poz. 499). Rozporzàdzenie weszło w ˝ycie 17 marca br.

R

ozporzàdzenie to wdra˝a postanowienia rozporzàdzenia
delegowanego Komisji (UE)
2016/1613 z dnia 8 wrzeÊnia
2016 r. przewidujàcego nadzwyczajnà pomoc dostosowawczà dla producentów mleka i rolników w innych
sektorach hodowlanych, które
wchodzi w skład pakietu pomocy
dla rolnictwa zaproponowanego
przez Komisj´ Europejskà w lipcu 2016 r. w odpowiedzi na trudnà
sytuacj´ na rynkach rolnych.
Na mocy ww. rozporzàdzenia Komisji Euro-pejskiej 2016/1613 paƒstwom członkowskim UE udost´pniona została pomoc finansowa
w całko-witej kwocie 350 mln euro,
w tym Polsce 22 670 129 euro
(98 689 872,6 zł). Zgodnie z przepisami rozporzàdzenia paƒstwa
członkowskie zobowiàzane sà wykorzystaç
udost´pnione
kwoty
na wsparcie producentów mleka lub
rolników w innych sektorach hodowlanych, którzy podejmujà co najmniej jedno z nast´pujàcych działaƒ:
1 ograniczenie produkcji wykraczajàce poza ograniczenie obj´te zakresem rozporzàdzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1612 albo
niezwi´kszanie produkcji;
1 rolnictwo na małà skal´;
1 stosowanie ekstensywnych metod
produkcji;
1 stosowanie metod produkcji przyjaznych dla Êrodowiska i klimatu;
20

1 wdra˝anie projektów współpracy;
1 wdra˝anie systemów jakoÊci lub
projektów majàcych na celu propagowanie jakoÊci i wartoÊci dodanej;
1 szkolenie w zakresie instrumentów finansowych i narz´dzi zarzàdzania ryzykiem.
Zgodnie z rozporzàdzeniem Rady
Ministrów udost´pniona Polsce kwota pomocy zostanie wykorzystana na wsparcie producentów mleka
oraz producentów Êwiƒ. Rozporzàdzenie wdra˝a cztery mechanizmy
wsparcia.
Refundacja kosztów zakupu przez producenta
mleka jałówek hodowlanych ras mi´snych lub
ras dwukierunkowych utrzymywanych
wyłàcznie w celu produkcji mi´sa lub
czystorasowego buhaja rasy mi´snej lub
rasy dwukierunkowej
1 Beneficjent
Producent mleka, który
w dniu zło˝enia wniosku
o udzielenie pomocy posiada
w siedzibie stada nie wi´cej
ni˝ 30 krów typu u˝ytkowego
mlecznego lub kombinowanego albo w tym dniu nie posiada
krów oraz w 2016 r. sprzedał
podmiotom skupujàcym mleko
co najmniej 5 tys. kg mleka.
1 WysokoÊç pomocy:
· 1000 zł – do jałówki, majàcej w dniu zakupu powy˝ej 6
miesi´cy i nie wi´cej ni˝ 12 miesi´cy;
· 1500 zł – do jałówki, majà-

cej w dniu zakupu powy˝ej 12 miesi´cy i nie wi´cej ni˝ 18 miesi´cy;
· 2500 zł – do jałówki, majàcej
w dniu zakupu powy˝ej 18 miesi´cy
i nie wi´cej ni˝ 36 miesi´cy;
· 4000 zł – do buhaja, majàcego
w dniu zakupu powy˝ej 13 miesi´cy.
Pomoc mo˝e byç udzielona
do maksymalnie 20 jałówek i 1 buhaja zakupionych przez producenta
mleka od dnia zło˝enia wniosku
o udzielenie pomocy do dnia 30
czerwca 2017 r., dla których wystawiono Êwiadectwo potwierdzajàce
pochodzenie tych zwierzàt, o którym
mowa w art. 26 ustawy o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich, urodzonych w stadach obj´tych ocenà wartoÊci u˝ytkowej bydła. Pomoc do buhaja jest udzielana pod warunkiem, ˝e liczba jałówek, krów ras mi´snych lub krów ras
dwukierunkowych posiadanych przez
producenta w dniu 30 czerwca 2017
r. nie b´dzie mniejsza ni˝ 20 sztuk.
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Warunkiem uzyskania pomocy jest
zobowiàzanie producenta mleka
m.in. do utrzymywania zwierzàt,
do których b´dzie udzielona pomoc
w wyznaczonym w rozporzàdzeniu
okresie, tj. w przypadku jałówek nie
krócej ni˝ do dnia 30 czerwca
2020 r. a w przypadku buhaja nie
krócej ni˝ do dnia 30 czerwca
2019 r. Ponadto producent zobowià˝e si´ do zakoƒczenia sprzeda˝y
mleka podmiotom skupujàcym mleko nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz niesprzedawania
mleka podmiotom skupujàcym
w okresie nie krótszym ni˝ 12 miesi´cy, liczàc od upływu miesiàca,
w którym producent zakoƒczył sprzeda˝ mleka tym podmiotom,
przy czym ewentualne wznowienie
tej sprzeda˝y mo˝e nastàpiç nie
wczeÊniej ni˝ od dnia 1 stycznia
2019 r.

według danych zawartych w rejestrze zwierzàt gospodarskich.
1 WysokoÊç pomocy:
· 150 zł – do loszki hodowlanej
majàcej w dniu zakupu mniej
ni˝ 150 dni;
· 350 zł – do loszki hodowlanej,
majàcej w dniu zakupu nie mniej
ni˝ 150 dni, która została poddana ocenie wartoÊci u˝ytkowej tucznej
i rzeênej;
· 500 zł – do knura hodowlanego,
majàcego w dniu zakupu nie mniej
ni˝ 150 dni, który został poddany
ocenie wartoÊci u˝ytkowej tucznej
i rzeênej.
1 Pomoc jest udzielana do zakupionych:
· loszek hodowlanych – w liczbie
stanowiàcej nie wi´cej ni˝ 50% liczby Êwiƒ, posiadanych przez producenta w siedzibie stada w dniu zło˝enia wniosku o udzielenie pomocy,
ale nie wi´kszej ni˝ 100 sztuk;
Refundacja kosztów zakupu przez producenta
· nie wi´cej ni˝ 3 knurów hodowlaÊwiƒ loszek hodowlanych i knurów hodowlanych
nych.
1 Beneficjent
Pomoc mo˝e byç udzielona
Producent Êwiƒ, który w dniu zło- do zwierzàt zakupionych przez pro˝enia wniosku o udzielenie pomocy ducenta Êwiƒ w okresie od dnia złoposiada w siedzibie stada nie mniej ˝enia wniosku o udzielenie pomocy
ni˝ 10 i nie wi´cej ni˝ 2000 Êwiƒ, do dnia 30 czerwca 2017 r., dla
których wystawiono Êwiadectwo
Udost´pniona Polsce kwota pomocy zostanie
potwierdzajàce ich pochodzewykorzystana na wsparcie producentów mleka
nie, o którym mowa w art. 26
ustawy o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierzàt gospodarskich, urodzonych w stadach
obj´tych ocenà wartoÊci u˝ytkowej Êwiƒ. Pomoc do zakupionych knurów hodowlanych jest
udzielana pod warunkiem, ˝e
liczba loszek hodowlanych
przypadajàca w dniu 30 czerwca 2017 r. na jednego zakupionego knura hodowlanego nie
b´dzie mniejsza ni˝ 20 sztuk.
Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiàzanie producenta Êwiƒ do utrzymywania nie
krócej ni˝ do dnia 30 czerwca 2019 r., nie mniej loszek hodowlanych i knurów hodowlaBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

nych ni˝ liczba loszek hodowlanych
i knurów hodowlanych, do których
b´dzie udzielona pomoc. Ponadto
producent zobowià˝e si´ do sprzeda˝y od dnia 1 stycznia 2017 r.
do dnia 30 czerwca 2017 r., nie
wi´kszej liczby Êwiƒ ni˝ liczba Êwiƒ,
którà sprzedał od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., co b´dzie ustalane według danych zawartych w rejestrze
zwierzàt gospodarskich.
Refundacja kosztów zakupu przez producenta
Êwiƒ jałówek hodowlanych ras mi´snych lub ras
dwukierunkowych utrzymywanych wyłàcznie
w celu produkcji mi´sa lub czystorasowego buhaja rasy mi´snej lub rasy dwukierunkowej
1 Beneficjent
Producent Êwiƒ, który:
· utrzymywał Êwinie w siedzibie stada poło˝onej na obszarze znajdujàcym si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionym w cz´Êci I, II lub III załàcznika do decyzji
wykonawczej Komisji 2014/709/UE
z dnia 9 paêdziernika 2014 r.
w sprawie Êrodków kontroli w zakresie zdrowia zwierzàt w odniesieniu
do afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ
w niektórych paƒstwach członkowskich i uchylajàcej decyzj´ wykonawczà 2014/178/UE;
· w dniu zło˝enia wniosku o udzielenie pomocy posiada w siedzibie
stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt, nie wi´cej
ni˝ 2000 Êwiƒ albo w tym dniu nie
posiada Êwiƒ oraz od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zło˝enia wniosku o udzielenie pomocy, przez dowolny okres utrzymywał Êwinie w tej
siedzibie.
1 WysokoÊç pomocy:
· 1000 zł – do jałówki, majàcej
w dniu zakupu powy˝ej 6 miesi´cy
i nie wi´cej ni˝ 12 miesi´cy;
· 1500 zł – do jałówki, majàcej
w dniu zakupu powy˝ej 12 miesi´cy
i nie wi´cej ni˝ 18 miesi´cy;
· 2500 zł – do jałówki, majàcej
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w dniu zakupu powy˝ej 18 miesi´cy
i nie wi´cej ni˝ 36 miesi´cy;
· 4000 zł – do buhaja, majàcego
w dniu zakupu powy˝ej 13 miesi´cy.
Pomoc mo˝e byç udzielona do maksymalnie 20 jałówek i 1
buhaja zakupionych przez producenta Êwiƒ od dnia zło˝enia wniosku
o udzielenie pomocy do dnia 30
czerwca 2017 r., dla których wystawiono Êwiadectwo potwierdzajàce
pochodzenie tych zwierzàt, o którym
mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich, urodzonych w stadach
obj´tych ocenà wartoÊci u˝ytkowej
bydła. Pomoc do buhaja jest udzielana pod warunkiem, ˝e liczba jałówek, krów ras mi´snych lub krów ras
dwukierunkowych
posiadanych
przez producenta w dniu 30 czerwca 2017 r. nie b´dzie mniejsza
ni˝ 10 sztuk.
Warunkiem uzyskania pomocy jest
zobowiàzanie producenta Êwiƒ m.in.
do utrzymywania zwierzàt, do których b´dzie udzielona pomoc w wyznaczonym w rozporzàdzeniu okresie, tj. w przypadku jałówek nie krócej ni˝ do dnia 30 czerwca 2020 r.,
a w przypadku buhaja nie krócej ni˝
do dnia 30 czerwca 2019 r. Ponadto producent zobowià˝e si´
do sprzeda˝y, nie póêniej ni˝
do dnia 30 czerwca 2018 r. wszystkich posiadanych Êwiƒ i nieutrzymywania Êwiƒ w okresie nie krótszym
ni˝ 36 miesi´cy, liczàc od dnia zakoƒczenia sprzeda˝y wszystkich posiadanych Êwiƒ.
Rekompensaty z tytułu ni˝szych cen sprzeda˝y
Êwiƒ (ASF)
1 Beneficjent
Producent Êwiƒ, który utrzymywał
Êwinie w siedzibie stada, której
nadano numer na podstawie ustawy
o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierzàt, poło˝onej na obszarze
znajdujàcym si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionym
w cz´Êci II lub III załàcznika do decy22

zji 2014/709/UE, decyzji wykonawczej
Komisji
(UE)
2016/1367 lub decyzji wykonawczej
Komisji
(UE)
2016/1406 (strefa niebieska,
czerwona i tzw. małe
paski).
1 WysokoÊç pomocy:
Pomoc stanowi ró˝nic´ mi´dzy
Êrednià cenà zakupu netto masy poubojowej ciepłej tuszy Êwini, dla wszystkich klas według
klasyfikacji poubojowej, notowanà w regionie, gdzie znajduje si´ siedziba stada producenta Êwiƒ, z której Êwinie zostały
sprzedane, oraz w tygodniu,
w którym Êwinie zostały sprzedane, opublikowanà w biuletynie informacyjnym Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a cenà uzyskanà przez producenta
Êwiƒ za sprzedane zwierz´ta
wskazanà na fakturze lub fakturze VAT RR, wyra˝onà w cenie netto masy poubojowej ciepłej tuszy
Êwini, jednak nie wy˝szà ni˝:
· 2 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do Êwiƒ sprzedanych od dnia 1
wrzeÊnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
· 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do Êwiƒ sprzedanych
od dnia 1 stycznia 2017 r.
do dnia 30 czerwca 2017 r.,
przy czym pomoc do zwierzàt o masie tuszy wi´kszej ni˝ 100 kg nie mo˝e przekraczaç kwoty pomocy
do Êwiƒ o masie tuszy wynoszàcej 100 kg.
Porównywana b´dzie cena uzyskana przez producenta dla ka˝dej
klasy poubojowej oddzielnie z ww.
Êrednià cenà dla wszystkich klas.
W przypadku gdy cena netto wskazana na fakturze VAT lub fakturze
VAT RR odnosi si´ do masy ˝ywej,
cen´ netto masy poubojowej ciepłej
tuszy ustala si´ jako iloraz ceny netto dla masy ˝ywej i współczynnika
wydajnoÊci rzeênej wynoszàcego 0,78.

1 Warunki udzielenia pomocy:
Pomoc jest udzielana, je˝eli producent Êwiƒ:
· od dnia 1 wrzeÊnia 2016 r.
do dnia 30 czerwca 2017 r. sprzedał z przeznaczeniem do uboju Êwinie obj´te kodem CN 0103 92 19
lub
lochy
obj´te
kodem
CN 0103 92 11:
– które utrzymywał w siedzibie stada
poło˝onej na ww. obszarach nie
krócej ni˝ przez 60 dni bezpoÊrednio
przed ich sprzeda˝à z przeznaczeniem do uboju, oraz
– których sprzeda˝ nastàpiła
od dnia, w którym obszar, na którym
jest poło˝ona siedziba stada producenta Êwiƒ został obj´ty ww. strefami
zwiàzanymi z wystàpieniem ASF
(strefa niebieska, czerwona i tzw.
małe paski) i nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od dnia, w którym obszar
ten został wyłàczony z tych stref;
· od dnia 1 wrzeÊnia 2016 r.
do dnia 30 czerwca 2017 r. uzyskał
cen´ ze sprzeda˝y Êwiƒ, o których
mowa w pkt 1, wyra˝onà w cenie
netto masy poubojowej ciepłej tuBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

nych Êwiƒ, do których ubiega
si´ o pomoc.
W przypadku gdy producent
Êwiƒ ubiega si´ o pomoc w odniesieniu do Êwiƒ sprzedanych
od dnia 1 stycznia 2017 r.
do dnia 30 czerwca 2017 r.,
liczba Êwiƒ, do której jest udzielana pomoc nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ liczba Êwiƒ sprzedanych
przez producenta z przeznaczeniem do uboju od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., które zostały poddane ubojowi w rzeêni w tym
okresie – według danych zawartych w rejestrze zwierzàt gospodarskich.
Pomoc przewidziana w omawianym rozporzàdzeniu b´dzie
wypłacana przez Agencj´ RynPomoc otrzymajà równie˝ producenci trzody chlewnej, pod
ku Rolnego, która opracuje
warunkiem posiadania nie mniej ni˝ 10 i nie wi´cej ni˝ 2000 Êwiƒ
i udost´pni na swojej stronie internetowej wzory wniosków
szy Êwini, ni˝szà od Êredniej ceny o udzielenie pomocy i wzory wniozakupu netto masy poubojowej cie- sków o płatnoÊç. Wnioski powinny
płej tuszy Êwini dla wszystkich klas byç składane do dyrektorów oddziawedług klasyfikacji poubojowej, łów terenowych Agencji Rynku Rolnotowanej w regionie, w którym nego właÊciwych ze wzgl´du
znajduje si´ siedziba stada produ- na miejsce zamieszkania albo siecenta Êwiƒ, z której Êwinie zostały dzib´ producenta mleka albo prosprzedane, oraz w tygodniu, w któ- ducenta Êwiƒ.
Wnioski o udzielenie pomocy
rym Êwinie zostały sprzedane, opublikowanej w biuletynie informacyj- zwiàzanej z zakupem zwierzàt honym Ministerstwa Rolnictwa i Roz- dowlanych b´dzie mo˝na składaç
w terminie 21 dni od dnia wejÊcia
woju Wsi;
w ˝ycie rozporzàdzenia. Na pod· zobowià˝e si´, ˝e w okresie
od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia stawie tych wniosków Agencja Ryn31 lipca 2017 r. sprzeda z przezna- ku Rolnego ustali zapotrzebowanie
czeniem do uboju nie wi´cej Êwiƒ na pomoc w tym zakresie oraz
obj´tych kodem CN 0103 92 19 ewentualnie okreÊli współczynnik
lub
loch
obj´tych
kodem przydziału, w przypadku gdy zapoCN 0103 92 11 ni˝ sprzedał od trzebowanie przekroczy kwot´ Êroddnia 1 stycznia 2016 r. do dnia ków przeznaczonà na wypłat´ tej
31 lipca 2016 r., co jest ustalane pomocy. W terminie 21 dni od dnia
według danych zawartych w reje- zakoƒczenia terminu składania
wniosków o udzielenie pomocy Prestrze zwierzàt gospodarskich;
zes Agencji Rynku Rolnego zamie· nie otrzymał pomocy finansowej
ze Êrodków pochodzàcych z bud˝e- Êci na stronie internetowej Agencji
tu Unii Europejskiej lub ze Êrodków informacj´ o liczbie zwierzàt hokrajowych, lub odszkodowania dowlanych w kategoriach wiekoz tytułu ubezpieczenia, do sprzeda- wych, do których poszczególnym
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wnioskodawcom mo˝e zostaç
udzielona pomoc. W celu wypłaty
pomocy do zakupionych zwierzàt
producent b´dzie zobowiàzany
do zło˝enia wniosku o płatnoÊç
w terminie nie póêniej ni˝
do dnia 14 lipca 2017 r. Producent
mleka albo producent Êwiƒ mo˝e
zło˝yç wi´cej ni˝ jeden wniosek
o płatnoÊç, nie wi´cej jednak ni˝
trzy wnioski, przy czym dane zwierz´, do którego producent ubiega
si´ o pomoc, mo˝e byç wskazane
tylko w jednym wniosku o płatnoÊç.
W przypadku pomocy z tytułu uzyskania ni˝szych cen za sprzedane
Êwinie (ograniczenia zwiàzane
z ASF) pomoc b´dzie wypłacana na podstawie wniosków o udzielenie pomocy, które mo˝na składaç
w nast´pujàcych terminach:
1 w terminie 21 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia za Êwinie sprzedane od dnia 1 wrzeÊnia 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.;
1 w terminie do dnia 21 maja 2017 r. za Êwinie sprzedane
od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30
kwietnia 2017 r.;
1 w terminie do dnia 21 lipca 2017 r. za Êwinie sprzedane
od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30
czerwca 2017 r.
Producent Êwiƒ mo˝e zło˝yç wniosek o udzielenie pomocy obejmujàcy wi´cej ni˝ jeden z ww. okresów
sprzeda˝y Êwiƒ. W takim przypadku
terminem zło˝enia wniosku jest termin dotyczàcy najpóêniejszego
okresu sprzeda˝y Êwiƒ obj´tego tym
wnioskiem.
Ârodki finansowe z tytułu pomocy
b´dà wypłacane bezzwłocznie, nie
póêniej ni˝ w terminie 21 dni
od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy i nie póêniej ni˝
do dnia 30 wrzeÊnia 2017 r.
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: J. Zasada, ©Pantherstock/ Photogenica
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Sprawy społeczne

W trosce o seniorów
Jednym z najwa˝niejszych wyzwaƒ dla rozwoju kraju sà niekorzystne trendy demograficzne, w tym istotny wzrost odsetka osób
starszych w społeczeƒstwie. Polska jest najszybciej starzejàcym si´
krajem Unii Europejskiej.

P

roblem starzenia si´ na obszarach wiejskich, ze swoimi
specyficznymi przejawami
oraz niezb´dnymi interwencjami,
do tej pory nie był podejmowany.
Osoby starsze stanowià niewykorzystany kapitał ludzki na wsi, dlatego te˝ niezb´dna jest ich aktywizacja i przedstawienie ciekawych propozycji samorealizacji. Dla tej grupy osób potrzebne jest równie˝ zaprojektowanie specyficznych dla
obszarów wiejskich modeli zabezpieczenia socjalnego.
W odpowiedzi na te potrzeby
MRiRW przygotowało w ramach
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dwa projekty:
1 Gospodarstwo opiekuƒcze;
1 Aktywny i zdrowy senior rolnik.
Gospodarstwa opiekuƒcze to forma gospodarowania polegajàca
na łàczeniu działalnoÊci rolniczej
z opiekà nad osobami potrzebujàcymi wsparcia.
Projekt MRiRW zakłada m.in.:
1 utworzenie w ka˝dym województwie kilku, kilkunastu, a jeÊli b´dzie
24

zainteresowanie, nawet kilkudziesi´ciu gospodarstw opiekuƒczych,
w formule podmiotów działalnoÊci
gospodarczej lub innej formie dozwolonej przepisami prawnymi;
1 budow´ systemu wsparcia instytucjonalnego dla gospodarstw
opiekuƒczych, w tym ustanowienie
koordynatorów regionalnych oraz
zbudowanie kapitału ludzkiego dla
potrzeb realizacji projektu;
1 budow´ sieci gospodarstw wpisujàcych si´ w ide´ rolnictwa społecznego;
1 wypracowanie modelowych rozwiàzaƒ dla potrzeb rozwoju gospodarstw opiekuƒczych;
1 prowadzenie działaƒ promocyjnych, w tym konferencje regionalne
i ogólnopolskie, spotkania (warsztaty) dla osób zainteresowanych tà
formà działalnoÊci;
1 budow´ mechanizmów kontroli
jakoÊci i rzetelnoÊci Êwiadczenia
usług;
1 badania interdyscyplinarne towarzyszàce projektowi.
Na realizacj´ projektu planuje si´

przeznaczyç m.in. Êrodki Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu Operacyjnego 20162017 oraz 2018-2019, Regionalnych Programów Operacyjnych,
POWER.
BezpoÊrednim realizatorem projektu b´dzie Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie, a w projekt włàczone
zostanà Wojewódzkie OÊrodki Doradztwa Rolniczego.
Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie
rozpocz´ło realizacj´ projektu pn.
„Gospodarstwa opiekuƒcze – budowanie sieci współpracy” w ramach Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W zwiàzku z tym w dniach
25-27.01.2017 r. w siedzibie CDR
O/Kraków odbyło si´ szkolenie dla
doradców.
Realizowane sà spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rolników
i członków ich rodzin, zainteresowanych podj´ciem działalnoÊci
opiekuƒczej. Spotkania odb´dà si´
w ka˝dym województwie. Przeszkolonych zostanie ok. 1000 osób.
Kujawsko-Pomorski OÊrodek Doradztwa Rolniczego realizuje projekt
„Zielona opieka – gospodarstwa
opiekuƒcze w woj. kujawsko-pomorBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

skim” finansowany z Regionalnego
Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 (OÊ priorytetowa 9 Solidarne społeczeƒstwo, Działanie 9.3:
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałanie 9.3.2: Rozwój
usług społecznych). Zgodnie z zało˝eniem projektu 2 stycznia 2017 r.
uruchomiono 15 gospodarstw opiekuƒczych na terenie powiatów: brodnickiego, mogileƒskiego, Êwieckiego,
tucholskiego i wàbrzeskiego. Rekrutacja opiekunów/gospodarzy odbyła
si´ w drugim półroczu 2016 r. Z usługi opiekuƒczej korzysta w nich 76
podopiecznych, w wi´kszoÊci z obszarów wiejskich. Czas udziału w projekcie jednej osoby to pół roku.
W projekcie b´dzie Êwiadczone stałe
doradztwo dla gospodarstw, wspierajàce ich funkcjonowanie i rozwój
oferty, słu˝àce dostosowaniu zaj´ç
do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Zostanà zorganizowane
równie˝ szkolenia wspierajàce zakładanie i rozwijanie tej działalnoÊci.
Cz´Êç z nich b´dzie miała charakter
wyjazdowy – zostanà odwiedzone inne gospodarstwa w projekcie, co pomo˝e upowszechniaç dobre praktyki
i rozwiàzania. Łàcznie w przedsi´wzi´ciu weêmie udział 225 podopiecznych. Projekt ma charakter pilota˝owy.
Projekt „Aktywny i zdrowy senior
rolnik” realizowany przez Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ma na celu wypracowanie
kompleksowego systemu opieki
i rehabilitacji nad osobami starszymi z obszarów wiejskich obj´tych
systemem rolniczego ubezpieczenia
społecznego. Projekt ma charakter
pilota˝owy, przy czym oczekuje si´,
i˝ b´dzie on przyczynkiem do modernizacji systemu zabezpieczenia
społecznego w zakresie opiekuƒczo -rehabilitacyjnych komponentów oferty ubezpieczeniowej dla
osób starszych z obszarów wiejskich
obj´tych systemem rolniczego
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

Niezb´dne jest przedstawienie osobom starszym zamieszkujàcym tereny wiejskie ciekawych propozycji samorealizacji

ubezpieczenia społecznego. Projekt
jest cz´Êcià projektu strategicznego
Zdrowsze społeczeƒstwo, uj´tego
w obszarze Kapitał ludzki i społeczny w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
W celu opracowania szczegółowych zało˝eƒ ww. projektu oraz
nadzoru nad jego realizacjà Prezes
KRUS 4 stycznia 2017 r. powołał
Zespół ds. realizacji projektu „Aktywny i zdrowy senior rolnik”,
w skład którego wchodzà pracownicy Kasy oraz Funduszu Składkowego USR. W styczniu br. odbyło
si´ I Posiedzenie Zespołu, na którym
poddano weryfikacji główne zało˝enia projektu oraz omówione zostały

kluczowe kwestie dla realizacji projektu m.in. kryteria naboru uczestników do projektu i propozycje odnoÊnie podmiotów, które mogłyby
wesprzeç jego realizacj´. Uruchomienie projektu planuje si´ w połowie br., przy czym dokładny termin
rozpocz´cia pilota˝u uzale˝niony
jest od wypracowania struktury formalno-prawnej realizacji projektu
oraz pozyskania êródeł finansowania. Wsparcie finansowe projektu
planuje si´ m.in. ze Êrodków Funduszu Składkowego USR.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cia: fotolia

Projekt „Aktywny i zdrowy senior rolnik” ma na celu wypracowanie kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji nad
osobami starszymi z obszarów wiejskich obj´tych systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego
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JesteÊmy po to, by
Paƒstwu pomagaç.

Szanowni Paƒstwo,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokłada wszelkich staraƒ, aby mieli Paƒstwo mo˝liwoÊç rozwoju w rolnictwie, a tym samym osiàgali jak najwi´ksze zyski z prowadzonej działalnoÊci.
Uzyskane za poÊrednictwem ARiMR wsparcie mo˝e
przyczyniç si´ do zwi´kszenia potencjału polskiego rolnictwa, a co za tym idzie podniesienia jakoÊci ˝ycia
mieszkaƒców wsi. Zach´cam wi´c Paƒstwa do si´gni´cia
po Êrodki znajdujàce si´ w dyspozycji najwi´kszej unijnej
agencji płatniczej.
Miło mi poinformowaç, ˝e od 15 marca do 15 maja
w Biurach Powiatowych przyjmowane sà wnioski o płatnoÊci obszarowe za 2017 rok. Apeluj´ do wszystkich rolników o jak najszybsze składanie wniosków, dzi´ki czemu ich weryfikacja przebiegnie szybko i sprawnie.
Wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dà˝ymy do uproszczenia procedur ubiegania si´ o Êrodki ze
Wspólnej Polityki Rolnej UE. Ju˝ teraz uproÊciliÊmy m.in.
wnioski o dopłaty bezpoÊrednie składane przez Internet.
Elektroniczna forma składania wniosków jest niewàtpliwie najwygodniejszà i najszybszà drogà ubiegania si´
o te płatnoÊci.
Wszystkich Paƒstwa zapraszam do zapoznania si´
z harmonogramem wdra˝ania poszczególnych działaƒ
PROW na lata 2014-2020. Ârodki z tego programu
przeznaczone sà na rozwój polskich gospodarstw oraz
terenów wiejskich.
Pragn´ wi´c poinformowaç, ˝e trwajà nabory wniosków
z PROW 2014-2020. Od 13 marca do 11 kwietnia rolnicy oraz członkowie ich rodzin, którzy planujà uruchomienie własnej działalnoÊci gospodarczej niezwiàzanej
26

Dariusz Golec
p.o. prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

z rolnictwem, mogà składaç wnioski o przyznanie 100
tys. zł bezzwrotnej premii. Natomiast właÊciciele małych
gospodarstw, którzy chcieliby, aby stały si´ one bardziej
rentowne i konkurencyjne mogà ubiegaç si´ o 60 tys. zł
premii na ich restrukturyzacj´. Wnioski o takà pomoc sà
przyjmowane od 30 marca do 28 kwietnia.
Z kolei od 10 kwietnia do 9 maja wnioski o wsparcie
finansowe b´dà mogli składaç przetwórcy, którzy chcieliby zmodernizowaç swoje przedsi´biorstwo, bàdê zainwestowaç w zakup nowoczesnych urzàdzeƒ czy linii technologicznych.
Moim priorytetem jest równie˝ doprowadzenie
do uniezale˝nienia obsługi i budowy systemów informatycznych od dostawców zewn´trznych. W tym celu powołaliÊmy Wydział Tworzenia Oprogramowania w Lublinie,
który b´dziemy rozbudowywaç. To zapewni sprawnà obsług´ składanych wniosków o pomoc, co przeło˝y si´
na szybszà wypłat´ nale˝nych Paƒstwu Êrodków.
Zach´cam Paƒstwa do odwiedzenia naszego portalu
internetowego – www.arimr.gov.pl. Znajdà tam Paƒstwo
informacje o wszystkich działaniach prowadzonych przez
ARiMR. Za jego poÊrednictwem mo˝na tak˝e zadawaç
pytania naszym ekspertom. Pod numerem 800 38 00 84
funkcjonuje równie˝ bezpłatna infolinia.
Dla tych z Paƒstwa, którzy preferujà bezpoÊredni
kontakt z pracownikami ARiMR zorganizowaliÊmy specjalne punkty informacyjne działajàce w ka˝dej naszej
placówce.
Mam nadziej´, ˝e ka˝dy z Paƒstwa znajdzie dogodny
dla siebie sposób do kontaktu z nami. JesteÊmy po to, by
Paƒstwu pomagaç.
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017
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Szanowni Paƒstwo!
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych
pragn´ zło˝yç Paƒstwu w imieniu własnym
i wszystkich moich współpracowników
najlepsze ˝yczenia.
˚ycz´ radosnych spotkaƒ w gronie rodziny
i przyjaciół. Niech ten szczególny czas odrodzenia,
wiary, nadziei i miłoÊci napełni Paƒstwa
pokojem i radoÊcià ze Zmartwychwstania Paƒskiego.
Dariusz Golec
p.o. prezesa ARiMR

Nawet 15 mln zł na
inwestycje w przetwórstwo
Nabór wniosków od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.

T

a oferta skierowana jest do
firm bran˝y przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujàcych si´ ich sprzeda˝à hurtowà.
Od 10 kwietnia ARiMR b´dzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z PROW 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy nale˝y
składaç do 9 maja osobiÊcie lub
przez upowa˝nionà osob´ w oddziałach regionalnych ARiMR właÊciwych ze wzgl´du na miejsce realizacji operacji.
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

Mo˝na je równie˝ wysłaç rejestrowanà przesyłkà pocztowà.
Kto mo˝e ubiegaç si´ o pomoc?
W tym naborze o dofinansowanie
mogà si´ staraç podmioty, które
prowadzà działalnoÊç jako mikro-,
małe lub Êrednie przedsi´biorstwo
w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Warunkiem przyznania pomocy jest równie˝ to, ˝e firmy takie muszà zobowiàzaç si´ do zawarcia długoterminowych umów z rolnikami,
grupami producentów rolnych czy
te˝ ich zwiàzkami. W przypadku gdy
firma zajmuje si´ produkcjà, taka

długoterminowa umowa musi dotyczyç nabycia co najmniej połowy
potrzebnych produktów. Natomiast
w przypadku Êwiadczenia przez podmiot usług zwiàzanych z przechowalnictwem, co najmniej połowa
przechowywanego towaru musi pochodziç od producentów rolnych
zwiàzanych z firmà umowami długoterminowymi lub podmiotów (usługodawców), które same nabywajà
produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.
Jakie wsparcie mo˝na otrzymaç?
Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifiko27
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wania lub przygotowania produktów
do sprzeda˝y. W ograniczonym zakresie dost´pne sà koszty budowy
i modernizacji budynków. Z kolei
˝adne ograniczenia nie wyst´pujà
w przypadku zakupu aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprz´tu
do sterowania procesem produkcji.
Uwzgl´dniony został równie˝ zakup
urzàdzeƒ słu˝àcych poprawie ochrony Êrodowiska i przeciwdziałania
zmianom klimatu.
Pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych…” mo˝e byç przeznaczona
m.in. na zakup maszyn lub urzàdzeƒ do przetwarzania, magazynowania lub przygotowywania produktów do
sprzeda˝y

wanych poniesionych na realizacj´
operacji. Maksymalna wysokoÊç
wsparcia wynosi w całym PROW
2014-2020:
1 3 mln zł – w przypadku przedsi´biorstw zajmujàcych si´ przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu
produktów rolnych;
1 15 mln zł – w przypadku przedsi´biorstwa b´dàcego zwiàzkiem
grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów
w rozumieniu przepisów ustawy
o grupach producentów rolnych i ich
zwiàzkach.
Minimalna wysokoÊç wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Przedsi´biorcy majà równie˝ mo˝liwoÊç korzystania z zaliczek na realizacj´ operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub równowa˝nej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadajàcej kwocie
zaliczki.
Na co mo˝na przeznaczyç przyznanà pomoc?
Pomoc w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi i ich
rozwój” mo˝e byç przeznaczona na np. zakup maszyn lub urzàdzeƒ do przetwarzania, magazyno-

Jakie sà kryteria oceny wniosku?
Zło˝one wnioski zostanà poddane
ocenie punktowej. Punkty b´dzie
mo˝na otrzymaç za przynale˝noÊç
do grupy czy organizacji producentów rolnych ich zwiàzków czy zrzeszeƒ, a tak˝e za to, ˝e działalnoÊç
prowadzona jest w formie spółdzielni. Punkty przyznawane b´dà te˝
za realizacj´ innowacyjnych projektów, inwestycji zwiàzanych z ochronà Êrodowiska naturalnego lub
przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak równie˝ za uczestnictwo
w unijnych lub krajowych systemach
jakoÊci czy przetwarzanie produktów rolnych pochodzàcych bezpoÊrednio od producentów ekologicznych. Na dodatkowe punkty mogà
te˝ liczyç przedsi´biorcy, którzy prowadziç b´dà działalnoÊç na terenach obj´tych bezrobociem.
Na podstawie liczby otrzymanych
punktów zostanie przygotowana lista okreÊlajàca kolejnoÊç przysługiwania pomocy.
ARiMR, nie póêniej ni˝ w terminie 90 dni od dnia upływu terminu
składania wniosków o przyznanie
pomocy, poda do publicznej wiadomoÊci, na swoim portalu internetowym, informacj´ o kolejnoÊci przysługiwania pomocy w województwie
mazowieckim i łàcznie w pozostałych województwach.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90

ARiMR b´dzie przyjmowała wnioski o przyznanie wsparcia od 10 kwietnia do 9 maja br.
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60 tys. zł premii
dla małego gospodarstwa
Nabór wniosków od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r.

T

o b´dzie z pewnoÊcià jedno
z najbardziej popularnych wÊród
rolników działaƒ z PROW na lata 2014-2020. 30 marca ARiMR
uruchomiła nabór wniosków na Restrukturyzacj´ małych gospodarstw.
Nale˝y je składaç do 28 kwietnia
w oddziałach regionalnych Agencji
właÊciwych ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania ubiegajàcego si´
o pomoc.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o wsparcie?
O wsparcie mo˝e staraç si´ rolnik
posiadajàcy gospodarstwo obejmujàce co najmniej 1 ha gruntów ornych, łàk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomoÊci słu˝àcej
do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji
rolnej. WielkoÊç ekonomiczna takiego gospodarstwa musi byç mniejsza
ni˝ 10 tys. euro.
Ponadto ubiegajàcy si´ o premi´
musi byç ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 24
miesiàce bezpoÊrednio poprzedzajàce miesiàc, w którym składa wniosek. Wykluczone jest, aby w tym 2letnim okresie prowadził innà działalnoÊç gospodarczà.
Kolejnym warunkiem jest przedło˝enie biznesplanu restrukturyzacji
gospodarstwa. Rolnik, któremu
pomoc zostanie przyznana, b´dzie
miał 3 lata na jego zrealizowanie.
W tym czasie wielkoÊç ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnàç do co najmniej 10 tys. euro
oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkoÊci z roku, w któBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

Rolnik, który zdecyduje si´ na rozwój swojego małego gospodarstwa, mo˝e uzyskaç na ten cel 60 tys. zł premii

rym zło˝ono wniosek o przyznanie
pomocy.
Wsparcia nie uzyska osoba, która
jest lub była beneficjentem nast´pujàcych działaƒ: Ułatwianie startu
młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Ró˝nicowanie
w kierunku działalnoÊci nierolniczej
w ramach PROW na lata 20072013, a tak˝e działaƒ Modernizacja
gospodarstw rolnych, Premie dla
młodych rolników, Premie na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej
w ramach PROW na lata 20142020.
W jakiej formie i wysokoÊci otrzymuje si´
wsparcie?
Rolnik, który zdecyduje si´ na rozwój
swojego małego gospodarstwa,
mo˝e uzyskaç na ten cel 60 tys. zł
premii. B´dzie ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc.
po spełnieniu warunków okreÊlonych w decyzji o przyznaniu pomocy,

a 20 proc. po poprawnej realizacji
biznesplanu.
Premia mo˝e byç przyznana tylko
raz w czasie realizacji PROW na lata 2014-2020. W przypadku mał˝onków pomoc mo˝e otrzymaç tylko
jedno z nich, niezale˝nie od tego,
czy prowadzà wspólne gospodarstwo, czy odr´bne gospodarstwa.
Na co mo˝e byç wydana premia?
Katalog inwestycji, na które mo˝na przeznaczyç otrzymane pieniàdze, jest szeroki. Obejmuje m.in.
budow´ lub modernizacj´ budynków, zakup nowych maszyn i urzàdzeƒ, sprz´tu komputerowego
i oprogramowania. Premi´ mo˝na zainwestowaç w sady i plantacje
wieloletnie, mo˝na kupiç grunty rolne, a nawet stado podstawowe
zwierzàt hodowlanych.
Jakie sà kryteria oceny wniosku?
Ka˝dy wniosek jest punktowany.
29
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O kolejnoÊci przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Najwi´cej mo˝na ich uzyskaç
za: kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy i docelowà wielkoÊç ekonomicznà gospodarstwa – im wi´ksza,
tym wi´cej punktów. Punktowane sà
równie˝: deklarowane działania
proekologiczne, m.in. za inwestycje
wpływajàce na ochron´ Êrodowiska;
kompleksowoÊç biznesplanu, w tym
za planowanà inwestycj´ budowlanà; udział w szkoleniach czy korzystanie z usług doradczych; działania
zwiàzane z przygotowaniem do
sprzeda˝y lub przetwórstwem pro-

duktów rolnych. Na dodatkowe
punkty mo˝e tak˝e liczyç młody rolnik, czyli taki, który w dniu zło˝enia
wniosku ma nie wi´cej ni˝ 40 lat.
Jakie sà zobowiàzania beneficjenta?
Kluczowym zobowiàzaniem ka˝dego rolnika, który si´gnie po premi´,
jest prowadzenie działalnoÊci rolniczej zgodnie z okreÊlonà w biznesplanie strukturà produkcji w ten
sposób, aby nastàpił wzrost wielkoÊci ekonomicznej gospodarstwa.
Nast´pnie rolnik b´dzie zobowiàzany utrzymaç uzyskanà wielkoÊç ekonomicznà gospodarstwa przez 5 lat,

liczàc od dnia otrzymania pierwszej
raty płatnoÊci. B´dzie miał równie˝
obowiàzek prowadzenia uproszczonej rachunkowoÊci w gospodarstwie
oraz podejmowania działaƒ, za które zostały mu przyznane punkty
wpływajàce na kolejnoÊç przysługiwania pomocy.
W nowym PROW na Restrukturyzacj´ małych gospodarstw przeznaczono 883 mln euro. Szacuje si´, ˝e z tej
formy pomocy b´dzie mogło skorzystaç ok. 60 tys. polskich rolników.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

100 tys. zł na
działalnoÊç pozarolniczà
Nabór wniosków od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

A

RiMR uruchomiła nabór
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
Premie na rozpocz´cie działalnoÊci
pozarolniczej obj´tego PROW
na lata 2014-2020. Wnioski nale˝y
składaç w terminie do11
kwietnia do oddziału regionalnego Agencji właÊciwego ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania ubiegajàcego si´ o pomoc.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o premi´?
O 100 tys. zł premii
na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej mogà
ubiegaç si´ rolnicy, domownicy, mał˝onkowie rolnika, którzy m.in. podlegajà ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym
zakresie z mocy ustawy,
30

nieprzerwanie co najmniej od 24
miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ zło˝enia wniosku o przyznanie pomocy.
WielkoÊç ekonomiczna gospodarstwa, w którym pracujà, nie mo˝e
byç wi´ksza ni˝ 15 tys. euro. Wspar-

cie mo˝e byç równie˝ przyznane beneficjentowi poddziałania „PłatnoÊci
na rzecz rolników kwalifikujàcych si´
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”
obj´tego PROW 20142020. Ponadto zarówno
rolnik, mał˝onek rolnika
lub domownik, jak i beneficjent poddziałania „PłatnoÊci na rzecz rolników kwalifikujàcych si´ do systemu
dla małych gospodarstw,
którzy trwale przekazali
swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” nie mogà
byç wpisani do Centralnej
Ewidencji i Informacji
o DziałalnoÊci Gospodarczej lub Krajowego Rejestru
W marcu ARiMR uruchomiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Sàdowego albo ewidencji
„Premie na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej” obj´tego PROW 2014-2020
prowadzonej przez jednostBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

Na jakà działalnoÊç mo˝na otrzymaç
wsparcie?
Zakres rodzajów działalnoÊci gospodarczych, na które mo˝na uzyskaç premi´, jest bardzo szeroki.
Obejmuje on ok. 400 kodów Polskiej Klasyfikacji DziałalnoÊci,
pod którymi mo˝na b´dzie zarejestrowaç i prowadziç firm´. Pieniàdze
mo˝na przeznaczyç m.in. na:
1 sprzeda˝ hurtowà i detalicznà
produktów nierolnych;
1 rzemiosło, r´kodzielnictwo;
1 turystyk´ wiejskà;
1 przetwórstwo i sprzeda˝ produktów nierolnych;
1 usługi opieki nad dzieçmi,
nad osobami starszymi, nad niepełnosprawnymi;
1 działalnoÊç informatycznà, komputerowà i elektronicznà;
1 sprzeda˝ internetowà;
1 działalnoÊç architektonicznà i in˝ynierskà, usługi rachunkowoÊci,
ksi´gowe, audytorskie, techniczne;
1 działalnoÊç weterynaryjnà.
Jakie sà kryteria oceny wniosku?
Ka˝dy wniosek zostanie poddany
ocenie punktowej. Na podstawie
liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejnoÊç przyznawania
pomocy w poszczególnych województwach. Punkty mo˝na otrzymaç
m.in. gdy ubiegajàcy si´ o pomoc
b´dzie miał w dniu zło˝enia wniosku
nie wi´cej ni˝ 40 lat, b´dzie beneficjentem poddziałania „PłatnoÊci
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

Otrzymane wsparcie mo˝na przeznaczyç m.in. na działalnoÊç weterynaryjnà…

na rzecz rolników kwalifikujàcych si´
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.
Ponadto brana pod uwag´ b´dzie
skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane b´dzie przedsi´wzi´cie, to czy podj´ta działalnoÊç
gospodarcza b´dzie innowacyjna,
a tak˝e ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.
Jak wypłacana jest premia?
Premia w wysokoÊci 100 tys. zł b´dzie wypłacana w dwóch ratach.
Najpierw 80 proc. premii, które zostanie wypłacone, gdy beneficjent

spełnieni warunki okreÊlone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy,
a b´dzie miał na to 9 miesi´cy liczone od dnia dor´czenia takiej decyzji.
Pozostałe 20 proc. premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.
Wa˝ne: Po zało˝eniu firmy, z chwilà jej rejestracji, beneficjent Premii
na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej, który do tej pory był ubezpieczony w KRUS, b´dzie musiał ubezpieczyç si´ w ZUS.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica

… oraz usługi opieki nad dzieçmi
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k´ samorzàdu terytorialnego w ciàgu 24 miesi´cy poprzedzajàcych
dzieƒ zło˝enia wniosku o przyznanie
pomocy.
Pomoc nie przysługuje osobie,
która była lub jest beneficjentem nast´pujàcych instrumentów wsparcia:
Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej obj´tego PROW
2007-2013, Premie dla młodych
rolników, Restrukturyzacja małych
gospodarstw obj´tych PROW 20142020.
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Startuje
Portal Ogłoszeƒ ARiMR
Niezb´dne narz´dzie dla wnioskodawców i beneficjentów PROW 2014-2020
18 marca 2017 r. ruszył specjalny portal słu˝àcy realizacji zasady konkurencyjnoÊci przy wyborze dostawców usług, towarów
i robót w ramach PROW na lata 2014-2020. Od tej daty wszelkie zakupy w ramach poszczególnych działaƒ nowego PROW, np.
wykonanie robót budowlanych, dostaw´ maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, sà mo˝liwe po uzyskaniu oferty od sprzedawców czy wykonawców za poÊrednictwem tego portalu.

D

otychczasowy tryb wysyłania
trzech zapytaƒ ofertowych
do wybranych wykonawców
czy dostawców został zastàpiony publikacjà zapytania ofertowego
na Portalu Ogłoszeƒ ARiMR.

w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji o wartoÊci powy˝ej 20 tys.
zł netto i zamówieƒ o wartoÊci
poni˝ej 30 tys. euro oraz dla zamówieƒ wyłàczonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach
sektorowych.

ginem i hasłem nadanym przez
Agencj´. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeƒ na portalu
nale˝y wystàpiç składajàc wniosek
o nadanie takich uprawnieƒ.
Przed jego wypełnieniem, warto zapoznaç si´ z instrukcjà, jak zrobiç to
poprawnie. Formularz wniosku oraz
instrukcja dost´pne sà na stronie internetowej www. arimr. gov. pl oraz
w biurach powiatowych, oddziałach
regionalnych i centrali Agencji.
Z kolei przeglàdanie opublikowanych na portalu zapytaƒ ofertowych jest mo˝liwe bez koniecznoÊci
logowania.

Kogo dotyczy ten obowiàzek?
Obowiàzek stosowania konkurenGdzie zło˝yç wniosek?
Jak uzyskaç dost´p do portalu?
Wniosek o nadanie uprawnieƒ
cyjnego trybu wyboru wykonawców
czy dostawców dotyczy wszystkich Portal jest dost´pny od 18 marca do Portalu Ogłoszeƒ ARiMR
korzystajàcych z pomocy i pomocy pod adresem: www.portaloglo- mo˝na składaç przez cały rok
kalendarzowy.
technicznej przyznawanej w ramach szen.arimr.gov.pl
Opublikowanie zapytania ofertoProducenci rolni składajà wniosek
PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, czyli: wego na Portalu Ogłoszeƒ ARiMR do biura powiatowego lub oddziału
1 wnioskodawców/beneficjentów, jest mo˝liwe po zalogowaniu si´ lo- regionalnego ARiMR właÊciwego ze
którzy nie sà zobowiàwzgl´du na miejsce
zani do stosowania
zamieszkania lub sieprzepisów ustawy Pradzib´ wnioskodawcy.
wo zamówieƒ publiczZ kolei samorzàdy
nych – dla wszystkich
wojewódzkie i oÊrodki
zadaƒ uj´tych w zestadoradztwa rolniczego
wieniu rzeczowo-fiskładajà
wniosek
nansowym operacji
do oddziału regionalo wartoÊci powy˝ej 20
nego ARiMR właÊcitys. zł netto;
wego ze wzgl´du
1 wnioskodawna siedzib´ wnioskoców/be ne fi cjen tów
dawcy.
zobowiàzanych do
stosowania ustawy
Prawo zamówieƒ puBiuro Prasowe
blicznych – dla wszyst- Od 18 marca br. wszelkie zakupy w ramach poszczególnych działaƒ PROW 2014-2020 sà mo˝liwe po
[ 22 318 40 90
kich zadaƒ uj´tych uzyskaniu oferty od sprzedawców czy wykonawców za poÊrednictwem Portalu Ogłoszeƒ ARiMR
Zdj´cie: ©Pantherstock/ Photogenica
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279,4 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poczàtku swojego istnienia, czyli od
1994 r., do 1 stycznia 2017 r. Z tej kwoty 143,3 mld zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpoÊrednich. Blisko
74,3 mld zł to z kolei wsparcie wypłacone z bud˝etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
a ponad 4,2 mld zł to pomoc przekazana ze Êrodków Programu Operacyjnego Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013. Na dofinansowanie Wspólnej Organizacji Rynku Owoców
i Warzyw ARiMR przekazała ponad 7,9 mld zł. Agencja wypłaciła tak˝e w ramach tzw. pomocy krajowej udzielanej
z bud˝etu paƒstwa ponad 21,6 mld zł. Pieniàdze te zostały przeznaczone m.in. na dopłaty do kredytów inwestycyjnych, obrotowych i kl´skowych, dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierzàt gospodarskich oraz wsparcie wypłacane do gruntów, które zostały zalesione w latach 2002-2003. Pozostała kwota została przekazana na rozwój wsi
i obszarów wiejskich w ramach unijnych programów pomocowych wdra˝anych przez ARiMR.
Ponad 5,2 mld zł przekazała do 1 lutego 2017 r. ARiMR z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pieniàdze te popłyn´ły na konta rolników głównie w ramach płatnoÊci ONW, rent strukturalnych, a tak˝e działaƒ rolno-Êrodowiskowo-klimatycznych i rolnictwa ekologicznego.
Od 15 marca mo˝na składaç w biurach powiatowych ARiMR wnioski
o płatnoÊci bezpoÊrednie za 2017 r.
W bie˝àcym roku rolnicy muszà liczyç si´ z kilkoma zmianami, jakie
pojawiły si´ w systemie wsparcia
bezpoÊredniego. Do tych rolników,
którzy ju˝ wczeÊniej ubiegali si´
o dopłaty unijne, Agencja od połowy stycznia wysyłała cz´Êciowo wypełnione formularze wniosków. Nabór potrwa do 15 maja. MRiRW
poinformowało, ˝e termin ten nie
b´dzie przedłu˝ony. Co roku o dopłaty bezpoÊrednie ubiega si´
w Polsce pond 1,3 mln rolników.
Ju˝ wiadomo, w jakiej kolejnoÊci przysługuje pomoc ubiegajàcym si´ o wsparcie na Tworzenie grup producentów i organizacji producentów, które finansowane jest z bud˝etu PROW 2014-2020. Nabór wniosków na to działanie został przeprowadzony w dniach 30 wrzeÊnia-28 listopada 2016 r. Nast´pnie zostały one poddane ocenie punktowej.
Co z tego wynikło, mo˝na przeczytaç na portalu internetowym ARiMR, gdzie 6 marca opublikowane zostały listy z kolejnoÊcià przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i pozostałych województwach.
Tak˝e 6 marca ARiMR opublikowała listy okreÊlajàce kolejnoÊç przysługiwania pomocy rolnikom poszkodowanym
w wyniku kl´sk ˝ywiołowych. Wnioski o takà pomoc finansowanà z PROW 2014-2020 rolnicy mogli składaç od
27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. Wnioski zostały poddane ocenie punktowej. Na podstawie przyznanej
liczby punktów sporzàdzone zostały dwie listy okreÊlajàce kolejnoÊç przysługiwania pomocy – jedna dla rolników
z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw. Listy te dost´pne sà na portalu internetowym
ARiMR.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia
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Z pierwszej r´ki

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Przekonaç konsumentów,
˝e „Polska smakuje”
Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa
w kraju to główne zadanie Agencji Rynku Rolnego w ramach tegorocznych działaƒ promocyjnych. Hasło kampanii brzmi: „Polska smakuje”.

K

luczowym zadaniem ARR
w 2017 r. jest intensyfikacja
działaƒ majàcych na celu
promocj´ i budowanie konkurencyjnoÊci polskich produktów rolnych
i rolno-spo˝ywczych. Punktem wyjÊcia do przygotowania konkretnej
propozycji działaƒ jest analiza zmian
społecznych w Polsce oraz rodzàcych
si´ nowych trendów konsumenckich.
Zalicza si´ do nich patriotyzm konsumencki, zdrowy styl ˝ycia (sport i dieta), wzrost turystyki krajowej, a tak˝e
zwi´kszonà rol´ emocji w procesach
zakupowych. Propozycja działaƒ została oparta na trendach rynkowych
i konsumenckich,

34

a tak˝e nowych zasadach skutecznej
komunikacji marketingowej, które
wynikajà nie tylko z badaƒ rynkowych, lecz tak˝e ze znajomoÊci zmieniajàcych si´ preferencji konsumentów.
Pierwszym celem działaƒ ARR jest
wywołanie ogólnopolskiej dyskusji
nt. polskich produktów rolnych
i ˝ywnoÊciowych oraz ich wysokiej
jakoÊci (komunikacja do konsumentów). Drugim – budowanie konkurencyjnoÊci polskiego rolnictwa
i wsparcie rolników w dotarciu
do konsumentów (komunikacja
do rolników i przedsi´biorców).
Z głównymi komunikatami ARR
zamierza dotrzeç do osób, które sà
potencjalnie zainteresowane
zmianà nawyków
˝ywienio-

wych, Êwiadomym poszukiwaniem
zdrowych produktów spo˝ywczych.
Poniewa˝ wakacje sà okresem,
w którym Polacy ch´tnie łàczà turystyk´ krajoznawczà z kulinarnà,
dlatego do mieszkaƒców obszarów
miejskich – turystów, którzy w ostatnim czasie wykazujà zwi´kszone zapotrzebowanie na lokalne, wysokiej
jakoÊci produkty spo˝ywcze, skierowana zostanie kampania wakacyjna pod hasłem „Polska smakuje”.
Akcja b´dzie zach´caç do kupowania regionalnych produktów spo˝ywczych wysokiej jakoÊci i wspieraç budowanie postaw konsumenckich tak, aby na co dzieƒ si´gaç
po to, co zdrowe, smaczne i polskie. Kampania b´dzie prowadzona przez całe lato we współpracy
z TVP, Polskim Radiem, a tak˝e krajowymi przewoênikami.
W ramach działaƒ majàcych
na celu budowanie konkurencyjnoÊci polskiego rolnictwa i wsparcia
rolników w dotarciu do konsumentów, Agencja poprowadzi działania
na rzecz zmiany wizerunku polskiego rolnictwa poprzez promocj´ innowacji oraz podnoszenie kompetencji rolników i producentów w zakresie korzystania z nowych
technologii i najnowszych
form komunika-
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Aplikacja „Polska smakuje”
Głównà osià i narz´dziem wakacyjnej kampanii promocyjnej b´dzie
aplikacja „Polska smakuje”. B´dzie
ona gromadziç informacje o lokalnych rolnikach i producentach,
u których mo˝na kupiç regionalne
produkty spo˝ywcze. Dzi´ki temu
rozwiàzaniu za pomocà telefonu komórkowego b´dzie mo˝na szybko
sprawdziç, jacy producenci znajdujà
si´ w najbli˝szej okolicy, wyszukiwaç konkretne produkty,
a tak˝e sprawdzaç, co
i gdzie w danym regionie
mo˝na kupiç.
Aplikacja
b´ dzie
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zawieraç tak˝e informacje o lokalnych targach i piknikach. Co istotne,
aplikacja b´dzie tak˝e wspieraç promocj´ ustawy o rolniczym handlu
detalicznym.
Cykliczne kampanie
O tym, ˝e Polska smakuje, nale˝y
mówiç cały rok. Dlatego pierwszym
działaniem, którego celem b´dzie
budowanie rozpoznawalnej marki
polskiej ˝ywnoÊci oraz pokazanie synergii działaƒ pomi´dzy stronà rzàdowà a organizacjami bran˝owymi,
b´dzie przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji promocyjnej na Wielkanoc. Kampania ta b´dzie w niebanalny sposób, zgodnie z najnowszymi trendami marketingowymi, zach´caç do przygotowywania potraw
na wielkanocny stół z polskich produktów. W tej samej konwencji zostanie przygotowana kampania
na Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia. Celem tych działaƒ jest stałe podtrzymywanie komunikatu o polskim rolnictwie w kontekÊcie rodzimej tradycji, historii i kultury.
Edukujemy nie tylko najmłodszych
Promocja zasad prawidłowego od˝ywiania realizowana jest poprzez
udział w dwóch programach WPR:
„Mle ko

w szkole” oraz Owoce i warzywa
w szkole. W drugiej połowie 2017 r.
zastàpi je nowy Program dla szkół.
Programy sà wspierane poprzez
działania marketingowe prowadzone przez Komisj´ Europejskà i paƒstwa członkowskie. Sà one niezb´dne, aby wÊród dzieci i młodzie˝y
otrzymujàcych mleko oraz jego
przetwory lub owoce, warzywa i soki
ugruntowaç wiedz´ o tych produktach i przekonanie do ich konsumpcji. Wszystko po to, by w przyszłoÊci
Êwiadomie si´gały po zdrowà ˝ywnoÊç.
Nie tylko informowanie o programach prozdrowotnych realizowanych przez ARR, lecz tak˝e wywołanie ogólnopolskiej dyskusji o tym,
jak wa˝ne jest zdrowe ˝ywienie dzieci – to jedno z priorytetowych zadaƒ
w 2017 r. B´dzie to kontynuacja
podj´tych w 2016 r. działaƒ, których
celem jest uÊwiadomienie rodzicom,
co jedzà dzieci w szkole i poza szkołà oraz jak kształtowaç nawyki ˝ywieniowe najmłodszych. Badania
wykazujà bowiem, ˝e 82% dzieci
w wieku 6-11 lat czerpie wiedz´
na temat zdrowego od˝ywiania ze
s z k o ł y,
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cji marketingowej. Pod hasłem
„Strefa Inspiracji ARR” Agencja zorganizuje szkolenia i warsztaty,
na których b´dzie prezentowaç
i przybli˝aç najnowsze trendy i działania z zakresu promocji. Od blisko
roku działa ekspercki portal internetowy (http://strefainspiracji.arr.pl/),
na którym na bie˝àco zamieszczane
sà artykuły poradnikowe.
Agencja b´dzie kontynuowaç projekty zach´cajàce polskich producentów ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci
do uczestnictwa w systemach jakoÊci,
tworzenia portali internetowych, prowadzenia kampanii internetowych,
czyli spektrum działaƒ, które przyciàgnà do nich konsumentów z całej
Polski. Równolegle realizowane b´dà
działania we wszystkich regionach.
B´dà one polegaç na organizacji
imprez promujàcych w sezonie wakacyjnym lokalnà i regionalnà ˝ywnoÊç pod wspólnym dla wystawców
hasłem „Polska smakuje”.
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a 74% – od rodziców. Tym samym,
aby skutecznie wpływaç na upodobania ˝ywieniowe dzieci, trzeba – obok działaƒ realizowanych
w placówkach szkolnych – kierowaç
przekaz równie˝ do rodziców.
Strefa Inspiracji ARR
Drugi obszar aktywnoÊci ARR b´dzie
dotyczyç komunikacji z bran˝à rolniczà. Agencja ju˝ prowadzi działania
zwiàzane z przekazywaniem wiedzy
z zakresu nowoczesnej komunikacji
marketingowej oraz tworzeniem fo-

rów współpracy i wymiany wiedzy.
Celem tych przedsi´wzi´ç jest podnoszenie kompetencji rolników
i przedsi´biorców w zakresie docierania do konsumentów z konkretnym komunikatem w atrakcyjny i co
najwa˝niejsze – skuteczny sposób.
Celem Strefy Inspiracji ARR jest
edukacja bran˝y i wymiana wiedzy
z zakresu promocji, trendów marketingowych i konsumenckich, uwarunkowaƒ rynku polskiego i rynków
zagranicznych. W ramach Strefy sà
organizowane spotkania, wykłady

i prezentacje. W 2017 r. odb´dzie
si´ 20 takich konferencji.
Podsumowujàc, celem ARR jest
wywołanie ogólnopolskiej dyskusji
o polskich produktach rolno-spo˝ywczych, a tak˝e zmiana postaw
konsumentów, tak aby hasło „Polska
smakuje” stało si´ dla nich synonimem produktów najwy˝szej jakoÊci.

Biuro Rozwoju Rynku
22 376 78 35
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica

Owoce i warzywa w szkole
Około 1,3 mln uczniów szkół podstawowych z klas 0-III korzysta
z programu Owoce i warzywa w szkole. Bud˝et programu w bie˝àcym roku szkolnym wynosi przeszło 84 mln zł, w tym 12%
współfinansowane jest z bud˝etu krajowego. Celem programu
jest trwała zmiana nawyków ˝ywieniowych dzieci. Agencja Rynku
Rolnego administruje tym działaniem.

N

awyki ˝ywieniowe dzieci
pogarszajà si´ wraz z pójÊciem do szkoły: 34% nie
jada pierwszego Êniadania, 30%
drugiego. Jak wynika z badaƒ Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia w Polsce stale roÊnie liczba osób z nadwagà. Ârednia uczniów borykajàcych si´ z tym problemem dla całego kraju wynosi 22,3%. Badania te
pokazujà, ˝e społeczeƒstwo potrzebuje realnego wsparcia, a odpowiedzià na to jest program Owoce
i warzywa w szkole. Głównym celem programu jest m.in. trwała
zmiana nawyków ˝ywieniowych
dzieci poprzez zwi´kszenie udziału
owoców i warzyw w ich codziennej
diecie oraz propagowanie zdrowego od˝ywiania. Programowi towarzyszà działania o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach
podstawowych.
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Owoce i warzywa sà najlepszym êródłem witamin i minerałów, dlatego powinny stanowiç
podstaw´ ˝ywienia dzieci.
W ramach programu Owoce
i warzywa w szkole uczniowie
otrzymujà bezpłatnie dwa lub
trzy razy w tygodniu porcj´
składajàcà si´ z jednego produktu owocowego i jednego
produktu warzywnego. Sà to:
jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykaƒskie, marchew,
papryka słodka, rzodkiewki, pomidorki, kalarepka oraz soki.
Wszystkie produkty, które otrzymujà
dzieci nie posiadajà dodatku soli,
tłuszczu, cukru ani sztucznych słodzików. Program ten ma propagowaç wÊród dzieci po˝ywne przekàski, które sà szczególnie wa˝ne dla
zdrowia, a z których jedzeniem
dzieci cz´sto majà kłopot. UcznioBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017
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wie ch´tniej si´gajà samodzielnie
po owoce ni˝ warzywa z uwagi
na ich walory smakowe (słodki
smak), dlatego nale˝y ich szczególnie zach´caç do spo˝ywania warzyw. Cz´sto te˝ deklarujà, ˝e nie
lubià pewnych gatunków warzyw,
poniewa˝ ich nie znajà. Kluczowe
jest by dzieci miały mo˝liwoÊç
wspólnie w grupie poznawaç nowe
smaki. Zach´cajàcy przykład rówieÊników w szkole pozwala w naturalny sposób przełamaç opory
dzieci przed jedzeniem produktów
po które dotychczas nie si´gały.
Rodzice uczniów szkół obj´tych
programem sà zadowoleni z dotychczasowych efektów akcji Owoce i warzywa w szkole. Stasiek, uczeƒ III klasy
Szkoły Podsta-

Z programu „Owoce i warzywa w szkole” korzysta ok. 1,3 mln uczniów szkół podstawowych z klas 0-III

wowej nr 343 w Warszawie, jest
równie˝ zadowolony z mo˝liwoÊci
próbowania nowych owoców i warzyw w trakcie zaj´ç w szkole. „Mogłem spróbowaç nowych rodzajów
jabłek, marchewki, rzodkiewki oraz
papryki” – dodaje – „Moi koledzy
i kole˝anki lubià jeÊç nowe owoce
i warzywa. Mój kolega najbardziej
był zadowolony, gdy przywieziono
gruszki, bo to jego ulubiony
owoc. Jestem ciekawy jakie
owoce i warzywa b´dà w nowym semestrze”.
Od nowego roku szkolnego 2017/2018 programy
Owoce i warzywa w szkole
i Mleko w szkole b´dà zastàpione nowym programem dla
szkół. – Nowy program ma
promowaç wÊród dzieci zdrowà diet´ bogatà w owoce, warzywa i mleko. Podobnie jak dotychczasowe dwa programy b´dzie on realizowany poprzez dostarczanie do szkół owoców i warzyw oraz mleka – powiedział Łukasz Hołubowski, Prezes Agencji
Rynku Rolnego. – W ramach nowego programu majà byç równie˝
przeprowadzane działania edukacyjne majàce poprawiç wiedz´
uczniów na temat rolnictwa, pocho-

dzenia ˝ywnoÊci oraz zdrowych nawyków ˝ywieniowych.
Program b´dzie miał charakter
długoterminowy. Strategia krajowa
okreÊlajàca najwa˝niejsze zasady
realizacji programu w Polsce,
a tak˝e jego główne cele i priorytety ma obejmowaç perspektyw´ szeÊciu lat szkolnych (od roku szkolnego 2017/2018 do roku szkolnego 2022/2023). Produkty udost´pniane w ramach programu zostanà
okreÊlone przez paƒstwo członkowskie w strategii krajowej. Priorytetowo dzieci powinny otrzymywaç
Êwie˝e owoce i warzywa i/lub mleko spo˝ywcze (w tym mleko bez laktozy). Aby zwi´kszyç atrakcyjnoÊç
i skutecznoÊç programu planowane
jest rozszerzenie wykazu produktów
oraz wi´kszy nacisk na udost´pnianie dzieciom produktów naturalnych, bez dodatków smakowych
i cukru, zwłaszcza w przypadku
produktów mlecznych. Łàczna kwota dofinansowania na realizacj´
programu w Polsce mo˝e wynieÊç
nawet około 440 mln złotych
rocznie.
Biuro Wspierania Konsumpcji
22 376 79 94
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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Dzier˝awa gruntów
w 2016 r.
W 2016 r. Agencja wydzier˝awiła prawie 60 tys. ha na podstawie ok. 8,7 tys. zawartych umów. W tym celu zorganizowała ok. 14 tys. przetargów. Na koniec ub. r. w dzier˝awie było
1,024 mln ha na podstawie ponad 58,3 tys. trwajàcych umów
dzier˝awy.
Nowe zadania po uchwaleniu ustawy
30 kwietnia 2016 r. weszła w ˝ycie
Ustawa o wstrzymaniu sprzeda˝y
nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa oraz
o zmianie niektórych ustaw i to ona
nało˝yła na Agencj´ nowe zadania. Podstawowà formà zagospodarowania paƒstwowych gruntów
stała si´ dzier˝awa. Ta forma jest
korzystna dla rolników, bo tylko oni
mogà startowaç w przetargach
ograniczonych na dzier˝aw´ gruntów rolnych. Długoletnie dzier˝awy
dajà im pewnoÊç gospodarowania
38

i umo˝liwiajà planowanie produkcji rolnej bez anga˝owania du˝ych
Êrodków finansowych, uprawniajà
do dopłat obszarowych, a zaoszcz´dzone pieniàdze mogà przeznaczyç na modernizacj´ gospodarstw rolnych.
Dzier˝awa w statystyce
W 2016 r. Agencja wydzier˝awiła
ponad 59,3 tys. ha gruntów. Najwi´cej oddziały terenowe w Szczecinie z filià w Koszalinie – ponad 12
tys. ha, Gorzowie Wlkp. z filià
w Zielonej Górze – 9,2 tys. ha,

Olsztynie z filià w Suwałkach – 9
tys. ha oraz we Wrocławiu – ponad 8,3 tys. ha. Najmniej zaÊ oddziały terenowe w Lublinie – 1,4
tys. ha i Rzeszowie – 1,9 tys. ha.
Na koniec 2016 r. w dzier˝awie
pozostawało 1 mln 24 tys. ha
na podstawie ponad 58,3 tys.
trwajàcych umów dzier˝awy, głównie na terenie działania oddziałów:
we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Szczecinie.
Przetargi ograniczone na dzier˝aw´
W styczniu ub. r. zostały wprowadzone nowe zasady wydzier˝awiania gruntów rolnych (okreÊlone
w zarzàdzeniu Prezesa ANR
nr 2/2016), wskazujàce m.in. ˝e
podstawowym rodzajem przetargów
na dzier˝aw´ jest przetarg ograniczony, w którym mogà uczestniczyç
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2017

Pomorskie
91 799

Warmiƒsko-mazurskie
152 116

Zachodniopomorskie
279 711

Podlaskie
31 988

Kujawsko-pomorskie
84 279

Mazowieckie
29 338

Wielkopolskie
206 623

Lubuskie
101 996

Łódzkie
18 807
Lubelskie
37 594

DolnoÊlàskie
194 657
Opolskie
67 389

Âwi´tokrzyskie
10 559

Âlàskie
36 101

Podkarpackie
26 748

Małopolskie
14 079

wyłàcznie rolnicy indywidualni zamierzajàcy powi´kszyç lub utworzyç
gospodarstwo rodzinne.
Przetargi majà form´ licytacyjnà
lub oferty pisemnej, a w przypadku
tej drugiej wysokoÊç czynszu nie
jest decydujàcym kryterium wyboru
zwyci´zcy. Zwłaszcza po 20 sierpnia, kiedy to weszło w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulujàce wysokoÊç
czynszu w zale˝noÊci od klasy
gruntów i ich potencjału produkcyjnego. WÊród kryteriów przetar-

gowych ofert pisemnych najcz´Êciej brane sà pod uwag´ wielkoÊç
gospodarstwa i jego odległoÊç
od oferowanego gruntu oraz charakter dominujàcej produkcji rolnej. Preferowana jest produkcja
zwierz´ca.
Nad przejrzystoÊcià zasad zagospodarowania Zasobu czuwajà reaktywowane przez Prezesa ANR
Rady Społeczne zło˝one z przedstawicieli organizacji zrzeszajàcych
rolników. Członkowie Rad wspólnie z dyrektorami Oddziałów Tere-
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Powierzchnia gruntów pozostajàcych w dzier˝awie – stan na 31 grudnia 2016 r.
Ogółem 1 023 674 ha

Czynsz dzier˝awny
Czynsz dzier˝awny w nowo zawieranych umowach roÊnie systematycznie od wejÊcia Polski do Unii
Europejskiej. Ârednia wysokoÊç
czynszu dzier˝awnego dla gruntów
wydzier˝awionych przez Agencj´
w 2016 r. wyniosła 12,6 dt/ha.
Czynsz ten ustalono na podstawie
ponad 8,7 tys. zawartych umów
dzier˝awy i wydzier˝awionych prawie 59,4 tys. ha gruntów.
Najwy˝sze czynsze uzyskano
w województwach: kujawsko-pomorskim (28,3 dt/ha), wielkopolskim (21,7 dt/ha), opolskim (21,6
dt/ha), mazowieckim (21,3 dt/ha),
a najni˝sze w województwach:
podlaskim (6,6 dt/ha), lubuskim
(7,5 dt/ha) oraz Êwi´tokrzyskim
(7,7 dt/ha). Najwy˝szy Êredni
czynsz dotyczył działek w grupie
obszarowej od 100 do 300 ha
i wyniósł 17,2 dt/ha, a najni˝szy
w grupie obszarowej do 1 ha – 9,3
dt/ha.
Przeci´tny czynsz za grunty rolne
dla wszystkich ponad 58 tys. trwajàcych umów dzier˝awy na koniec 2016 r. wyniósł ok. 4,0 dt/ha
pszenicy.
Zasady naliczania czynszu dzier˝awnego
Aby ustabilizowaç stawki czynszu,
zapobiec ich skokowemu wzrostowi
oraz daç szans´ dzier˝awy wszystkim rolnikom, a nie tylko najbogatszym Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
wydał
rozporzàdzenie
z dnia 1.08.2016 r. (Dz. U. 2016
poz. 1186) w sprawie sposobu
ustalania wysokoÊci czynszu dzier˝awnego w umowach dzier˝awy
nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa. Obecnie,
39
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nowych Agencji opracowujà zasady, które sà stosowane przy organizacji przetargów. Dzi´ki temu cały
proces rozdysponowania gruntów
został uspołeczniony i odbywa si´
pod kontrolà rolników.

Powierzchnia gruntów ZWRSP w poszczególnych województwach
wg stanu na 31.12.2016 r.
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Na koniec 2016 r. przeci´tny czynsz za grunty rolne dla wszystkich trwajàcych umów dzier˝awy wyniósł ok. 4,0 dt/ha
pszenicy

na mocy ustawy i w oparciu o ww.
rozporzàdzenie, czynsz dzier˝awny
ustalany jest w zale˝noÊci od potencjału produkcyjnego przedmiotu
dzier˝awy. W praktyce czynsz ten
ró˝nił si´ b´dzie w zale˝noÊci
od rodzaju i klasy gruntów oraz ich
poło˝enia. WielkoÊci czynszu dzier˝awnego za jeden hektar gruntu
w danej klasie, poło˝onego w okreÊlonym okr´gu podatkowym zostały
w sposób przejrzysty zaprezentowane w Tabeli stawek czynszu dzier˝awnego od u˝ytków rolnych, stanowiàcej załàcznik do ww. rozporzàdzenia. Poza zasadami naliczania czynszu dzier˝awnego od u˝ytków rolnych, w rozporzàdzeniu
okreÊlono równie˝ zasady ustalania
czynszu od innych składników majàtkowych wchodzàcych w skład
przedmiotu dzier˝awy m.in. od budynków, budowli i urzàdzeƒ z nimi

zwiàzanych. Wyliczony zgodnie
z rozporzàdzeniem czynsz dzier˝awny b´dzie stanowił zarówno wartoÊç czynszu dzier˝awnego, jaki
przyszły dzier˝awca ustalony w drodze przetargu ograniczonego ofertowanego b´dzie zobowiàzany płaciç (czynsz w przetargu ograniczonym ofertowym jest stały i nie stanowi jednego z kryteriów do oceny
oferty), jak i czynsz wywoławczy
do licytacji w przetargach. Ponadto
tak ustalony czynsz b´dzie stanowił
baz´ do porównaƒ przy przedłu˝aniu umowy dzier˝awy. W przypadku, gdy czynsz dzier˝awny jaki obowiàzywał dotychczas (czyli przed
przystàpieniem do analizy czynszu
dzier˝awnego przy przedłu˝eniu
okresu trwania umowy dzier˝awy)
b´dzie wy˝szy ani˝eli wyliczony według rozporzàdzenia – to pozostanie on na poziomie dotychczaso-

wym (obowiàzujàcym przed przedłu˝eniem).
Takie
podejÊcie
do ustalenia czynszu dzier˝awnego
przy przedłu˝aniu okresu trwania
dzier˝awy wynika wprost z przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa. Dodatkowà korzyÊcià z wejÊcia w ˝ycie ww. rozporzàdzenia jest
pełna transparentnoÊç w jego ustalaniu. Ogólna dost´pnoÊç ww. aktu
sprawia, ˝e ka˝dy zainteresowany
zarówno nowà dzier˝awà, jak
i przedłu˝eniem okresu trwania
dzier˝awy ju˝ istniejàcej, mo˝e samodzielnie dokonaç wyliczenia
czynszu w oparciu o zasady wskazane w ww. rozporzàdzeniu. Dzi´ki
temu dzier˝awca, znajàc warunki
ewentualnej dalszej dzier˝awy, mo˝e z mniejszym ryzykiem planowaç
przedsi´wzi´cia gospodarcze z wykorzystaniem potencjału gruntu obj´tego umowà dzier˝awy.
Zasób WRSP
Od poczàtku swojej działalnoÊci,
tj. od 1992 roku, Agencja przej´ła
ze wszystkich êródeł do Zasobu 4,7
mln ha.
Według stanu na koniec grudnia 2016 r. w Zasobie WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa pozostaje
nieco ponad 1,384 mln ha.
Biuro Rzecznika Prasowego
[ 22 452 54 06
Zdj´cia: fotolia
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TEGOROCZNY NABÓR TRWA
OD 15 MARCA DO 15 MAJA

