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Plan prezentacji
 Aktualny stan prac nad pakietem legislacyjnym WPR
• Wieloletnie Ramy Finansowe 2021 - 2027 (WRF)
• Europejski Instrument Odbudowy (EIO)
• przepisy przejściowe

 Środki finansowe
 Realizacja na osi czasu
 Zakres i uwarunkowania wykorzystania środków EIO
 Pakiet Legislacyjny WPR po 2020 r.
 Rozwój obszarów wiejskich w ujęciu rozporządzenia o planach
strategicznych
 Stan prac nad przygotowaniem Planu Strategicznego WPR na lata
2021-2027

Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF),
Europejski Instrument Odbudowy (EIO)
 Uzgodniony budżet WPR na poziomie UE podniesiony do 344 444 mld euro (o prawie 12,2 mld więcej niż
proponowała pierwotnie KE);
 Wydatki na II filar – alokacja na poziomie UE zwiększona do 77 850 mld euro (o 7,8 mld więcej niż
pierwotna propozycja KE);
 Poziom wydatków WPR ukierunkowany na klimat – 40%, zgodnie z pierwotną propozycją KE, ale
zwiększony poziom ogólnego ukierunkowania wydatków całego WRF na rzecz klimatu z 25 do 30%;
 Transfer między filarami – generalna zasada do 25% kopert w obie strony (KE proponowała 15%); w
drodze wyjątku do 30% transferu środków z II filara na płatności bezpośrednie dla p.cz. mających
płatności bezpośrednie poniżej 90% średniej UE (na wcześniejszych etapach negocjacji proponowano
25%, jak w obecnym okresie programowania);
 7,5 mld euro dla II filara WPR w ramach EIO (w pierwotnej propozycji KE z maja 2020 roku
proponowano 15 mld euro). Udział Polski na poziomie niespełna 1 mld euro. Środki na cele związane z
odbudową gospodarki po COVID-19 i na przygotowanie do zielonej i cyfrowej transformacji w sektorze
rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich. Ring-fencing środowiskowo-klimatyczny 37%, minimalny
próg wydatków na inwestycje w rolnictwie i na obszarach wiejskich 55%.
 Zgodnie z aktualnym stanem negocjacji w ramach trilogów budżet EIO zasila budżet roku 2021 i 2022.
Kontraktacja środków z EIO do 2022 roku. Wydatkowanie do końca 2025 r. zgodnie z WRF (co
oznacza programowanie wydatków poprzez PROW 2014-2020).
3

Środki finansowe
W „rozporządzeniu przejściowym” uwzględniono, że do 31 grudnia 2022 roku poza
przepisami art. 3 gdzie dodano zapis, dotyczący włączenia środków Europejskiego
Instrumentu Odbudowy (EIO) do budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
mln euro
mln euro
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) w okresie
przejściowym mln
(tj. euro
na lata 20212022), w łącznej wysokości 944 692 619 EUR w cenach bieżących, w ramach
PROW 2014-2020 będą wykorzystywane alokacje dla dwóch pierwszych lat z
wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.
W związku z przesunięciem terminu wdrażania Planów Strategicznych WPR na lata
2023-2027 alokacje EFRROW, określone w załącznikach do ww. rozporządzenia
przejściowego, skorygowano o zrealizowane i planowane transfery środków do I
filaru WPR i wynoszą dla Polski odpowiednio: w 2021 roku - 1 297 822 020 EUR i w
2022 roku - 990 001 154 EUR.
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Działania EFRROW objęte wydatkowaniem środków EIO
oraz warunki brzegowe wykorzystania środków
55% środków EIO powinno zostać przeznaczona na inwestycje w
rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w ramach działań art. 17, 19 i 20
oraz w części art. 35 rozporządzenia 1305/2013:
- Inwestycje w środki trwałe
- Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, w tym:
a) Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz:
(i) młodych rolników;
(ii) działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich;
(iii) rozwoju małych gospodarstw;
b) inwestycje w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej;
c) płatności roczne lub płatności jednorazowe dla rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale
przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.

- Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.
- Współpraca.

Działania EFRROW objęte wydatkowaniem środków EIO
oraz warunki brzegowe wykorzystania środków
Limit 37% ukierunkowania środków EIO na działania związane z ochroną
środowiska objąć ma działania:
- wymienione w art. 59 ust. 6 rozporządzenia 1305/2013:
-

Inwestycje w środki trwałe;
Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów;
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne;
Rolnictwo ekologiczne;
Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z ramową dyrektywą
wodną.

- LEADER (art. 59 ust. 5)
- Działanie dotyczące dobrostanu zwierząt (art. 33).

Działania EFRROW objęte wydatkowaniem środków EIO
oraz warunki brzegowe wykorzystania środków
• Do 5% środków może zostać przeznaczone na działanie Pomoc
Techniczna;
• Intensywność pomocy w ramach inwestycji zwiększona do 75%;
• W ramach inwestycji młodych rolników kwota pomocy może zostać
zwiększona do 100 000 euro;
• Wydatkowanie środków EIO - monitorowane wyodrębnione w ramach
PROW.
Co do zasady obowiązywać mają zasady realizacji stosowane w ramach
PROW 2014-2020.

Pakiet Legislacyjny WPR po 2020 r.
pod koniec października 2020 r. zarówno Rada UE, jak i Parlament Europejski
przyjęły swoje stanowiska dotyczące trzech rozporządzeń regulujących wdrożenie
WPR:
a) rozporządzenie o strategicznych planach WPR;
b) rozporządzenie o finansowaniu WPR, zarządzaniu nią i jej monitorowaniu;
c) rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych;
 po odbyciu się kolejnych trilogów, PREZ PT ma nadzieję osiągnąć ogólne
porozumienie w ramach pakietu reform WPR do końca maja br.
Obszar II filaru WPR nie był przedmiotem dotychczasowych trilogów.

Aktualny stan negocjacji pakietu WPR
Stanowisko Rady
 ring-fencing wydatków I filaru na rzecz ekoschematów 20%;
 ring-fencing 30% w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych w
II filarze;
 zapewnienie elastyczności ring-fencingu w I filarze poprzez umożliwienie
zaliczania wydatków z II filara, w tym działań rolno-środowiskowych na
obszarach NATURA oraz inwestycji na rzecz środowiska;
 utrzymanie przejściowego wsparcia krajowego (redukcja poziomu
pomocy o 5% rocznie, zaczynając od 50% w 2023 r.);
 podniesienie transferów środków między filarami WPR z 15 na 25(30)%;
 szereg ułatwień dla małych rolników: możliwość wyłączenia małych
rolników (do 10 ha) ze stosowania GAEC 8 i 9 przy zachowaniu limitu 5%
gruntów rolnych w p.cz., uproszczenie systemu kontroli małych rolników w
ramach warunkowości, możliwość zwolnienia ich z sankcji;
 utrzymanie progu 2000 euro umożliwiającego zwolnienie z dyscypliny
finansowej.

Aktualny stan negocjacji pakietu WPR
Stanowisko Parlamentu Europejskiego
 ring-fencing wydatków I filaru na rzecz ekoschematów 30%;
 ring-fencing 35% wydatków planów strategicznych na cele
środowiskowe i klimatyczne;
 utrzymanie przejściowego wsparcia krajowego na poziomie 50%
wysokości z 2013 r., z możliwością zmiany roku referencyjnego.
 obniżenie transferów środków między filarami WPR z 15 na
12%(5%) oraz zaostrzenie warunków transferu;
 utrzymanie progu 2000 euro umożliwiającego zwolnienie z
dyscypliny finansowej;
 szereg zmian w zakresie siatki bezpieczeństwa w rozp. o WORR,
np. rozszerzenie zakresu rynków objętych interwencją publiczną
(wieprzowina, mięso drobiowe); system wczesnego ostrzegania.

Rozwój obszarów wiejskich
Interwencje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich przewidziane w
rozporządzeniu SPR (II filar WPR):
a) zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i inne zobowiązania w
dziedzinie zarządzania;
b) ograniczenia naturalne lub inne ograniczenia szczególne dla
danego obszaru;
c) szczególne dla danego obszaru niedogodności wynikające z
określonych obowiązkowych wymogów;
d) inwestycje;
e) rozpoczęcie działalności przez młodych rolników, zakładanie
przedsiębiorstw wiejskich oraz rozwój małych gospodarstw;
f) narzędzia zarządzania ryzykiem;
g) współpraca;
h) wymiana wiedzy i informowanie.

Interwencje II filaru WPR
Zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i inne
zobowiązania w dziedzinie zarządzania (art. 65)
Płatności za podjęcie przez beneficjentów zobowiązań wykraczających poza GAEC i
innych zobowiązań wymaganych prawem (np. nawozów, pestycydów, dobrostanu
zwierząt, utrzymania użytków rolnych).
Nie mogą nakładać się ze wsparciem w ramach ekoschematów.
Zobowiązania na 5 do 7 lat (p.cz. mogą skrócić do 1 roku).
Płatność do ha. (w uzasadnionych przypadkach inne jednostki).

Interwencje II filaru WPR
Ograniczenia naturalne lub inne ograniczenia szczególne
dla danego obszaru (ONW) (art. 66)
P.cz. mogą ponownie wyznaczyć te obszary (w szczególnie uzasadnionych
przypadkach).
Płatności do 1 ha użytków rolnych.

Interwencje II filaru WPR
Niedogodności szczególne dla danego obszaru wynikające
z określonych obowiązkowych wymogów
- Płatności dla obszarów NATURA 2000
- Inne wyznaczone obszary ochrony środowiska, na których mają zastosowanie
środowiskowe ograniczenia działalności rolnej lub leśnej, przyczyniające się do
wdrażania art. 10 dyrektywy 92/43/EWG, pod warunkiem że obszary te nie
przekraczają 5 % powierzchni wyznaczonych obszarów Natura 2000 objętych
terytorialnym zakresem stosowania każdego planu strategicznego WPR;
- użytki rolne włączone do planów gospodarowania wodami w dorzeczu na podstawie
dyrektywy 2000/600/WE.
Rekompensowanie beneficjentom całości lub części dodatkowych kosztów i
utraconych dochodów związanych z niedogodnościami szczególnymi dla danego
obszaru (ponad wymagania podstawowe).
Płatności coroczne do 1 ha powierzchni użytków rolnych.

Interwencje II filaru WPR
Inwestycje (art. 68)
Inwestycje w rolnictwie i leśnictwie.
Wydatki niekwalifikowalne:
1.

zakup uprawnień do płatności;

2.

zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla danej operacji, które w przypadku instrumentów
finansowych mają zastosowanie do wkładu w ramach planu strategicznego WPR wypłacanego ostatecznemu odbiorcy lub – w przypadku
gwarancji – do kwoty pożyczki bazowej;

3.

zakup inwentarza żywego, z wyjątkiem ras zagrożonych zgodnie z definicją w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) nr 2016/1012, roślin
jednorocznych i sadzenie tych roślin w celach innych niż przywrócenie potencjału rolnego lub leśnego w następstwie klęsk żywiołowych i katastrof;

4.

odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem dotacji udzielonych w formie dotacji na spłatę odsetek lub dotacji na opłaty gwarancyjne;

5.

inwestycje w nawadnianie, niezgodne z dążeniem do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu jednolitych części wód, jak określono w art. 4 ust. 1
dyrektywy 2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania mający wpływ na jednolite części wód, których status w odpowiednim planie gospodarowania
wodami w dorzeczu określono jako gorszy niż dobry z uwagi na kwestie dotyczące ilości;

6.

inwestycje w wielkoskalowe projekty infrastrukturalne [...],zgodnie z warunkami określonymi przez państwa członkowskie, niebędące częścią
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, określonych w art. 26 rozporządzenia [rozporządzenie w sprawie wspólnych
przepisów], z wyjątkiem sieci szerokopasmowych, energii ze źródeł odnawialnych oraz ochrony przeciwpowodziowej i ochrony terenów
przybrzeżnych;

7.

inwestycje w zalesianie, które nie są spójne z celami w zakresie klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej,
określonymi w ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących zalesiania i ponownego zalesiania.

1, 3, 6 nie ma zastosowania, jeżeli wsparcie udzielane jest w postaci instrumentów finansowych.
W drodze odstępstwa od 2 zakup gruntów na rzecz ochrony środowiska i zachowania gleb zasobnych w węgiel, a także zakup gruntów przez
młodych rolników z wykorzystaniem instrumentów finansowych mogą kwalifikować się do stawki wyższej niż 10%. W przypadku instrumentów
finansowych, każdą zdefiniowaną wartość procentową stosuje się do wkładu w ramach planu strategicznego WPR wypłacanego ostatecznemu
odbiorcy lub – w przypadku gwarancji – do kwoty pożyczki bazowej.
{Na zasadzie odstępstwa od 5 inwestycje w nawadnianie można uznać za kwalifikowalne, jeśli przeprowadzona ex ante analiza oddziaływania na
środowisko wykaże brak istotnego negatywnego wpływu takiej inwestycji na środowisko. Taka analiza oddziaływania na środowisko jest
przeprowadzana przez właściwy organ lub też przez niego zatwierdzana.}

Interwencje II filaru WPR
Inwestycje (art. 68)
Dofinansowanie nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych (mogą być zróżnicowane stawki)
Dofinansowanie można zwiększyć do 100% wydatków kwalifikowalnych:
a) zalesianie i inwestycje nieprodukcyjne związane z co najmniej jednym celem szczegółowym
dotyczącym środowiska i klimatu, z uwzględnieniem inwestycji nieprodukcyjnych mających na
celu ochronę inwentarza żywego przed drapieżnikami;
b) inwestycje w podstawowe usługi na obszarach wiejskich, zgodnie z warunkami określonymi przez
państwa członkowskie;
c) inwestycje w przywrócenie potencjału rolnego lub leśnego w następstwie klęsk żywiołowych lub
katastrof oraz inwestycje w odpowiednie działania zapobiegawcze w lasach i w środowisku wiejskim;
d) inwestycje nieprodukcyjne wspierane w ramach lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność, określonych w art. 26 CPR, oraz projektów grup operacyjnych europejskiego
partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, o którym mowa
w art. 71;
e) inwestycje nieprodukcyjne w infrastrukturę leśną, scalanie gruntów i meliorację gruntów.

W przypadku gdy z prawa Unii wynika konieczność nałożenia na rolników nowych wymogów,
wsparcie na inwestycje mające na celu spełnienie tych wymogów może być udzielane przez
okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia, w którym stają się one obowiązkowe dla
danego gospodarstwa rolnego.

Interwencje II filaru WPR
Rozpoczęcie działalności przez młodych rolników zakładanie
przedsiębiorstw wiejskich oraz rozwój małych gospodarstw (art. 69)
a) rozpoczęcie działalności przez młodych rolników, którzy spełniają warunki przewidziane
przez państwo członkowskie w jego planie strategicznym WPR;
aa) rozwój małych gospodarstw, zgodnie z warunkami określonymi przez państwa
członkowskie;
b) zakładanie przedsiębiorstw wiejskich związanych z rolnictwem i leśnictwem
lub dywersyfikację dochodów gospodarstw domowych rolników, poprzez rozwijanie
działalności pozarolniczej;
c) zakładanie przedsiębiorstw prowadzących działalność pozarolniczą na obszarach
wiejskich, zgodnie z warunkami określonymi przez państwa członkowskie.
Wsparcie przyznawane na podstawie biznesplanu.
Wsparcie w formie płatności ryczałtowych lub instrumentów finansowych lub połączenia
obu tych środków, nie większe niż 100 000 EUR.

Interwencje II filaru WPR
Narzędzia zarządzania ryzykiem (art. 70)
a) wkłady finansowe na rzecz składek w ramach systemów ubezpieczeń;
b) wkłady finansowe na rzecz funduszy ubezpieczeń wzajemnych, w tym na koszty
administracyjne utworzenia.
Wsparcie wyłącznie na pokrycie strat, których wartość przekracza próg co najmniej
20 % średniej produkcji rocznej lub średniego rocznego dochodu rolnika z
poprzednich trzech lat, lub średniej z trzech lat obliczonej na podstawie pięciu
wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.
Dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowalnych.
Nie może wystąpić nadwyżka rekompensaty w wyniku połączenia interwencji na z
innymi publicznymi lub prywatnymi systemami zarządzania ryzykiem.

Interwencje II filaru WPR
Współpraca (art. 71)
a) Przygotowanie i wdrożenie operacji grup EPI;
b) przygotowanie i wdrożenie inicjatywy LEADER
c) promowanie i wspieranie systemów jakości i ich stosowanie przez rolników
d) wspieranie organizacji producentów lub grup producentów
e) wspieranie innych formy współpracy
Co najmniej dwoje uczestników współpracy.

Wsparcie kosztów związanych ze wszystkimi aspektami współpracy w postaci
ogólnej kwoty pokrywającej koszty współpracy i koszty zrealizowanych operacji,
w tym koszty inwestycji, lub jedynie kosztów współpracy i wykorzystać do realizacji
projektów zasoby finansowe z innych rodzajów interwencji, krajowych lub unijnych
instrumentów wsparcia.
W przypadku gdy wsparcie jest wypłacane w postaci kwoty ogólnej, należy
przestrzegać przepisów dotyczących odpowiednich interwencji w art. 65, 66, 67,
68, 69, 70 i 72.

Interwencje II filaru WPR
Współpraca (art. 71)
W przypadku inicjatywy LEADER – w drodze odstępstwa :
a) wsparcie na wszystkie koszty kwalifikujące się do wsparcia przygotowawczego
oraz na realizację wybranych strategii przyznaje się wyłącznie w postaci ogólnej
kwoty, o której mowa w tej interwencji
b) państwa członkowskie zapewniają, aby przestrzegano odpowiednich przepisów
i wymogów dotyczących podobnych operacji wspieranych w ramach rodzaju
interwencji dotyczącego inwestycji, określonego w art. 68 rozporządzenia.
Nie podlega wsparciu współpraca wyłącznie jednostek badawczych.
W przypadku współpracy w kontekście ciągłości funkcjonowania gospodarstw rolnych
państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie wyłącznie rolnikom, którzy
osiągnęli wiek emerytalny, lub rolnikom, którzy osiągną ten wiek przed końcem
operacji, zgodnie z warunkami określonymi przez dane państwo członkowskie
zgodnie z jego prawem krajowym.
Ograniczenie wsparcia do maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem – w odpowiednio
uzasadnionych przypadkach – inicjatywy LEADER i zbiorowych działań w dziedzinie
środowiska i klimatu zmierzających do osiągnięcia celów szczegółowych dotyczących
środowiska i klimatu.

Interwencje II filaru WPR
Wymiana wiedzy i informowanie (art. 72)
Wymiana wiedzy i informowanie w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, przedsiębiorstw i
społeczności wiejskich, a także na ochrony przyrody, środowiska i klimatu, w tym
edukacja środowiskowa i działania uświadamiające.
Koszty wszelkich stosownych działań zmierzających do wspierania innowacji, szkoleń
i doradztwa, sporządzania i uaktualniania planów i analiz, a także wymiany i
rozpowszechniania wiedzy i informacji, przyczyniających się do osiągnięcia jednego
lub większej liczby celów (rozporządzenia).
Wsparcie usług doradczych maksymalnie do 200 000 EUR, ograniczone w czasie.

Interwencje II filaru WPR
Wybór operacji:
Na podstawie kryteriów oceny w ramach interwencji - inwestycje, rozpoczęcie
działalności przez młodych rolników, zakładanie przedsiębiorstw wiejskich i rozwój
małych gospodarstw, współpraca, wymiana wiedzy i informowanie.
Można ustalić inne metody wyboru w porozumieniu z Komitetem Monitorującym.
Wsparcie w formie instrumentów finansowych nie wymaga stosowania kryteriów
wyboru (rankingu).
Całość lub część operacji może być realizowana poza terytorium zainteresowanego
państwa członkowskiego, w tym poza terytorium Unii, pod warunkiem że operacja
przyczynia się do realizacji celów planu strategicznego WPR.
W ramach interwencji art. 68, 69, 70, 71 i 72 można stosować wsparcie w postaci
instrumentów finansowych.
W przypadku gdy operacja otrzymuje połączone wsparcie w formie instrumentów
finansowych i dotacji ma zastosowanie poziom wsparcia określony w art. 68, 69,
70,71 i 72 do połączonego wsparcia udzielanego danej operacji.

Nowy Model Wdrażania (New Delivery Model)
• Każda interwencja Planu Strategicznego musi mieć przyporządkowany 1 wskaźnik
rezultatu służący realizacji procedury przeglądu wyników (performance review). W ramach
jednego wskaźnika rezultatu nie może występować podwójne naliczanie (jeśli wskaźnik ten
jest wypadkową realizacji więcej niż jednej interwencji).
• Każda interwencja musi mieć określony jeden wskaźnik produktu i roczne planowane
produkty w ramach tej interwencji.
• Wskaźniki produktu stanowią punkt odniesienia do wyliczenia tzw. jednostkowych
kwot wsparcia (unit amounts).
• Jednostkowe kwoty wsparcia stanowią podstawę rozliczenia wydatków (tzw.
performance clearance) i nie mogą zostać przekroczone w stosunku do zaplanowanych
wartości.
• Państwa członkowskie raportują osiągnięte wartości wskaźników rezultatu oraz
osiągnięte kwoty jednostkowe w rocznych sprawozdaniach z realizacji Planu do 15
lutego każdego roku.

Stan prac nad przygotowaniem Planu Strategicznego WPR
na lata 2021-2027
 od dnia 18 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 r. - 1 konsultacje społeczne I wersji Planu WPR –
(https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr) – zgłoszono
ponad 3,5 tys. uwag i postulatów;
 marzec/czerwiec 2021 r. – opracowanie 2 wersji Planu WPR;
 czerwiec/lipiec 2021 r. - 2 konsultacje społeczne Planu WPR;
 wrzesień/październik 2021 r. – przekazanie do akceptacji Radzie Ministrów 3 wersji Planu WPR,
uwzględniającej wyniki 2 konsultacji oraz uwagi ewaluatora zawarte w 2 raporcie;
 Listopad/grudzień 2021 r. – oficjalne przekazanie Planu Strategicznego WPR do KE;
 do końca czerwca 2022 r. - negocjacje Planu z KE (wg. założeń KE okres negocjacji to 4 miesiące od
złożenia Planu, niemniej biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w negocjacjach z KE należy
przyjąć, iż realnie okres ten wydłuży się do 6 miesięcy).
Żródło: MRiRW
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Dziękuję za uwagę
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