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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 &ndash; 2020 (PROW 2014-2020) zosta³ opracowywany na
podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególno¶ci rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylaj±cego rozporz±dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów
delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest
wkomponowany w ca³o¶ciowy system polityki rozwoju kraju, w szczególno¶ci poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa.
Umowa ta okre¶la strategiê wykorzystania ¶rodków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów okre¶lonych w
unijnej strategii wzrostu &bdquo;Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju
sprzyjaj±cego w³±czeniu spo³ecznemu&rdquo; z uwzglêdnieniem potrzeb rozwojowych danego pañstwa
cz³onkowskiego.
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Skrócona wersja programu PROW 2014-2020

Pe³na wersja PROW 2014-2020
Celem g³ównym PROW 2014 &ndash; 2020 jest poprawa konkurencyjno¶ci rolnictwa, zrównowa¿one zarz±dzanie
zasobami naturalnymi i dzia³ania w dziedzinie klimatu oraz zrównowa¿ony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.Program
bêdzie realizowa³ wszystkie sze¶æ priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014
&ndash; 2020, a mianowicie:
- U³atwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, le¶nictwie i na obszarach wiejskich.
- Poprawa konkurencyjno¶ci wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiêkszenie rentowno¶ci gospodarstw rolnych.
- Poprawa organizacji ³añcucha ¿ywno¶ciowego i promowanie zarz±dzania ryzykiem w rolnictwie.
- Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zale¿nych od rolnictwa i le¶nictwa.
- Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkê niskoemisyjn± i odporn± na
zmianê klimatu w sektorach: rolnym, spo¿ywczym i le¶nym.
- Zwiêkszanie w³±czenia spo³ecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach
wiejskich.Planuje siê, ¿e ³±czne ¶rodki publiczne przeznaczone na realizacjê PROW 2014-2020 wynios± 13 513 295
000 euro, w tym: 8 598 280 814 z bud¿etu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wk³adu krajowego.W ramach PROW
2014-2020 bêdzie realizowanych ³±cznie 15 dzia³añ.Pomoc finansowa ze ¶rodków Programu bêdzie skierowana
g³ównie do sektora rolnego.Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównowa¿onego rozwoju obszarów
wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy
finansowej bêd± mia³y na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych,
Restrukturyzacja ma³ych gospodarstw rolnych, Premie dla m³odych rolników, P³atno¶ci dla rolników przekazuj±cych
ma³e gospodarstwa rolne).Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjno¶ci przyczyni± siê tak¿e
takie instrumenty pomocy finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Nowym instrumentem
wspieraj±cym wdro¿enie innowacji w sektorze rolno-spo¿ywczym bêdzie dzia³anie Wspó³praca.W ramach poprawy
organizacji ³añcucha ¿ywno¶ciowego przewiduje siê wsparcie inwestycji zwi±zanych z przetwórstwem i marketingiem
artyku³ów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jako¶ci produktów rolnych i ¶rodków
spo¿ywczych. Ponadto, dla u³atwiania sprzeda¿y bezpo¶redniej artyku³ów rolnych, planuje siê kontynuacjê wsparcia
na rzecz budowy i modernizacji targowisk.Planowana jest kontynuacja wsparcia pozwalaj±cego na odtwarzanie
potencja³u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wyst±pienia klêsk ¿ywio³owych i katastrof naturalnych, jak równie¿
wprowadzenie nowego zakresu, którego celem bêdzie ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu
zdarzeniami.Nowym dzia³aniem bêdzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji
ekologicznej. Przedsiêwziêcia z zakresu ochrony ¶rodowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania
bioró¿norodno¶ci bêd± finansowane w ramach dzia³añ rolno¶rodowiskowo - klimatycznych i zalesieñ. Kontynuowane
bêd± p³atno¶ci na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w zwi±zku z
realizacj± celów ¶rodowiskowych otrzymaj± gospodarstwa po³o¿one na obszarach Natura 2000 i na obszarach
nara¿onych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.W celu zapewnienia zrównowa¿onego rozwoju
obszarów wiejskich kontynuowane bêd± dzia³ania przyczyniaj±ce siê do rozwoju przedsiêbiorczo¶ci, odnowy i
rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które bêd± realizowane zarówno w ramach odrêbnych
dzia³añ, jak równie¿ poprzez dzia³anie Leader. Kontynuacja wdra¿ania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni
realizacjê oddolnych inicjatyw spo³eczno¶ci lokalnych)
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