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Co ważne podczas przygotowania Planu
Strategicznego WPR?
‒

Zmiana modelu wdrażania (new delivery model) – nowe, jednolite, łączne podejście
do całego WPR (I i II filar), oparte na wynikach;

‒

obowiązkowy 40% ringfencing klimatyczny - tj. 40% łącznej alokacji I i II filaru
WPR;

Cele szczegółowe Wspólnej Polityki Rolnej:

‒

obowiązkowy 35% ringfencing środowiskowy – tj. 35% alokacji II filaru WPR;

‒

obowiązkowy 25% koperty płatności bezpośrednich na ekoschematy;

‒

dostosowanie do celów Europejskiego Zielonego Ładu – tj. zapis odnoszący się
ü łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywania się do niej,
do Strategii „Od pola do stołu” i Strategii na rzecz bioróżnorodności;
odpowiednie gospodarowanie zasobami wody, gleby,

‒

zasada no-backsliding;

‒

realizowane będą wszystkie cele szczegółowe WPR (9) oraz cel przekrojowy;

‒

zwiększenie udziału Polityki Spójności w realizację celów WPR;

‒

większe ukierunkowanie na zazielenienie i transformację cyfrową;

‒

kontynuowanie sprawdzonych instrumentów;

‒

rozszerzenie stosowania Instrumentów Finansowych.

ü

wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich
odporności, zwiększenie zorientowania na rynek i
konkurencyjności, poprawa pozycji rolników w łańcuchu
wartości w tym dotyczących

powietrza, oraz ochron różnorodności biologicznej
ü

przyciąganie młodych rolników, promowanie zatrudnienia,
zdrowa żywność, dobrostanu zwierząt

ü

wiedza, innowacje, cyfryzacja
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Wzmacnianie konkurencyjności:
- w produkcji zwierzęcej
- w produkcji ekologicznej
- w produkcji roślinnej (przechowalnictwo)
- zwiększające udział w rynku (IF)
uzupełniająco inwestycje w scalania gruntów oraz
inwestycje w sektor pszczelarski
Wzmacnianie odporności:
- zapobieganie rozprzestrzenianiu ASF
- dobrostan
- zarządzanie ryzykiem
Transfer wiedzy i
innowacji

Komplementarnie ze
wsparciem na rzecz:

• Doradztwo/szkolenia
• EPI

Odpowiedź na wyzwania środowiskowo-klimatyczne:
- inwestycje na rzecz klimatu i środowiska
- OZE i poprawa efektywności energetycznej
- rozwój usług na rzecz rolnictwa precyzyjnego
jako uzupełnienie do wybranego wsparcia obszarowego
oraz sektorowego
Rozwój potencjału:
- małych gospodarstw
- młodych rolników
- łańcuch dostaw (RHD)
Wspólne działanie
• Tworzenie grup
producentów
• E-skrzynka

Jakość produkcji/
dobrostan
• Systemy jakości
produkcji
• Dobrostan
zwierząt
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i klimatu
Ochrona zasobów naturalnych:
- ekoschematy (np. zadrzewienia śródpolne)
- zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne
(np. ochrona cennych siedlisk i gatunków)
- usługi rolnictwa precyzyjnego

Ograniczanie emisji:
- ekoschematy (np. plan nawożenia)
- inwestycje środowiskowo - klimatyczne
- inwestycje OZE
- wsparcie sektorowe
- zalesienia

Ograniczanie skutków katastrof:
- organizacja produkcji (np. rolnictwo precyzyjne, podwyższone standardy)
- działania edukacyjne
- monitoring niekorzystnych warunków (susza)
Zarządzanie składnikami
pokarmowymi
ograniczenie strat o 50 %
N ograniczenie o 1 kg/ha - PL
P ograniczenie o 0,1 kg/ha - PL

Rolnictwo ekologiczne
UE: objęcie
25 % UR
PL: 7% UR

Wysoka różnorodność
krajobrazu
10 % UR
PL: 4%

Ograniczenie
sprzedaży
antybiotyków
Redukcja o 50 %
PL: redukcja o 10%

Ograniczenie
wykorzystania ŚOR
Redukcja o 50 %
PL: redukcja o 5%

Strategia GD:
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żywotne obszary
wiejskie
Oddziaływanie infrastrukturalne:
- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- Smart Village

Oddziaływanie społeczne:
- Leader
- KSOW

przedsiębiorczość
Internet
szerokopasmowy

transport podmiejski
cyfryzacja usług
publicznych
rozwiązania cyfrowe
dla rolnictwa

Polski Ład

zarządzanie
odpadami

KPO

Komplementarność (przykłady)

Polityka spójności

Oddziaływanie ekonomiczne:
- biogospodarka i miejsca pracy
infrastruktura
edukacyjna
efektywność
energetyczna
infrastruktura
drogowa

Podsumowanie konsultacji projektu PS WPR na lata 2023-2027
Konsultacje publiczne przeprowadzone zostały w następujących etapach:
I etap od 18 grudnia 2020 r. do 1 lipca 2021 r. dla projektu PS WPR (wersja 1.0)
II etap od 30 lipca 2021 r. do 14 września 2021 r. dla projektu PS WPR 2023-2027 (wersja 2.0)
III etap od 4 listopada 2021 r. do 25 listopada 2021 r. dla projektu PS WPR 2023-2027 (wersja 3.0) w ramach konsultacji
prognozy oceny oddziaływania na środowisko.

Dedykowana strona na rządowym portalu gov.pl wraz z webankietą
https://www.gov.pl/web/wprpo2020
Blisko 4 500 ankiet z uwagami, komentarzami oraz propozycjami zmian do poszczególnych wersji projektu.
Postulaty zgłaszane za pośrednictwem korespondencji
Blisko 1 tysiąc pism formalnie przekazanych do Ministerstwa RiRW.
Spotkania konsultacyjne
Ponad 200 spotkań z udziałem przedstawicieli różnych środowisk: rolników, grup organizacji sektora rolnego (grup
producentów rolnych, organizacji producentów, spółdzielni, związków i organizacji rolników), przedstawicieli rządu i
samorządu terytorialnego, instytutów, organizacji pozarządowych, LGD, NGO, ect.
Spotkania zbyły głównie prowadzone w trybie on-line.
Transparentność procesu konsultacyjnego
Poszczególnej etapy procesu konsultacyjnego były rejestrowane na dedykowanej konsultacjom stronie internetowej wraz
komunikatami Ministerstwa RiRW za pośrednictwem radia, TV, oraz social media.

Najczęstsze postulaty zgłaszane w ramach konsultacji i ich
odzwierciedlenie w projekcie PS WPR
Dochodowość rolnictwa
- redystrybucja płatności (podwyższono poziom finansowania, objęto wsparciem gospodarstwa 1-2 ha)
- płatności dla bydła (wprowadzono regionalizacje, odstąpiono od wymogu minimalnej obsady na ha)
- definicja aktywnego rolnika (pow. 5 tys. euro PB - weryfikacja co do prowadzenia działalności rolniczej)
- zwiększone wsparcie dla roślin strączkowych na ziarno
- odstąpienie od cappingu
- inwestycje na OZE i poprawa efektywności energetycznej – bez określania progu gospodarstwa (wcześniej limit 300
ha)

Konkurencyjność i modernizacja gospodarstw rolnych
- inwestycje w gospodarstwach rolnych - zwieszony budżet o 169 mln euro
- rozszerzony zakres wsparcia na operacje zwiększające dochodowość produkcji (przedłużanie trwałości produktów,
przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży)
- premie dla młodego rolnika – bez warunku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na rzecz obowiązkowego
uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności rolniczej na określonym poziomie
- Wprowadzenie preferencji w działaniach inwestycyjnych i premiowych dla producentów/przetwórców rolnictwa
ekologicznego/systemów jakości

Najczęstsze postulaty zgłaszane w ramach konsultacji i ich
odzwierciedlenie w projekcie PS WPR
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich
- wprowadzenie nowej interwencji (infrastruktura na obszarach wiejskich oraz Smart Village)
- zwiększony limit wydatków z EFRROW na rzecz LEADER/RLKS z wymaganych 5% do 8%
Wsparcie sektorowe
- wsparcie dla sektora pszczelarskiego (zwiększono limity wsparcia, umożliwiono dostęp do wsparcia dla
indywidualnych pszczelarzy oraz ich zrzeszeń)
Środowisko i klimat
- Ekoschematy (wprowadzenie nowych - Biologiczna ochrona upraw (…) Przeznaczenie 7 % powierzchni GO w
gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne)
Zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania
- ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków ptaków - wydzielono wariant dot. ochrony dubelta i kulika
- zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt - wprowadzono płatność do samców zagrodowych ras
zachowawczych bydła i koni

Harmonogram dalszych prac nad PS dla WPR na lata 2023-2027

Ø grudzień 2021 r. projekt przekazany do KE
Ø marzec 2022 r. formalne uwagi KE
Ø kwiecień 2022 r. rozpoczęcie negocjacji z KE
Ø maj 2022 r. przekazanie kolejnej wersji projektu (5.0) do KE
Ø czerwiec/sierpień 2022 r. zatwierdzenie Planu przez KE
Ø wrzesień/październik 2022 r. powołanie KM dla Planu
Ø koniec 2022 r. legislacja krajowa

Dziękuję za uwagę

