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Wprowadzenie  

Biorąc pod uwagę nowe ramy strategiczne, zarówno krajowe, jak i unijne, ważnym elementem 

ukierunkowującym wsparcie ze środków Polityki Spójności części zadań dotyczących obszarów 

wiejskich, jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa, przyjęta w kwietniu 

2012 r. przez Radę Ministrów. Wzmocnieniu udziału Polityki Spójności w realizacji celów z tego 

obszaru sprzyjają także nowe ramy prawne dla unijnego okresu programowania 2014-2020, które 

charakteryzuje silniejsze powiązanie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) z pozostałymi funduszami UE poprzez Wspólne Ramy Strategiczne (WRS). W 

związku z powyższym, prowadzone są uzgodnienia co do zakresu wsparcia, podziału interwencji 

pomiędzy poziom krajowy i regionalny oraz komplementarności pomiędzy poszczególnymi 

funduszami.  

MRiRW aktywnie uczestniczy w pracach na Umową Partnerstwa (UP), jako dokumentem 

określającym planowane na lata 2014-2020 kierunki interwencji trzech polityk UE w Polsce – tj. 

Polityki Spójności, II filara Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. MRiRW 

odpowiada za programowanie dwóch ostatnich z tych polityk, współpracując z MRR w procesie 

wypracowywania wspólnych założeń programowych dla wszystkich funduszy WRS, dążąc do jak 

najpełniejszego ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem, rybactwem i obszarami wiejskimi we 

wszystkich pozostałych 22 programach operacyjnych. MRiRW bierze udział w pracach grup roboczych 

(powoływanych w odpowiedzi na Uchwałę Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i 

Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej), opiniuje projekty 

programów operacyjnych.  

Należy pamiętać, że nie wszystkie kwestie w zakresie wsparcia obszarów wiejskich zarówno w 

ramach Polityki Spójności jak i PROW i PO „Rybactwo i Morze” zostały ostatecznie rozstrzygnięte w 

chwili przygotowywania informacji. Z założenia, poniższa informacja nie zawiera opisu stanu prac 

oraz założeń projektowanych instrumentów w ramach projektów Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, odnosząc 

się jedynie do wsparcia obszarów wiejskich w ramach Polityki Spójności.  

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-

2020  

Założenia i funkcje SZRWRiR 

Głównym celem opracowania Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 

2012-2020 (SZRWRiR) było określenie kluczowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa 

i rybactwa w perspektywie do 2020 r., a tym samym właściwe adresowanie zakresu interwencji 

publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych.  

Strategia została przygotowana w MRiRW w oparciu o Wytyczne do opracowywania strategii rozwoju 

wskazanych w „Planie uporządkowania strategii rozwoju” – zakres i struktura. Przebieg prac nad 

SZRWRiR był zdeterminowany zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) oraz ustaleniami podejmowanymi na 
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posiedzeniach międzyresortowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, których 

celem było zapewnienie spójności między powstającymi strategiami rozwoju.  

W poszczególnych etapach opracowania SZRWRiR brali udział m.in. przedstawiciele środowisk 

naukowych - blisko 40 ekspertów rolniczych uczelni publicznych i ośrodków naukowo-badawczych. 

Projekt SZRWRiR dwukrotnie był poddany konsultacjom społecznym (po raz pierwszy w dn. 17 

grudnia 2010 r.-21 stycznia 2011 r., po raz drugi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

w dn. 23 marca-13 kwietnia 2011 r.). W tym czasie był również przedmiotem uzgodnień 

międzyresortowych, które pozwoliły opracować analizę krzyżową działań adresowanych do obszarów 

wiejskich, rolnictwa i rybactwa, planowanych do realizacji w ramach poszczególnych zintegrowanych 

strategii. Projekt Strategii był również prezentowany na posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi oraz Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (odpowiednio w dniach 10 stycznia i 23 

lutego 2011 r.). W dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła SZRWRiR. 

W Strategii przyjęto model zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, 

rolnictwa i rybactwa z uwagi na pełnione przez każdy z tych trzech elementów szereg funkcji, w tym 

zarówno w płaszczyźnie gospodarczej, społecznej jak i środowiskowej. W kierunkach interwencji 

zaprojektowanych w strategii rolnictwo i rybactwo przedstawiane jest jako zintegrowany element 

polityki rozwoju obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego i tylko w szczególnych przypadkach 

zagadnienia te prezentowane są w sposób rozłączny (np. w przypadku działań środowiskowych 

właściwych dla rolnictwa lub rybactwa). 

Opisane w SZRWRiR cele szczegółowe i kierunki interwencji wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom 

cywilizacyjnym, w tym takim jak: starzenie się społeczeństw, zmiany klimatu, wymiana pokoleń, 

rozwój technologii informacyjnych, mobilność zawodowa i terytorialna oraz wpływ sytuacji 

demograficznej na świecie na bezpieczeństwo żywnościowe. Potencjał obszarów wiejskich 

rozpatrywany jest w Strategii w kontekście zasobów kapitału ludzkiego, zasobów materialnych 

służących funkcjom społecznym i ekonomicznym, wartości środowiskowych (w tym przyrodniczych 

i krajobrazowych) oraz zasobów niematerialnych, m.in. tradycji i kultury. Takie podejście jest spójne z 

coraz powszechniejszą w Europie ideą postrzegania obszarów wiejskich jako dostarczyciela dóbr 

publicznych. SZRWRiR wpisuje się w myślenie strategiczne na poziomie UE i zachowuje spójność ze 

strategią Europa 2020 oraz kierunkiem myślenia o rozwoju gospodarczym UE, co pozwoli efektywniej 

wykorzystać środki z funduszy pomocowych UE. 

Opracowana przez MRiRW Strategia oprócz kwestii związanych z rozwojem sektora rolnego oraz 

rozwojem obszarów wiejskich, zawiera także kwestie horyzontalne, które są domeną innych strategii. 

Poszczególne obszary strategii zintegrowanych nakładają się na siebie, tworząc wzajemne relacje 

pomiędzy strategicznymi dokumentami, a część ze zdefiniowanych priorytetów i kierunków 

interwencji będzie realizowana w ramach pozostałych strategii rozwoju. 

Cele Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa  

Zgodnie z zapisami Strategii, obszary wiejskie w Polsce powinny być postrzegane poprzez pryzmat 

znajdujących się tam zasobów, które stanowią cenne, niepowtarzalne uzupełnienie zasobów 

zgromadzonych na obszarach miejskich. Potencjał obszarów wiejskich to nie tylko zasoby materialne 

służące funkcjom społecznym i ekonomicznym obszarów wiejskich, ale także wartości środowiskowe 

(w tym przyrodnicze i krajobrazowe) oraz niematerialne, w tym m.in. tradycja i kultura. W Europie 

coraz powszechniejsze staje się traktowanie obszarów wiejskich jako dostarczyciela dóbr publicznych. 
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Ogólnym celem SZRWRiR jest Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne 

wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego 

rozwoju kraju. Cele szczegółowe Strategii to:  

Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich. 

Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności 

przestrzennej.  

Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe.  

Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego.  

Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.  

Celom szczegółowym zostały przypisane priorytety, a priorytetom kierunki interwencji. Przy czym 

tylko część ze zdefiniowanych priorytetów i kierunków interwencji będzie realizowana przez 

programy na rzecz rolnictwa, rybactwa i rozwoju wsi, ponieważ niektóre z zaprojektowanych 

elementów SZRWRiR są częścią integralną innych strategii rozwoju. 

Możliwości realizacji celów szczegółowych i priorytetów Strategii 

zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa w ramach projektów 

poszczególnych programów Polityki Spójności  

Opracowanie SZRWRiR (oraz pozostałych strategii) jest bazą do programowania funduszy UE na lata 

2014-2020. Zakłada się, że znaczna część działań wskazanych w Strategii, wspierających rozwój 

obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa, zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w 

ramach perspektywy finansowej 2014-2020, głównie w ramach: Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki 

Spójności i Wspólnej Polityki Rybackiej. 

Należy pamiętać, że zawarte w Strategii kierunki interwencji stanowią zbiór działań, jakie należy 

podjąć, by osiągnąć zamierzone cele na poziomie kraju, przy czym zróżnicowanie regionalne terenów 

wiejskich będzie determinowało hierarchię i dobór kierunków interwencji w odniesieniu do potrzeb i 

szans rozwojowych danego obszaru/regionu, co zostało częściowo zaprezentowane w SZRWRiR w 

ujęciu terytorialnym celów szczegółowych. Wybrane kierunki interwencji będą realizowane na 

poziomie centralnym i ich skutki obejmą obszar całego kraju, a pozostałe kierunki interwencji będą 

wdrażane na poziomie regionalnym lub lokalnym w zależności od potrzeb i możliwości rozwojowych 

danego regionu/terenu (w szczególności będą to kierunki interwencji realizowane w ramach Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego, objęte kontraktem terytorialnym). 

Strategia powinna więc znaleźć swoje odzwierciedlenie w regionalnych i lokalnych strategiach 

rozwoju, które pokazują m.in. potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich, jak również odnoszą się do 

sposobu ich zaspokajania w ramach Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt Umowy Partnerstwa  

Przygotowanie projektu Umowy Partnerstwa (aktualna wersja z dnia 12 lipca 2013 r.) jest wynikiem 

długotrwałego procesu, w którym MRiRW aktywnie uczestniczyło. Projekt Umowy Partnerstwa 
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bazuje na dokumencie Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenia Umowy 

Partnerstwa, który stanowił punkt wyjścia do dalszych prac w zakresie programowania funduszy 

europejskich na lata 2014-2020. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 15 

stycznia 2013 r. 

W projekcie Umowy Partnerstwa (UP) określono wzajemne relacje między wszystkimi funduszami 

oraz powiązania z unijnymi i krajowymi celami strategicznymi. Bazując na dokumentach 

strategicznych rządu jako główne cele interwencji pięciu funduszy WRS (Fundusz Spójności, 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Morski 

i Rybacki, EFRROW) w latach 2014-2020 wskazano: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, 

poprawę spójności społecznej i gospodarczej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. 

Biorąc pod uwagę reguły programowania określone na poziomie unijnym, planowana interwencja w 

ramach funduszy UE ma przyczyniać się do realizacji tzw. celów tematycznych, które są odniesieniem 

dla unijnych wyzwań rozwojowych, jakie mają być wspierane w okresie programowania 2014-2020.  

Są to następujące cele tematyczne: 

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;  

Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 

informacyjno-komunikacyjnych;  

Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora 

rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury;  

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;  

Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem; 

Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania 

zasobów;  

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;  

Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej pracowników; 

Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; 

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; 

Cel tematyczny 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji 

publicznej. 

Odnośnie kwestii obszarów wiejskich w Umowie Partnerstwa, należy zauważyć, iż w części 

diagnostycznej projektu Umowy Partnerstwa (rozdział Analiza potrzeb rozwojowych i potencjałów 

możliwych do wykorzystania oraz występujących zróżnicowań) wskazano na szereg wyzwań istotnych 

z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. W szczególności uwypuklono następujące 

zagadnienia: dysproporcje w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych między obszarami wiejskimi 

a miastami; konieczność wspierania reorientacji zawodowej rolników w kontekście wyzwania jakim 

jest zwiększenie aktywności zawodowej jak i adaptacyjności zasobów pracy; zagrożenie ubóstwem, 

występujące w szczególności na obszarach wiejskich. W tej części dokumentu stwierdza się także, iż: 
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„W kontekście przeciwdziałania pogłębianiu się zróżnicowań przestrzennych konieczne jest 

zmniejszenie  dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi a obszarami miejskimi m.in. w zakresie 

dostępu do infrastruktury technicznej (w tym m.in. transportowej i energetycznej) i społecznej oraz 

do usług publicznych, a także podjęcie działań na rzecz stymulowania wzrostu dochodów 

gospodarstw domowych wiejskich i miejskich oraz zwiększenie ich dostępu do instrumentów rynku 

pracy. Rozwój obszarów wiejskich wymaga m.in.: podniesienia ich poziomu cywilizacyjnego, 

wzmocnienia potencjału rozwojowego ośrodków lokalnych, pełnego wykorzystania sieci 

teleinformatycznych, poprawy jakości placówek edukacji, rewitalizacji miast i miasteczek oraz 

rozwoju wszystkich form innowacyjności (w tym m.in. poprawy jakości kapitału ludzkiego 

i społecznego – poczynając od wczesnej edukacji przedszkolnej, poprzez rozwój działalności 

badawczo-wdrożeniowej, transferu wiedzy i na wdrożeniu rozwiązań innowacyjnych kończąc). 

Sprostanie powyższym wyzwaniom będzie mieć kluczowe znaczenie dla poprawy mobilności 

(zarówno zawodowej jak i terytorialnej) mieszkańców tych obszarów oraz dywersyfikacji ich źródeł 

zatrudnienia z myślą o zmniejszeniu zróżnicowań dochodowych pomiędzy gospodarstwami 

domowymi na wsi i w mieście.” 

Ponadto w części dotyczącej wymiaru terytorialnego (rozdział Analiza specyficznych potencjałów 

i problemów terytorialnych) jako jeden z Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) wskazano „obszary 

wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług 

warunkujących możliwości rozwojowe”.  

Jednocześnie projekt Umowy  Partnerstwa  przewiduje, że „każdy program operacyjny będzie 

zawierał informację na temat realizacji zintegrowanego podejścia terytorialnego, w tym wsparcia 

OSI państwa. W szczególności dotyczy to: (…)przedstawienia informacji w jaki sposób program 

operacyjny odnosi się do rozwoju obszarów wiejskich i miejskich.” 

W tej części dokumentu (rozdział 1.1 (2)) stwierdza się także, iż „Niezależnie od specjalnie 

wyodrębnionych OSI, ważnym obszarem wsparcia w ramach EFSI będą obszary wiejskie i zależne 

od rybactwa, na których działania będą prowadzone z uwzględnieniem zapisów Strategii 

zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.” 

Należy podkreślić, iż prace dotyczące ujęcia wsparcia dla obszarów wiejskich i rybołówstwa 

w projekcie Umowy Partnerstwa nie zostały jeszcze zakończone, co jest związane m.in. z późniejszym 

(w stosunku do Polityki Spójności) wypracowywaniem podstaw prawnych dla WPR i WPRyb na 

poziomie UE. 

Dziedziny stanowiące przedmiot interwencji w ramach Polityki Spójności  

Na obecnym etapie nie są jeszcze zakończone uzgodnienia nie tylko w zakresie projektu Umowy 

Partnerstwa, ale i odnośnie  poszczególnych programów operacyjnych.  

Niemniej, biorąc pod uwagę cele rozwojowe SZRWRiR oraz zakres interwencji jakie będą realizowane 

w ramach PROW, w trwających pracach rozważane są następujące zakresy wsparcia w programach 

krajowych i regionalnych w ramach Polityki Spójności: 

 zadania z zakresu gospodarki wodnej (poza inwestycjami realizowanymi na poziomie 

pojedynczych gospodarstw rolnych); 
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 inwestycje z zakresu gospodarki odpadami; 

 inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową;  

 wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii (poza inwestycjami realizowanymi w tym zakresie 

przez gospodarstwa rolne); 

 infrastruktura Internetu szerokopasmowego; 

 szkolenia zawodowe dla rolników i członków ich rodzin, mające na celu ułatwienie podjęcia 

dodatkowej działalności pozarolniczej lub zmianę zawodu; 

 szkolenia dla doradców w zakresie pozarolniczym; 

 doradztwo dla rolników, członków ich rodzin i pozostałych mieszkańców obszarów wiejskich 

prowadzących działalność pozarolniczą. 

Ponadto, w ramach Polityki Spójności rozważa się ujęcie również innych ważnych dla rozwoju 

obszarów wiejskich dziedzin wsparcia, które nie są objęte interwencją EFRROW lub wsparcie w 

ramach PROW będzie fragmentaryczne, a które zostały wskazane w strategiach zintegrowanych, w 

tym w SZRWRiR, w szczególności: 

 dostępność i jakość usług publicznych na obszarach wiejskich, m.in. zapewnienie dostępu do 

przedszkoli na obszarach wiejskich; 

 infrastruktura transportowa i promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów wiejskich; 

 infrastruktura energetyczna (w tym, m.in. rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów 

dystrybucji na niskich poziomach napięcia); 

 wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej obszarów wiejskich; 

 instytucje rynku pracy; 

 rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, pozarolnicze miejsca pracy; 

 rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie 

zapotrzebowania na TIK wśród producentów rolno-spożywczych i przetwórców; 

 wsparcie infrastruktury sfery B+R oraz badań w jednostkach naukowych zajmujących się 

konkurencyjnością i środowiskowym wymiarem produkcji rolno-spożywczej, w tym również 

rybackiej; 

 budowa i rozwój infrastruktur kultur i turystyki oraz promocja dziedzictwa kulturowego. 

 



Rys. Układ celów szczegółowych oraz priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 

 

 

Cel ogólny 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH ORAZ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ICH ZASOBÓW 

I POTENCJAŁÓW, W TYM ROLNICTWA I RYBACTWA, DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KRAJU. 

Cel 1. Wzrost jakości kapitału 

ludzkiego, społecznego, 

zatrudnienia i 

przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich 

Cel 2. Poprawa warunków życia 

na obszarach wiejskich oraz 

poprawa ich dostępności 

przestrzennej 

Cel 3. Bezpieczeństwo 

żywnościowe  

Cel 4. Wzrost produktywności i 

konkurencyjności sektora 

rolno-spożywczego 

1.1. Podnoszenie umiejętności, 

poziomu wykształcenia oraz  

wzrost mobilności zawodowej 

mieszkańców obszarów 

wiejskich 

1.2. Zwiększanie zatrudnienia 

mieszkańców obszarów 

wiejskich bez konieczności 

zmiany ich miejsca 

zamieszkania 

1.3. Rozwój przedsiębiorczości i 

pozarolniczych miejsc pracy z 

wykorzystaniem potencjału 

endogenicznego obszarów 

wiejskich 

1.4. Zapobieganie i ograniczanie 

wykluczenia społecznego oraz 

aktywizacja mieszkańców 

obszarów wiejskich 

2.1. Rozwój infrastruktury 

gwarantującej bezpieczeństwo 

energetyczne, sanitarne i wodne 

na obszarach wiejskich 

2.2. Rozwój infrastruktury 

transportowej gwarantującej 

dostępność transportową 

obszarów wiejskich 

2.3. Budowa i rozwój infrastruktury i 

technologii umożliwiających 

mieszkańcom obszarów 

wiejskich korzystanie i dostęp do 

technologii ICT o wysokim 

standardzie 

3.1. Utrzymanie i poprawa jakości 

bazy produkcyjnej rolnictwa i 

rybactwa 

3.2. Wytwarzanie wysokiej jakości, 

bezpiecznych dla 

konsumentów produktów 

rolno-spożywczych 

3.3. Przestrzeganie/ stosowanie 

zasad uczciwej konkurencji na 

wspólnotowym i globalnym 

rynku rolno-spożywczym 

Cel 5. Ochrona środowiska i 

adaptacja do zmian 

klimatu na obszarach 

wiejskich 

2.4. Rozwój infrastruktury społecznej 

zapewniającej mieszkańcom 

obszarów wiejskich dostęp do 

dóbr i usług publicznych 

2.5. Rozwój infrastruktury 

bezpieczeństwa na obszarach 

wiejskich 

3.4. Podnoszenie świadomości i 

wiedzy producentów oraz 

konsumentów w zakresie 

produkcji rolno-spożywczej i 

zasad żywienia 

4.1. Modernizacja i wzrost 

innowacyjności sektora rolno-

spożywczego  

4.2. Kreowanie oraz transfer 

wiedzy i technologii służącej 

zrównoważonemu rozwojowi 

sektora rolno-spożywczego 

4.3. Dostosowanie struktur sektora 

rolno-spożywczego do 

zmieniających się wyzwań w 

Polsce, UE i w skali globalnej 

5.1. Ochrona środowiska 

naturalnego w sektorze 

rolniczym i różnorodności 

biologicznej  na obszarach 

wiejskich 

5.2. Kształtowanie przestrzeni 

wiejskiej z 

uwzględnieniem ochrony 

krajobrazu i ładu 

przestrzennego 

5.3. Adaptacja rolnictwa i 

rybactwa do zmian klimatu 

oraz ich udział w 

przeciwdziałaniu tym 

zmianom (mitygacji)  

5.4. Zrównoważona gospodarka 

leśna i łowiecka na 

obszarach wiejskich 

5.5. Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii na obszarach 

wiejskich 
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4.4. Promocja oraz powiększanie 

rynków zbytu produktów 

rolno-spożywczych 


