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Joanna Kowalska 

sekretarz Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Senatu RP 

 

 

 

Informacja o stanowiskach placówek naukowych, instytucji i organizacji 

działających w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich 

w sprawie możliwości realizacji celów i priorytetów określonych w Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybołówstwa (SZRWRiR) 

w ramach polityki spójności UE, z uwzględnieniem projektu Umowy Partnerstwa, 

sporządzona na potrzeby konferencji „Polityka spójności w latach 2014–2020 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, organizowanej 3 grudnia 2013 r. 

 

 

25 kwietnia 2012 r. rząd przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa 

i Rybołówstwa na lata 2012–2020, w której określono cele szczegółowe, priorytety i kierunki 

interwencji. Jako cel ogólny rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa przyjęto 

„poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów 

i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju”. 

Prace związane z przyjęciem dokumentów programowych i legislacyjnych UE, a także 

rządu polskiego dobiegają końca. 

Rozwój obszarów wiejskich jest uzależniony od sposobu ujęcia w dokumentach 

strategicznych i programach operacyjnych w ramach polityki spójności w Polsce zapisów 

gwarantujących wsparcie obszarów wiejskich, skoordynowane i komplementarne  

z instrumentami WPR i WPRyb. 

Celem konferencji jest zapoznanie parlamentarzystów oraz instytucji i osób pracujących 

na rzecz rozwoju wsi ze stanem prac dotyczących realizacji polityki spójności w Polsce 

w latach 2014–2020, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. 

Organizatorzy konferencji wystąpili do rządu o przygotowanie materiałów dotyczących 

tematów konferencji, a następnie zwrócili się o opinie do instytucji i organizacji pracujących 

na rzecz rozwoju wsi. Opracowano także cztery ekspertyzy dotyczące poszczególnych 

tematów. 

Dyskusja podczas konferencji, a także analiza przesłanych uwag, opinii i wniosków 

umożliwi parlamentarzystom i uczestnikom konferencji przygotowanie wniosków, które 
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zostaną przestawione rządowi i będą mogły być uwzględnione podczas dalszych prac nad 

dokumentami dotyczącymi realizacji polityki spójności w Polsce w latach 2014–2020. 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze wnioski zawarte w przysłanych stanowiskach 

i opiniach. 

 

1. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 

Przedstawione uwagi dotyczyły przede wszystkim definicji obszarów wiejskich, 

realizacji celów i priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa  

i Rybołówstwa (SZRWRiR) oraz rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność. 

Uznano, że o przynależności danego terenu do obszaru wiejskiego powinna decydować 

nie tylko liczba mieszkańców, ale i jego funkcja. Obszary wiejskie w ramach gmin miejsko-

wiejskich powinny być w analizach ujmowane łącznie z miastem – siedzibą gminy. W Polsce 

około 51% gmin miejsko-wiejskich ma siedzibę w mieście liczącym powyżej 5 tys. 

mieszkańców. 

W kwestii realizacji celów i priorytetów SZRWRiR stwierdzono, że należy 

szczegółowo określić zakres ich finansowania. Brakuje informacji o wdrażaniu instrumentów 

związanych z podejściem zintegrowanym, a na poziomie regionalnym brakuje mechanizmów 

koordynacji i komplementarności. Należy też zagwarantować środki na realizację priorytetu 

„Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność transportową obszarów 

wiejskich”. Wyrażono obawę, że rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej 

i kolejowej, prowadzona w ramach priorytetu 2 SZRWRiR, będzie realizowana tylko na 

poziomie lokalnym. 

Odniesiono się też do kwestii wsparcia obszarów wiejskich w ramach polityki spójności 

poprzez Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Zwrócono uwagę, że w Umowie 

Partnerstwa jako jeden z rodzajów takich obszarów wskazano obszary wiejskie o najniższym 

poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług, nie określono jednak kryteriów tego dostępu. 

Obszary o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług najczęściej są w złej kondycji 

finansowej i mogą mieć problemy z wykorzystaniem środków finansowych w ramach OSI. 

Wskazano także, że wsparcie powinny otrzymać również obszary wiejskie, które wykazują 

się większą aktywnością i przedsiębiorczością. 

W odniesieniu do rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) 

stwierdzono, że zawężenie działalności społeczności lokalnej tylko do obszarów wiejskich  

o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług wydaje się nieuzasadnione 

i powinno się w tym kontekście uwzględniać wszystkie obszary wiejskie. 
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Postulowano też, aby interwencje w ramach OSI bardziej ukierunkować na ich 

rezultaty, czyli precyzyjnie zdefiniować poszczególne wskaźniki, tak aby można było je 

porównywać. 

 

2. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

Poinformowano, że pracownicy Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 

(IUNG) w Puławach aktywnie uczestniczyli w opracowaniu Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybołówstwa na lata 2014–2020. W strategii tej wykorzystano też 

szereg danych i wyników badań instytutu. 

Instytut pozytywnie ocenił SZRWRiR. Wskazano jednak, że zbyt mały nacisk położono 

w strategii na konieczność regionalizacji działań interwencyjnych, doradczych  

i wdrożeniowo-upowszechnieniowych. Priorytety i kierunki działań doradczych nie mogą być 

wszędzie jednakowe, powinny odzwierciedlać specyfikę regionalną. Zwrócono też uwagę na 

potrzebę doskonalenia procesu kształcenia kadr dla wsi, rolnictwa i rybołówstwa. W opinii 

IUNG nie można wskazywać jednolitych, zunifikowanych rozwiązań, ponieważ rolnictwo  

w Polsce jest bardzo zróżnicowane, ale można wskazać, uwzględniając specyfikę regionów  

i subregionów, kierunki działań, które należałoby efektywnie realizować. Do działań tych 

zaliczono m.in.: 

1. wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, dostosowanej do przyrodniczych  

i organizacyjno-ekonomicznych uwarunkowań produkcji rolniczej w poszczególnych 

regionach i grupach gospodarstw; 

2. zacieśnienie współpracy sfery praktyki z nauką, biznesem i przemysłem; 

3. wdrażanie do praktyki rolniczej rozwiązań kompleksowych, opartych na wynikach 

najnowszych badań naukowych (rolniczych) i wykorzystaniu środków produkcji oraz 

technologii efektywnych ekonomicznie, bezpiecznych dla środowiska przyrodniczego 

oraz zdrowia ludzi i zwierząt; 

4. poszukiwanie sposobów poprawy konkurencyjności rolnictwa, dostosowanych do 

specyfiki regionów i grup gospodarstw; 

5. stosowanie rozwiązań (technologii i systemów uprawy roli) prowadzących do obniżania 

kosztów produkcji (racjonalizacja nakładów i ich wzajemnych relacji); 

6. wspieranie doradztwa i procesów innowacyjnych w rolnictwie, realizowanych w ramach 

interwencjonizmu państwowego; 

7. racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska glebowego; 
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8. poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodów z uwzględnieniem koncepcji 

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; 

9. podejmowanie działań powodujących wzrost udziału wartości dodanej pozostającej 

w regionie czy gospodarstwie poprzez zwiększenie stopnia przetwórstwa (ograniczanie 

surowcowego charakteru produkcji rolniczej, np. na Lubelszczyźnie); 

10. permanentne doskonalenie programów kształcenia zawodowego rolników i doradców 

oraz uczniów szkół rolniczych. 

 

3. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy 

Instytut pozytywnie ocenił SZRWRiR – stwierdzono, że przyjęte w strategii założenia 

zapewnią bezpieczeństwo żywnościowe Polski, pozwolą na utrzymanie obecnego poziomu 

eksportu żywności i umożliwią aktywizację zawodową znacznej części ludności wiejskiej. 

W opinii Instytutu Zootechniki projekt Umowy Partnerstwa może być pewnym 

zagrożeniem dla strategii rozwoju obszarów wiejskich, jeśli lokalne strategie rozwoju będą 

tworzone bez udziału reprezentantów producentów rolnych i rolników. A jest to możliwe, 

gdyż tzw. lokalna grupa działania może ograniczyć udział lub wykluczyć ze swojej 

reprezentacji producentów rolnych i rolników. Należy więc zachować spójność SZRWRiR  

i dokumentu regulującego rozwój kierowany przez lokalną społeczność. 

 

4. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

Zwrócono uwagę na problemy gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi. Jak 

stwierdzono, Polska nie jest przygotowana do zapobiegania skutkom suszy, ponadto 

ograniczenie dostępu do wody może być barierą w rozwoju polskiego rolnictwa. Problemem 

jest też nawadnianie użytków zielonych, często położonych na torfowiskach. Niezbędne jest 

więc opracowanie strategii gospodarowania wodą w rolnictwie, w tym ocena potrzeb 

nawodnień upraw polowych, sadowniczych i roślin przemysłowych. Wskazano na potrzebę 

modernizacji systemów melioracji i retencji, a także na konieczność zapewnienia nadzoru 

naukowego nad tymi działaniami, prowadzonego przez wyspecjalizowane zespoły. 

 

5. Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Sebastian Stępień, dr Anna Matuszczak 

z Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu 

Eksperci odnieśli się do kwestii finansowych możliwości realizacji priorytetów 

SZRWRiR w ramach polityki spójności UE w latach 2014–2020. Zdaniem autorów spadek 



 5 

wielkości środków na rozwój obszarów wiejskich (II filar WPR) o ponad 25% może 

spowodować, że nie zostaną zrealizowane działania zwiększające konkurencyjność sektora 

rolnego, takie jak modernizacja gospodarstw rolnych, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowa 

infrastruktury. W celu uzupełnienia brakujących środków pieniężnych niezbędne jest 

przesunięcie części funduszy polityki spójności, a tam, gdzie jest to niemożliwe, 

zagwarantowanie środków w krajowym budżecie rolnym, bowiem część zadań realizowanych 

dotychczas w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (np. modernizacja 

gospodarstw rolnych, pomoc dla młodych rolników, wsparcie drobnych gospodarstw) nie 

będzie mogła być realizowana z wykorzystaniem funduszy polityki spójności. 

Podkreślono, że wskazane w Umowie Partnerskiej priorytety obejmują zadania, 

o finansowanie których ubiegać się mogą zarówno jednostki miejskie, jak i wiejskie. Należy 

zatem ustalić reguły dotyczące dostępu do funduszy unijnych, które będą przewidywać limity 

dla gmin wiejskich, a także należy stworzyć katalog przedsięwzięć, które mogą uzyskać 

wsparcie w ramach poszczególnych programów. 

Zdaniem ekspertów szacowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego kwota 

4,5 mld euro na obszary wiejskie jest niepewna. Dysponentem tych funduszy będą w dużej 

części samorządy województw, które w swoich strategiach i programach operacyjnych 

preferują miasta jako kluczowe elementy rozwoju lokalnego. Kwotę tę należy traktować jako 

środki dodatkowe w stosunku do obecnej alokacji. Tylko wtedy uda się zrekompensować 

spadek funduszy w ramach II filara. Możliwe jest, by zaplanowane w programach – zarówno 

na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym – działania dotyczące rozwoju 

obszarów wiejskich, dotychczas realizowane z wykorzystaniem środków z budżetu 

centralnego lub z budżetów wojewodów, miały wsparcie w zakresie polityki spójności. To 

znacząco odciążyłoby wspomniane budżety, a „zaoszczędzone” w ten sposób środki można 

byłoby skierować m.in. na zadania dotyczące gospodarki wodnej na poziomie województw 

(zastrzeżenia budzi to, iż w odniesieniu do inwestycji z zakresu gospodarki wodnej i rozwoju 

odnawialnych źródeł energii wyłącza się możliwość ubiegania się o wsparcie przez 

pojedyncze gospodarstwa rolne), a także na zadania związane ze szkoleniami zawodowymi 

dla rolników i członków ich rodzin oraz dla doradców w zakresie pozarolniczym (według 

autorów opinii zbyt dużą wagę przywiązuje się do tzw. działań miękkich, takich jak szkolenia 

i doradztwo – efekty tego typu działań są często niewielkie, choć pochłaniają znaczną część 

środków; dobre praktyki w tym zakresie mają lokalne grupy działania, finansowane w ramach 

programu Leader, i to one mogłyby przejąć tego typu zadania). 
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6. Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dziekan Wydziału Agrobioinżynierii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Zmiany w rolnictwie, które nastąpiły w ostatnim okresie (podniesienie wydajności  

i poprawa sytuacji ekonomicznej dużych gospodarstw), zostały ocenione pozytywnie, ale 

działania prośrodowiskowe zostały uznane za niewystarczające. Zdaniem autora opinii 

uproszczenia w systemach produkcji rolniczej i nadmierne wysycenie płodozmianów 

roślinami zbożowymi przyczyniają się do obniżenia ilości próchnicy w glebie. Konieczne jest 

zatem wprowadzanie roślin i upraw „próchnicotwórczych” i ich uszlachetnianie. Długotrwała 

niezrównoważona gospodarka w produkcji rolniczej i nadmierna eksploatacja zasobów 

środowiskowych prowadzić będzie do pustynnienia Polski, czemu należy przeciwdziałać. 

Konieczne jest właściwe dowartościowanie prac naukowych prowadzonych w szeroko 

rozumianym powiązaniu ze zrównoważonym rozwojem (badania z zakresu gleboznawstwa, 

uprawy, genetyki, fizjologii i hodowli roślin, mikrobiologii, ekonomiki produkcji). 

 

7. Krzysztof Kwatera, prezes Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, wiceprezes 

Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania 

Autor stanowiska omówił cele rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność (RLKS) 

i jego zadania na lata 2014–2020. W jego ocenie RLKS pozwala m.in. lepiej wykorzystać 

lokalne zasoby, wyrównywać różnice istniejące w regionie, przyczynia się do podnoszenia 

niskiego poziomu społecznego w Polsce, stwarza możliwości realizacji nowych form 

współpracy między obszarami wiejskimi i miejskimi, aktywizuje lokalne społeczności do 

innowacyjnego rozwoju, przełamując istniejące bariery i ograniczenia, a także umożliwia 

stworzenie trwałych, lokalnych sieci powiązań pozwalających uzyskać wartość dodaną 

podejmowanych działań, tworzy warunki do współpracy, współdecydowania  

i współodpowiedzialności oraz budowania zaufania we wzajemnych relacjach, co jest istotą 

kapitału społecznego. 

Zastrzeżenia autora budzą zasady finansowania RLKS i brak jednego mechanizmu 

wdrożenia w wypadku strategii wielofunduszowej. Komisja Rozwoju Regionalnego 

Parlamentu Europejskiego proponuje, aby na RLKS przeznaczyć 10% środków  

z EFRROW. RKLS powinien objąć wszystkie obszary wiejskie, małe i średnie miasta oraz 

obszary zmarginalizowane (rewitalizowane) dużych miast. Ponadto należy utworzyć 

międzyresortowy zespół ds. RLKS z udziałem samorządów regionalnych, lokalnych grup 

działania i lokalnych grup rybackich oraz organizacji pozarządowych w celu opracowania 

wytycznych dotyczących jego wdrożenia w Polsce. Powinna być też prowadzona szeroka 
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kampania informacyjna o RLKS i pracach związanych z zastosowaniem tego mechanizmu  

w Polsce. 

8. Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie Pomorza Zachodniego 

Przedstawiciele lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich z woj. 

zachodniopomorskiego postulują, zgodnie z Umową Partnerską, by na oś priorytetową RLKS 

przeznaczono 10% alokacji komponentu regionalnego EFS oraz 5% alokacji EFRROW. 

Umożliwiłoby to realizację wielofunduszowych lokalnych strategii rozwoju na Pomorzu 

Zachodnim. 

 

9. Krajowa Rada Izb Rolniczych 

Zwrócono uwagę, że samorząd rolniczy nie brał udziału w konsultacjach społecznych 

w sprawie Umowy Partnerstwa, pomimo zgłaszanej chęci uczestniczenia w grupach 

roboczych i pomimo tego, iż przedstawiciele izb rolniczych biorą udział w opiniowaniu 

II filara WPR i działań w ramach sześciu priorytetów PROW 2014–2020. 

Samorząd rolniczy uważa za konieczne przeznaczenie znaczących środków z funduszu 

spójności i funduszy strukturalnych na infrastrukturę na wsi, tj. na gospodarkę wodno-

kanalizacyjną, oczyszczalnie ścieków i drogi. 

Za pozytywne uznano planowane wspieranie, w ramach polityki spójności, zatrudnienia 

i mobilności pracowników z obszarów wiejskich poprzez dotacje dla rolników na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, doradztwo oraz poprawę dostępu do różnego rodzaju usług, 

np. zdrowotnych i edukacyjnych. 

 

10. Konfederacja „Lewiatan” 

Konfederacja przestawiła uwagi do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W działaniach „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Przywracanie potencjału produkcji 

rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie 

odpowiednich działań zapobiegawczych” wskazane jest, iż koszty kwalifikowane ograniczają 

się m.in. do kosztów zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności 

nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym oprogramowania komputerowego, do 

wartości rynkowej majątku, jednak w projekcie nie zdefiniowano pojęcia nowych maszyn, 

urządzeń i wyposażenia. Postuluje się więc, aby do kosztów kwalifikowanych zaliczyć także 

koszt maszyn, które przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy były już w posiadaniu 

beneficjenta na podstawie umowy leasingu lub pożyczki i zostały zakupione jako nowe przez 
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podmiot finansujący (spółkę leasingową) w celu oddania do korzystania beneficjentowi lub 

zostały zakupione przez beneficjenta jako nowe ze środków z pożyczki. 

Ponadto w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” wprowadzone zostały inne 

niż znane dotychczas ograniczenia i obostrzenia, np. wykluczające z programu gospodarstwa 

o powierzchni powyżej 300 ha i nakazujące prowadzenie w gospodarstwie rachunkowości 

rolnej. Konfederacja postuluje odstąpienie od tych kryteriów, bowiem nie znajdują one 

uzasadnienia merytorycznego, a znacznie ograniczają krąg beneficjentów. 

W działaniach „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” i „Premie na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej” wśród inwestycji, których koszty będą uznane za koszty 

kwalifikowane, wymienione są inwestycje materialne. W projekcie nie wskazano jednak, czy 

inwestycje te mają polegać na zakupie rzeczy używanych, czy tylko nowych. Postuluje się 

więc, aby nie ograniczać rodzajów inwestycji materialnych i dopuścić do uznawania za koszty 

kwalifikowane kosztów zakupu i leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności 

zarówno nowych, jak i używanych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. 

W działaniach „Premia dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw” nie wskazano kosztów kwalifikowanych, ale postanowiono, że wydatkowanie 

I raty premii na inwestycje w gospodarstwie musi być udokumentowane. Ale nie wiadomo, 

czy oznacza to, że do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć zarówno zakup, jak 

i leasing maszyn nowych lub używanych. 

Konfederacja postuluje też zniesienie ograniczeń wysokości dotacji, jako że w wielu 

działaniach wprowadzono dość restrykcyjne, niespotykane wcześniej ograniczenia wysokości 

dotacji. 

 

11. Starosta łomżyński 

Starosta łomżyński zwraca uwagę, że w dokumentach programowych dotyczących 

perspektywy finansowej 2014–2020 zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym nie 

uwzględniono powiatów. Samorządy powiatowe nie są traktowane priorytetowo czy 

strategicznie. Pyta więc: gdzie jest w tej kwestii miejsce samorządu powiatowego i jaka jest 

jego rola w realizowaniu celów polityki rozwoju? 

Zdaniem starosty inwestycje dotyczące dróg powiatowych i gminnych pozwoliłyby 

wzmocnić konkurencyjność obszarów wiejskich. Inwestycje takie nie będą jednak 

realizowane, ponieważ przewiduje się wsparcie tylko w odniesieniu do tych dróg 

powiatowych i gminnych, które pełnią ważną rolę w regionalnym układzie transportowym, 

a takich dróg jest niewiele. 
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12. Starosta sokólski 

Starosta sokólski pozytywnie ocenił cele, priorytety i kierunki interwencji określone 

w SZRWRiR. Na realizację działań należy zagwarantować środki finansowe z funduszy 

wspólnotowych i krajowych, a w ich podziale uwzględnić należy zróżnicowania regionalne – 

wesprzeć trzeba przede wszystkim zmiany w regionach bardziej zapóźnionych. Ponadto 

podejmowane działania powinny uwzględniać lokalne potrzeby i szanse rozwojowe 

poszczególnych regionów. 

 

13. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

Zwrócono uwagę na niespójność dokumentów operacyjnych (wskazano różnice między 

stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego). 

Stwierdzono, że założenie, iż w latach 2014–2020 zadania związane z rozwojem 

obszarów wiejskich będą realizowane głównie przez samorządy województw, może okazać 

się złudne, ponieważ samorządy te nie mają instrumentów wystarczających do tego, aby 

interwencje w ramach polityki spójności i WPR wzajemnie się uzupełniały i dawały 

optymalne efekty. 

Zwrócono uwagę, że chociaż niska jakość dróg lokalnych i słaba infrastruktura 

komunalna są największymi barierami w rozwoju obszarów wiejskich na Lubelszczyźnie, to 

żaden z programów operacyjnych nie przewiduje wsparcia dla projektów dotyczących tych 

rodzajów infrastruktury. Tak więc przepisy przewidujące wkomponowanie programów 

rozwoju obszarów wiejskich w całościowy system polityki rozwoju, szczególnie poprzez 

Umowę Partnerstwa, w praktyce mogą być mało skuteczne i nie zapobiegną pogłębianiu się 

dysproporcji rozwojowych między miastem i wsią. 

 

14. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

Zwrócono uwagę, że w nowej perspektywie finansowej nie przewidziano wsparcia dla 

zadań dotyczących melioracji i gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich. 

W odniesieniu do koordynacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

stwierdzono, że rolę komitetu wybierającego należy ograniczyć do wyboru lokalnych grup 

działania. Nie należy włączać komitetu w proces koordynacji, ponieważ doprowadzi to do 

rozmycia odpowiedzialności i skomplikuje proces wdrażania RLKS. Na szczeblu centralnym 

za koordynację powinna odpowiadać jedna instytucja. 
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15. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Stwierdzono, że z racji ograniczenia środków na II filar WPR w PROW 2014–2020 nie 

ma gwarancji należytego rozwoju obszarów wiejskich. Jedną z największych barier 

rozwojowych obszarów wiejskich jest słabo rozwinięta infrastruktura techniczna wsi (m.in. 

niska jakość dróg). Zaapelowano o wpisanie do PROW 2014–2020 wsparcia związanego  

z gospodarką wodno-ściekową dla obszarów leżących poza aglomeracjami oraz o wyraźne 

wskazanie możliwości finansowania w ramach PROW lokalnej infrastruktury drogowej. 

Ponadto zaproponowano wydzielenie określonej puli środków na obszary wiejskie lub 

doprecyzowanie granicy między funduszami dla obszarów wiejskich i miejskich, tak aby 

obszary wiejskie nie zostały pozbawione wsparcia finansowego. 

Zwrócono też uwagę, że w celach i priorytetach SZRWRiR zbyt mały nacisk położono 

na kwestie dotyczące rybactwa. Postulowano kontynuację działań związanych z Programem 

Operacyjnym „Ryby”. 


