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W ramach PROW 2007-2013 rolnicy
produkujący metodami rolnictwa
ekologicznego posiadają bardzo bogaty
wachlarz działań które umożliwiają
podniesienie konkurencyjności i
opłacalności tak prowadzonej produkcji.



W ramach Osi I będą to :

 Ułatwianie startu młodym rolnikom

 Modernizacja gospodarstw rolnych

 Uczestnictwo rolników w systemach jakości
żywności



W ramach Osi II będą to:

 Wspieranie gospodarowania na obszarach

górskich i innych obszarach o niekorzystnych

warunkach gospodarowania (ONW)

 Płatności dla obszarów NATURA 2000

 Program rolnośrodowiskowy



W ramach Osi III będą to:

 Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw



OŚ 1 
Ułatwianie startu młodym rolnikom

Stymulowanie zmian strukturalnych
w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania
lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby
młode o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.



OŚ 1 
Modernizacja gospodarstw rolnych

Poprawa konkurencyjności sektora
rolnego poprzez zwiększenie
efektywności gospodarstw rolnych,
poprawę jakości oraz
zharmonizowanie warunków
produkcji rolnej z wymogami
dotyczącymi ochrony środowiska
naturalnego, higieny produkcji,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
warunków utrzymania zwierząt.



OŚ 1 
Uczestnictwo rolników w systemach jakości 

żywności

Pomoc w ramach działania będzie
udzielana beneficjentom
poszczególnych systemów przez
okres 5 lat w formie rocznej
zryczałtowanej płatności, której
wysokość została ustalona na
podstawie kosztów stałych
wynikających z uczestnictwa
producenta rolnego w danym
systemie.



OŚ 2

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich 

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW)

Dopłaty z tytułu gospodarowania na
obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania są
również nazywane dopłatami
wyrównawczymi mają na celu
kompensowanie istniejących
utrudnień w stosunku do
gospodarstw położonych poza
strefami ONW. Ponadto mają na celu
przeciwdziałanie wyludnianiu
obszarów wiejskich i zatracaniu ich
rolniczego charakteru.



Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich 
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW) c.d.

Rolnik co roku w terminie od 15 marca do 15
maja składa wnioski w Biurze Powiatowym
ARiMR na druku wniosku o przyznanie
płatności bezpośrednich.



OŚ 2

Płatności dla obszarów Natura 2000

Pomoc (do powierzchni) wypłacana
corocznie przez 5 lat. Stanowi
rekompensatę za utracone dochody,
dodatkowe koszty i koszty
transakcyjne związane ze
sporządzeniem dokumentacji
siedliska lub ornitologicznej.

Pomoc jest powiększona w stosunku
do płatności wynikającej z kalkulacji
o 20 %, ze względu na utracony
dochód wynikający ze spadku
wartości gruntów, które zostały
włączone do obszarów Natura 2000.



OŚ 2

Program rolnośrodowiskowy

Głównym zadaniem programów 
rolnośrodowiskowych jest redukcja 
negatywnego wpływu rolnictwa      
na środowisko i maksymalizacja 
jego pozytywnego oddziaływania 
na różnorodność biologiczną i 
krajobraz obszarów wiejskich. 
Ponadto zachęcanie rolników do 
stosowania metod produkcji rolnej 
zgodnych z zasadami ochrony 
środowiska, sprzyjających 
poprawie stanu środowiska, 
przyrody, ochrony zasobów 
naturalnych w tym gleb i 
różnorodności biologicznej.



Program rolnośrodowiskowy c.d.
Podział na pakiety:

 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

 Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

 Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk

przyrodniczych poza obszarami NATURA 2000

 Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk

przyrodniczych na obszarach NATURA 2000

 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych

roślin w rolnictwie

 Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych

zwierząt w rolnictwie

 Pakiet 8. Ochrona gleb i wód



OŚ 3

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku
podejmowania lub rozwijania przez rolników,
domowników i małżonków rolników, działalności
nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co
wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł
dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem
na obszarach wiejskich.

Szczegółowy wykaz działalności nierolniczych
(wg kodów PKD), w zakresie których może być
przyznana pomoc zawiera załącznik do
rozporządzenia MRiRW.



OŚ 3

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorczości ma
na celu wzrost konkurencyjności gospodarczej na obszarach
wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w
konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Szczegółowy wykaz działalności nierolniczych
(wg kodów PKD), w zakresie których może być przyznana
pomoc zawiera załącznik do Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej
w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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