
PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 

obszarach wiejskich 

 

Cele szczegółowe: 

(1a) Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich; 

(1b) Wzmocnienie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją; 

 

Transfer wiedzy i działania informacyjne 

Przedsięwzięcia mające na celu upowszechnienie innowacji i dobrych praktyk w 

zakresie produkcji rolnej, leśnictwa, przetwórstwa. 

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw 

Doradztwo w zakresie nowych technologii, technik lub organizacji produkcji rolnej 

lub leśnej. Doskonalenie zawodowe doradców. 

Współpraca 

Stymulowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

organizacyjnych poprzez współpracę sektora naukowego z partnerami gospodarczymi 

sektora rolnego lub leśnego i doradztwem. Tworzenie klastrów. Grupy Europejskiego 

Partnerstwa na rzecz Innowacji (EIP). 

 

 (1c) promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego 

w sektorach roślinnym i leśnym. 

Transfer wiedzy i działania informacyjne  

Działania związane z prowadzeniem produkcji rolnej, m.in. z zarządzaniem, 

technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, marketingiem, ochroną 

środowiska itp. 

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw 

Usługi doradcze związane z efektywnością gospodarczą, rolną i środowiskową 

gospodarstwa rolnego. Wsparcie szkolenia doradców 

 

 

Priorytet 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie 

rentowności gospodarstw rolnych 

 

Cele szczegółowe: 

(2a) Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w 

rynku, gospodarstw rolnych prowadzących działalność o charakterze rynkowym w 

określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej; 

 

Inwestycje w środki trwałe – inwestycje poprawiające wyniki gospodarstw rolnych 

{Modernizacja gospodarstw rolnych}  

Wsparcie projektów mających na celu poprawę wyników ekonomicznych gospodarstw 

rolnych(pomoc inwestycyjna). 

Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej – start– up na rozwój małych 

gospodarstw {Restrukturyzacja małych gospodarstw} 

Premie ułatwiające rozwój małym gospodarstwom przeprowadzenie inwestycji 

mających na celu restrukturyzację ich działalności rolniczej. 

 



 

(2b) Ułatwienie wymiany pokoleń w sektorze rolnym. 

Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej – Premia dla młodych rolników 

{Premia dla młodych rolników} 

Premie dla osób po raz pierwszy podejmujących prowadzenie gospodarstwa 

przeznaczone na inwestycje związane z funkcją rolniczą gospodarstw. 

 

 

Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie 

 

Cele szczegółowe: 

(3a) Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez 

systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych, krótkie cykle dostaw, grupy 

producentów i organizacje międzybranżowe; 

 

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych 

Roczne płatności określone w związku z kosztami ponoszonymi przez rolników ze 

względu na wytwarzanie produktów objętych systemami jakości (UE lub krajowymi). 

Inwestycje w środki trwałe – Przetwórstwo, marketing lub rozwój i marketing produktów 

rolnych { Przetwórstwo i marketing produktów rolnych} 

Wsparcie inwestycyjne projektów w aspekcie tworzenia powiązań pomiędzy sektorem 

przetwórstwa a producentami rolnymi mającymi na celu skrócenie łańcucha dostaw. 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – Targowiska {Targowiska} 

Budowa i modernizacja targowisk służących sprzedaży produktów rolnych na rynku 

lokalnym. 

Tworzenie grup producentów 

Pomoc na rzecz nowopowstających grup producentów rolnych działających we 

wszystkich sektorach produkcji rolnej (roczne płatności). 

 

 

(3b) Wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych. 
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i 

katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych 

Wsparcie inwestycji przyczyniających się do zapobiegania lub minimalizowania 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych i katastrof oraz związanych z 

rekultywacją gruntów lub przywracaniem potencjału produkcji roślinnej lub 

zwierzęcej, zniszczonych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof. 

 

 

Priorytet 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa 

 

Cele szczegółowe: 

4a. Odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 

2000, oraz rolnictwa o wysokiej jakości przyrodniczej i stanu europejskich 

krajobrazów; 

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 

Płatności roczne dla rolników stosujących ponadstandardowe praktyki produkcyjne 

zapewniające ochronę cennych siedlisk przyrodniczych, bioróżnorodności (w tym: 



zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych, i zwierząt) oraz krajobrazu na 

obszarach wiejskich. 

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami {Płatności dla obszarów ONW} 

Płatności roczne dla rolników prowadzących działalności na obszarach wyznaczonych 

(na podstawie obiektywnych kryteriów biofizycznych) jako obszary, gdzie produkcja 

rolna napotyka na ograniczenia 

Płatności dla obszarów Natura 2000 

Wsparcie dla rolników udzielane w związku z niedogodnościami wynikającymi z 

wymogów wykraczających poza zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 

środowiska (płatności roczne) 

 

4b. Poprawa gospodarki wodnej; 

4 c. Poprawa gospodarowania glebą 
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 

Płatności roczne dla rolników stosujących ponadstandardowe praktyki produkcyjne 

zapewniające ochronę wód lub gleb 

Rolnictwo ekologiczne 

Płatności roczne dla rolników dobrowolnie podejmujących się prowadzenia produkcji 

rolnej zgodnie z praktykami rolnictwa ekologicznego 

Inwestycje w środki trwałe, Infrastruktura związana z rozwojem i dostosowaniami rolnictwa, 

scalanie i poprawa gruntów {Scalanie gruntów} 

Scalenia gruntów (dofinansowanie inwestycji) 

 

 

 

Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 

gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, 

spożywczym i leśnym  

 

Cele szczegółowe: 

(5a) Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie; 

(5b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie 

spożywczym; 

(5c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii produktów 

ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowch dla celów 

biogospodarki; 

(5d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa; 

(5e) Zwiększenie sekwestracji węgla w rolnictwie i leśnictwie. 

Zalesienie i tworzenie terenu zalesionego 

Pomoc finansowa na przeprowadzenie zalesiania gruntów i pielęgnację zalesień – 

płatności roczne. 

 

 

Priorytet 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie 

rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 

Cele szczegółowe16: 

6a. Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych małych przedsiębiorstw i 

tworzenie miejsc pracy; 

 



Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej – inwestowanie w działalność 

pozarolniczą {Rozwój przedsiębiorczości} 

Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich. 

Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej – start up na działalność 

pozarolniczą {Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej} 

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, udzielana rolnikom, domownikom 

oraz mieszkańcom obszarów wiejskich 

 

6b. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. 
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

Odnowa i rewitalizacja, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. Mała infrastruktura 

– drogi lokalne. 

 

Realizacja lokalnych strategii rozwoju wdrażanych przez lokalne grupy działania (LGD). W 

ramach strategii dofinansowanie projektów z zakresu: 

− rozwoju przedsiębiorczości, 

− premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, 

− odnowy i rozwoju wsi. 

Wsparcie funkcjonowania LGD. Projekty współpracy. 

 

 

 


