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Regionalne zróĪnicowanie wykorzystania instrumentów
wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzglĊdnieniem
ich zrównowaĪonego rozwoju
Regional differentiation of agricultural support instruments
with regard to the sustainable development
W opracowaniu dokonano analizy do wdraĪania páatnoĞci bezpoĞrednich oraz
poszczególnych dziaáaĔ tworzących PROW oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w latach 2004-2006. Celem badaĔ byáa ocena
wykorzystania dziaáaĔ związanych z tymi programami przez rolników i mieszkaĔców wsi
w powiatach dolnoĞląskich. W tym czasie województwo dolnoĞląskie uzyskaáo wsparcie finansowe
z obu programów i z tytuáu dopáat bezpoĞrednich w kwocie okoáo 1,9 mld záotych. NajwiĊkszy
udziaá w finansowaniu miaáo dziaáanie związane ze wspieraniem terenów ONW oraz renty
strukturalne, a takĪe wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolniczych i uáatwianie startu
máodym rolnikom. Wykorzystanie kwot wsparcia byáo zróĪnicowane w zaleĪnoĞci od warunków
lokalnych i stanu rolnictwa. NajwiĊkszymi beneficjentami okazali siĊ mieszkaĔcy powiatu
káodzkiego i wrocáawskiego. W opracowaniu zwrócono takĪe uwagĊ na znaczenie poszczególnych
instrumentów w realizacji celów zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
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polega
na integrowaniu i ksztaátowaniu wáaĞciwych proporcji pomiĊdzy celami: produkcyjnoekonomicznym, ekologicznym, spoáecznym, instytucjonalnym i przestrzennym1.
Przystąpienie Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej umoĪliwiáo siĊgniĊcie po
instrumenty finansowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). Wspieranie rolnictwa
i terenów wiejskich odbywa siĊ wedáug Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
natomiast dziaáania realizujące przemiany o charakterze strukturalnym wchodzą w skáad
Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
rolno- ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Oba programy finansowane są
przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej2. Zdecydowana wiĊkszoĞü
instrumentów wchodzących w skáad tych programów skierowana do sektora
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ĪywnoĞciowego wspiera realizacjĊ celu produkcyjno-ekonomicznego stymulując
przemiany modernizacyjne i ukierunkowując ten sektor na wytwarzanie odpowiedniej
iloĞci dobrej jakoĞciowo ĪywnoĞci oraz oddziaáuje na wysokoĞü dochodów rodzin
rolniczych i dywersyfikacjĊ Ĩródeá ich pochodzenia. Zgodnie z ideą ekorozwoju,
niektóre instrumenty wspierając dochody rolników, jednoczeĞnie wymuszają technologie
produkcji przyjazne Ğrodowisku, inne ksztaátują wiejski krajobraz. Wybrane dziaáania
programów wspierają odnowĊ wsi, inicjują wspóápracĊ w grupach producentów rolnych,
finansują szkolenia rolników podnosząc jakoĞü kapitaáu ludzkiego i spoáecznego.
W latach 2004 –2006 dziaáania zaliczane do II filaru WPR finansowane z Sekcji
Gwarancji EFOGR oraz z budĪetu krajowego w ramach PROW umoĪliwiáy skierowanie
na obszar wiejski kwotĊ pomocy w wysokoĞci 3592,4 mln euro, w tym 726 mln euro
z budĪetu krajowego3. SPO wspierany przez SekcjĊ Orientacji EFOGR sfinansowaá
w latach 2004 –2006 dziaáania budĪetem wynoszącym 1784 mln euro, w tym 591 mln
euro wynosiáo wparcie krajowe. Wszystkie dziaáania PROW oraz wiĊkszoĞü dziaáaĔ
SPO wdraĪane byáy przez AgencjĊ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jej
oddziaáy terenowe. CzĊĞü dziaáaĔ SPO, takich jak scalenia gruntów rolnych, odnowa wsi
oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, takĪe gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi wdraĪane byáy przez UrzĊdy Marszaákowskie. Dziaáanie związane
ze szkoleniami, wsparciem doradztwa rolniczego oraz z programem Leader wdroĪono
za poĞrednictwem FAPA. Instytucje te wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
jako Organem Zarządzającym i innymi instytucjami tworząc sformalizowany system,
realizowaáy cel instytucjonalny zrównowaĪonego rozwoju wsi i rolnictwa. DuĪą rolĊ we
wdraĪaniu instrumentów WPR odegraáy takĪe oĞrodki doradztwa rolniczego. Wedáug
badaĔ J. Kani4 okoáo 30% wniosków o páatnoĞci obszarowe w kraju, to wnioski
przygotowane przez doradców. TakĪe wiĊkszoĞü záoĪonych do ARiMR wniosków
dotyczących poszczególnych dziaáaĔ PROW i SPO„Restrukturyzacja i modernizacja
sektora rolno- ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” opracowanych zostaáo
przez doradców ODR. Ponadto oĞrodki doradztwa rolniczego wraz z izbami rolniczymi
i innymi organizacjami przeprowadziáy kilkaset szkoleĔ dla rolników i mieszkaĔców
terenów wiejskich o tematyce związanej bezpoĞrednio z wykorzystywaniem Ğrodków
pomocowych z budĪetu UE.
W opracowaniu dokonano analizy wdraĪania instrumentów programu PROW
oraz wybranych dziaáaĔ SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora rolnoĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na terenie woj. DolnoĞląskiego
w latach 2004-2006. Celem analizy byáa ocena podejmowania tych programów przez
rolników i mieszkaĔców wsi w poszczególnych powiatach i regionach funkcjonalnych
obszarów wiejskich Dolnego ĝląska pod kątem realizacji celów zrównowaĪonego
rozwoju. ħródáem materiaáów byáy dokumenty Oddziaáu Terenowego ARiMR
we Wrocáawiu oraz UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa DolnoĞląskiego. W pracy
dokonano analizy poziomej uwzglĊdniając rozkáad przestrzenny wdraĪania
poszczególnych dziaáaĔ na terenie województwa.
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Charakterystyka rolnictwa na Dolnym ĝląsku
Dolny ĝląsk charakteryzuje siĊ duĪym przestrzennym zróĪnicowaniem warunków
do produkcji rolniczej. WystĊpują tutaj obszary o sprzyjającym rolnictwu klimacie
i dobrych glebach, jak równieĪ rejony o warunkach dla tej dziaáalnoĞci niekorzystnych.
Ze wzglĊdu na to zróĪnicowanie woj. dolnoĞląskie zostaáo podzielone na piĊü regionów
funkcjonalnych obszarów wiejskich, a mianowicie: region I - intensywnego rolnictwa,
region II – rolniczo-rekreacyjny, region III – przemysáowo- rekreacyjno- turystyczny,
region IV – rolniczo- przemysáowy oraz region V – rolniczo- przemysáowo- rekreacyjny
(rys.1)5.
RYSUNEK 1. REGIONY FUNKCJONALNE OBSZARÓW WIEJSKICH DOLNEGO ĝLĄSKA

ħródáo: Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnoĞląskiego: Studia nad Rozwojem Dolnego
ĝląska, z.5 (12), Urząd Marszaákowski Województwa DolnoĞląskiego, Wrocáaw 2001.

W skali caáego województwa przewaĪają obszary korzystne dla rolnictwa,
wskazuje na to wysoki wskaĨnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
wg IUNG w Puáawach, wynoszący 74,9 punkty (112% wskaĨnika krajowego). Zarówno
jakoĞü i przydatnoĞü rolnicza, jak i agroklimat, rzeĨba terenu i warunki wodne są
zadowalające dla dziaáalnoĞci rolniczej. Warunki te zmieniają siĊ w róĪnych rejonach
województwa, bowiem jest to teren rozlegáy, na przestrzeni którego istnieją znaczne
róĪnice klimatyczne, uksztaátowania terenu itp. Gorsze warunki dla rolnictwa wystĊpują
5
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na poáudniu, gdzie wystĊpują tereny górskie i podgórskie. O wiele lepsze warunki
spotkaü moĪna w Ğrodkowej i póánocnej czĊĞci regionu. Zasoby gruntów rolnych
w regionie dolnoĞląskim to prawie 1 mln ha, czyli okoáo 6% zasoby krajowego.
Na Dolnym ĝląsku funkcjonuje 118 tys. gospodarstw, z czego 76 tys. to
gospodarstwa o powierzchni powyĪej 1 ha. Rozmieszczenie uĪytków rolnych
i gospodarstw jest nierównomierne w poszczególnych regionach funkcjonalnych.
W regionie I zlokalizowanych jest 50% UR i 45 % ogóáu gospodarstw województwa,
w regionie II znajduje siĊ tylko 13% UR i 11% gospodarstw, w regionie III 11,5% UR
i 17% gospodarstw, w regionie IV 14% UR i 14% gospodarstw oraz w regionie
V- 11,5% UR i 13% ogólnej liczby gospodarstw dolnoĞląskich (tab.1). Warunki
klimatyczno-glebowe, uwarunkowania ekonomiczne, a przede wszystkim relacje
cenowe w ciągu ostatnich kilkunastu lat utrwaliáy model produkcji rolniczej w regionie
dolnoĞląskim, jako obszaru o dominującej produkcji roĞlinnej bazującej na zboĪach
i rzepaku6.
TABELA 1. WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROW 2004-2006
W REGIONACH FUNKCJONALNYCH OBSZARÓW WIEJSKICH WOJ. DOLNOĝLĄSKIEGO
[WOJEWÓDZTWO=100%]

Wyszczególnienie

%UR
%liczby
gospodarstw
ONW 2004-2006
Programy
rolnoĞrodowiskowe
Renty strukturalne
Wspieranie
gospodarstw
niskotowarowych
Zalesienie
Razem PROW

I
intensywnego
rolnictwa

II
rolniczorekreacyjny

III
rekreacyjnoturystyczny

IV
rolniczoprzemysáowy

V
rolniczoprzemysáoworekreacyjny

50,00

13,00

11,50

14,00

11,50

45,00

11,00

17,00

14,00

13,00

17,46

24,33

37,27

8,14

12,80

31,70

12,40

23,60

19,20

13,10

50,54

17,00

8,87

16,47

7,12

45,62

17,85

8,96

18,65

8,92

35,99
30,00

16,18
15,58
28,57
3,38
20,00
24,00
14,00
12,00
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie materiaáów ARiMR

Dopáaty bezpoĞrednie
Jednym z podstawowych instrumentów wsparcia dochodów rolniczych w ramach
WPR są dopáaty bezpoĞrednie. Instrument ten zostaá wprowadzony w UE w wyniku
reformy Mc’Sharrego w roku 1992. W dziaáalnoĞci rolniczej dopáaty bezpoĞrednie są
istotnym narzĊdziem wspierającym realizacjĊ celu ekonomicznego. Jak wykazaáy
badania ankietowe7 przeprowadzone w 2007 i 2008 roku w 50 gospodarstwach
6
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indywidualnych poáoĪonych w woj. dolnoĞląskim o powierzchni do 100 ha, wedáug
szacunków rolników, wpáywy finansowe z tytuáu dopáat u 90% ankietowanych
zwiĊkszyáy ich dochody rolnicze o 10-20%. Bardziej szczegóáowe analizy8 oparte
o dokáadne zapisy rachunkowe FADN dowodzą, Īe w gospodarstwach o powierzchni
okoáo 10 ha UR dopáaty bezpoĞrednie powiĊkszyáy dochody rolnicze w granicach 30%,
w 30-hektarowych o okoáo 40-50%, a w gospodarstwie o areale powyĪej 50 ha UR
o 50-60%. W latach 2004-2006 w regionie dolnoĞląskim dopáaty bezpoĞrednie
otrzymaáo ponad 60 tys. gospodarstw rolnych. W roku 2006 byáo to 62,2 tys.
gospodarstw, czyli 81% ogóáu gospodarstw w województwie o powierzchni ponad 1 ha.
Stanowiáo to nieco ponad 4% ogóáu gospodarstw otrzymujących dopáaty bezpoĞrednie w
Polsce. Z tego tytuáu rolnicy dolnoĞląscy otrzymali w ciągu trzech lat 1,3 mld záotych.
W roku 2006 wypáacono przeciĊtnie 7845 záotych w przeliczeniu na 1 gospodarstwo.
Kwota zrealizowanych páatnoĞci ogóáem na Dolnym ĝląsku w tym okresie czasu
stanowiáa okoáo 6% kwoty krajowej, czyli odpowiada procentowemu udziaáowi gruntów
rolnych województwa w zasobie krajowym. PoniewaĪ dopáaty bezpoĞrednie mają
charakter powierzchniowy, ponad 50% Ğrodków finansowych skierowano do
gospodarstw poáoĪonych na terenie regionu I- intensywnego rolnictwa, gdzie dochody
rodzin wiejskich bazują na dochodach rolniczych i dopáatach bezpoĞrednich (rys.1).
Istotne znaczenie w przygotowaniu wniosków o dopáaty bezpoĞrednie miaáo
zaangaĪowanie pracowników ODR-ów. W roku 2005 okoáo 17% wniosków
przygotowana zostaáa przez doradców, w roku 2006 udziaá ten zwiĊkszyá siĊ do 38%
ogólnej liczby záoĪonych przez rolników wniosków o dopáaty bezpoĞrednie. PrzeciĊtnie
kaĪdy z doradców opracowaá 70,6 takich wniosków9.
Ocena wdraĪania instrumentów PROW w latach 2004-2006
W latach 2004-2006 do gospodarstw oraz na obszary wiejskie Dolnego ĝląska
skierowano kwotĊ dofinansowania w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w wysokoĞci 321,4 mln záotych, co stanowiáo nieco ponad 2% w skali kraju. Podobnie,
jak przeciĊtnie w Polsce, najwiĊkszy udziaá (36%) maáo dziaáanie wspierające
gospodarstwa usytuowane na terenach o niekorzystnych warunkach do prowadzenia
produkcji rolniczej (ONW). Skierowanie pomocy finansowej na te obszary umoĪliwia
realizacjĊ celu ekonomicznego, ale takĪe ekologicznego, gdyĪ na terenach tych
promowane są ekstensywne kierunki prowadzenia produkcji rolniczej, sprzyjające
ochronie Ğrodowiska. W woj. dolnoĞląskim na tych obszarach poáoĪonych jest 24% UR
i 24% ogóáu gospodarstw. Prawie 30% dofinansowania skierowano na realizacje
programu rent strukturalnych, instrument ten, podobnie jak w innych województwach,
cieszyá siĊ wĞród rolników dolnoĞląskim duĪym zainteresowaniem. Renty strukturalne,
obok, pomocy finansowej dla rodziny rolniczej, przyczyniają siĊ do przyspieszenia
wymiany pokoleĔ w gospodarstwach, przez co oddziaáywaü mogą na jakoĞü kapitaáu
ludzkiego w rolnictwie. Ponad 20% powierzchni regionu to tereny o duĪych walorach
przyrodniczych prawnie chronione, dla gospodarstw tam poáoĪonych duĪe znaczenie
8
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mają przedsiĊwziĊcia rolnoĞrodowiskowe, waĪne dla ekorozwoju. Wsparcie finansowe
gospodarstw realizujących pakiety rolnoĞrodowiskowe wynosiáo w tym czasie 19%
ogóáu dofinansowania wojewódzkiego. Ponadto, 8% kwoty PROW skierowano na
wspieranie gospodarstw niskotowarowych, po 4% na programy zalesieĔ i dostosowanie
gospodarstw do standardów. W analizowanym okresie czasu wsparcie nowotworzonych
grup producentów nie spotkaáo siĊ z zainteresowaniem rolników dolnoĞląskich (wyk. 1).
WYKRES 1. WYSOKOĝû POZYSKANYCH FUNDUSZY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOĝLĄSKIM
PROW 2004-2006
Wspieranie
przedsiĊwziĊü
rolnoĞrodowiskowych
19%
Dostosowanie
gospodasrtw do
standardów UE
4%

Grupu producentów
rolnych
0%

ONW
36%

Zalesianie
4%
Wspieranie
gospodarstw
niskotowarowych
8%

Renty strukturalne
29%

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie materiaáów ARiMR

Analizując dofinansowanie gospodarstw i wsi dolnoĞląskich w ramach PROW
w ujĊciu wewnątrz regionalnym dostrzega siĊ duĪe róĪnice pomiĊdzy terenami
wiejskimi zlokalizowanymi w poszczególnych regionach funkcjonalnych. Związane jest
to przede wszystkim ze znacznym zróĪnicowaniem uwarunkowaĔ przyrodniczoekonomicznych Dolnego ĝląska. W regionie I – intensywnego rolnictwa poáoĪonym
w bardzo dobrych warunkach klimatyczno- glebowych i w pobliĪu aglomeracji
wrocáawskiej, na terenie którego znajduje siĊ prawie poáowa gruntów i gospodarstw
rolnych, wykorzystano ponad 50% wojewódzkiego dofinansowania rent strukturalnych
i ponad 45% wsparcia gospodarstw niskotowarowych (tab.1). W regionie II- rolniczo
rekreacyjnym zlokalizowanym w póánocnej czĊĞci Dolnego ĝląska, obejmującym
obszary zajĊte przez Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, najwiĊksze znacznie maáy
dopáaty do terenów ONW (24%). W regionie III- rekreacyjno- turystycznym
obejmującym Sudety i Podsudecie istotną rolĊ odegraáy programy wspierania ONW
(37%w skali województwa) i pakiety rolnoĞrodowiskowe (24% dofinansowania
wojewódzkiego).
Region IV-rolniczo- przemysáowy obejmuje tereny poáoĪone wokóá legnickogáogowskiego okrĊgu miedziowego o dobrych warunkach klimatyczno–glebowych.
W regionie tym zrealizowano najwiĊcej w województwie programów zalesiania
w ramach PROW (28%). Istotne znaczenie, proporcjonalnie do liczby gospodarstw
i powierzchni UR, miaáy takĪe dziaáania: wspieranie gospodarstw niskotowarowych
i renty strukturalne. Region V- rolniczo- przemysáowo- rekreacyjny poáoĪony jest
38

w zachodniej, przygranicznej czĊĞci województwa dolnoĞląskiego. Są to tereny o duĪych
walorach krajobrazowych wynikających przede wszystkim z rozciągających siĊ tam na
znacznym obszarze Borów DolnoĞląskich. W regionie tym, relatywnie do liczby
gospodarstw i UR, istotne znacznie miaáy programy rolnoĞrodowiskowe i wsparcie
udzielane gospodarstwom ze stref ONW. NajwiĊkszą kwotĊ dofinansowania w latach
2004 -2006 otrzymaáy gospodarstwa regionu I, a zwáaszcza te poáoĪone w powiecie
wrocáawskim, które zagospodarowaáy 8% caáej kwoty PROW na Dolnym ĝląsku (rys.3).
Mocno, biorąc pod uwagĊ liczbĊ gospodarstw i obszar UR, wspierano gospodarstwa
regionu II i III o najwiĊkszych zasiĊgach terytorialnych obszarów ONW. W tych
regionach najwiĊksze dofinansowanie otrzymali rolnicy powiatu káodzkiego (ponad 11%
kwoty PROW) i trzebnickiego (5%). Najmniejszy udziaá w realizacji tego programu
mieli rolnicy i gospodarstwa poáoĪone na obszarach wiejskich powiatów
przygranicznych: zgorzeleckiego (1,5%) i lubaĔskiego (1,8%).
RYSUNEK 3. WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROW 2004-2006
W POWIATACH WOJ. DOLNOĝLĄSKIEGO [WOJEWÓDZTWO=100%]

2,86

5,76

3,70

4,42
3,26

4,70

1,47

4,40
2,52

5,06
4,40

1,80

1,90
7,90

2,36
4,11

3,60

4,40

2,30
2,53

1,80
2,01

4,71

3,55
3,13

11,35

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie materiaáów ARiMR

Prawie peáne wykorzystanie Ğrodków UE w ramach PROW to zasáuga w duĪej
mierze pracowników oĞrodków doradztwa rolniczego. W ramach projektu „Wsparcie
doradztwa rolniczego” przygotowali oni wiĊkszoĞü wniosków záoĪonych do ARiMR
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora rolno- ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich”. W województwie dolnoĞląskim kaĪdy doradca przygotowaá po 25 takich
wniosków10.
10

Kania J.: Wybrane efekty doradztwa rolniczego we wdraĪaniu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej.
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WdraĪanie programów rolnoĞrodowiskowych wspierających realizacjĊ celu
ekologicznego zrównowaĪonego rozwoju
Prawie jedna trzecia powierzchni ogólnej woj. dolnoĞląskiego zlokalizowana jest
na terenach cennych przyrodniczo prawnie chronionych oraz objĊtych rozlegáą siecią
systemu Natura 200011. Trwają dalsze prace nad wyznaczeniem nowych obszarów
chronionych Dyrektywą ptasią12 oraz Dyrektywą siedliskową13. Prawie 10% gmin
wiejskich Dolnego ĝląska charakteryzuje siĊ ponad 50% udziaáem obszarów
chronionych w powierzchni caákowitej. Są to przede wszystkim rejony sudeckie
(powiaty: káodzki, jeleniogórski, kamiennogórski, waábrzyski), ale takĪe inne, zwáaszcza
tereny Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy (gáównie powiaty: milicki, Īmigrodzki).
W latach 2004-2006 na terenie woj. dolnoĞląskiego realizowanych byáo prawie 4,3 tys.
pakietów programów rolnoĞrodowiskowych na áączną kwotĊ wsparcia ponad 69 mln
záotych, co stanowi okoáo 6% wsparcia krajowego. Programy te objĊáy áączną
powierzchniĊ ponad 110 tys. ha czyli 11% ogólnej powierzchni uĪytków rolnych na
Dolnym ĝląsku. NajwiĊkszym zainteresowaniem cieszyá siĊ pakiet Ochrona gleb i wód,
na który záoĪono najwiĊcej wniosków (45,5%). RównieĪ ten pakiet objąá najwiĊkszą
powierzchniĊ gruntów ornych (54%) (wyk. 2). Równie atrakcyjny dla rolników byá
pakiet Utrzymanie áąk ekstensywnych, na który záoĪono 28,7% ogólnej liczby wniosków
i objąá on 17,2 % wspieranej w ramach tego dziaáania powierzchni. Trzecim z kolei
pakietem byáo Rolnictwo ekologiczne obejmujący 15% ogólnej liczby wniosków i 19,2%
powierzchni w skali województwa. Stosunkowo niewielkie zainteresowanie wzbudziá
pakiet Rolnictwo zrównowaĪone (3,5% wniosków i 7,9% powierzchni) oraz pakiet
związany z tworzeniem stref buforowych. Prawdopodobnie spowodowane to byáo zbyt
niską, relatywnie do innych programów, stawką dopáat. Podobne tendencje wystąpiáy
równieĪ w innych regionach naszego kraju14. Dokonując analizy struktury wypáaconych
kwot wsparcia dotyczących poszczególnych pakietów rolnoĞrodowiskowych
stwierdzono, Īe najwiĊksze dofinansowanie skierowano do gospodarstw realizujących
pakiety: Ochrona gleb i wód (54%), Rolnictwo ekologiczne (19,2%) oraz Utrzymanie áąk
ekstensywnych (17,2%). Realizacja programów rolnoĞrodowiskowych byáa wewnątrz
regionalnie zróĪnicowana. Powiaty sudeckie (káodzki, jeleniogórski, kamiennogórski,
waábrzyski) realizowaáy 31,5% ogólnej liczby pakietów rolnoĞrodowiskowych w skali
województwa. Jest to zjawisko korzystne, gdyĪ na tych terenach znajduje siĊ wiĊkszoĞü
obszarów chronionych: 2 parki narodowe oraz 9 parków krajowych, jak równieĪ liczne
obszary sieci Natura 2000 i wspieranie dziaáaĔ proĞrodowiskowych ma w tych rejonach
kluczowe znaczenie. NajwiĊkszą sumĊ dopáat z tytuáu podejmowania w gospodarstwach
rolniczych tych przedsiĊwziĊü uzyskaá powiat káodzki, gdzie záoĪono ponad 10%
ogólnej liczby wniosków i uzyskano 7% dofinansowania w skali województwa.

11

Kutkowska B.: MoĪliwoĞci rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o duĪych walorach
przyrodniczych. WieĞ i Rolnictwo, nr 3 (136) IRWiR PAN, Warszawa 2007, s. 109-130.
12
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r.
13
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r.
14
Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa: Dwa lata po akcesji, ARiMR, Warszawa 2006.
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WYKRES 2. STRUKTURA
WNIOSKÓW [%]

PAKIETÓW

ROLNOĝRODOWISKOWYCH

Zachowanie lokalnych ras
zwierząt gospodarskich (G01)
1,60%

Strefy buforowe (K02)

WG

LICZBY

Rolnictwo zrównowaĪone (S01)
3,52%

0,24%
15,06%

Rolnictwo ekologiczne (S02)
Ochrona gleb i wód (K01)
45,50%

28,77%

Utrzymanie áąk ekstensywnych (P01)
5,31%

Utrzymanie pastwisk ekstensywnych (P02)
ħródáo: Opracowanie na podstawie materiaáów Oddziaáu Terenowego we Wrocáawiu ARiMR

àączna powierzchnia objĊta programami rolnoĞrodowiskowymi w tym powiecie
wynosiáa prawie 8,5 tys. ha i byáa najwiĊksza spoĞród 26 powiatów regionu
dolnoĞląskiego. W powiecie káodzkim dominowaáy zwáaszcza pakiety: Rolnictwo
ekologiczne i Utrzymanie áąk ekstensywnych. Podobnie byáo w pozostaáych powiatach
sudeckich. Innym rejonem przyrodniczo cennym jest rejon obejmujący Park
Krajobrazowy Doliny Baryczy administracyjnie związany przede wszystkim z powiatem
milickim. W powiecie tym, chociaĪ znacznie mniejszym powierzchniowo od powiatu
káodzkiego, zrealizowano okoáo 3,5% ogólnej liczby pakietów rolnoĞrodowiskowych.
Ponad 20% pakietów związanych z zachowaniem lokalnych ras zwierząt gospodarskich
w województwie dolnoĞląskim podjĊtych zostaáo przez rolników zamieszkujących
wáaĞnie ten powiat.
WdraĪanie dziaáaĔ SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora rolnoĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
W ramach programu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora rolnoĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w latach 2004-2006 na obszary
wiejskie woj. dolnoĞląskiego skierowano prawie 150 mln záotych (okoáo 2% budĪetu
dziaáaĔ SPO w Polsce), ponad 126 mln záotych rozdysponowano za poĞrednictwem
Oddziaáy Terenowego ARIMR we Wrocáawiu, reszta kwoty byáa w dyspozycji UrzĊdu
Marszaákowskiego Województwa DolnoĞląskiego. Ponad 60% budĪetu SPO
obejmującego dofinansowanie dziaáaĔ realizowanych przez ARIMR wykorzystali
rolnicy na inwestycje w swoich gospodarstwach. Na to dziaáanie równieĪ w innych
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regionach kraju przeznaczano kwoty najwiĊksze15. Prawie jedna czwarta Ğrodków SPO
na Dolnym ĝląsku wykorzystana zostaáa na wspieranie máodych rolników, natomiast
tylko 9% wojewódzkiego dofinansowania wykorzystano na poprawĊ przetwórstwa
i marketingu artykuá rolnych, 3% na pozyskiwanie alternatywnych Ĩródeá zarobkowania
mieszkaĔców wsi i zaledwie 1% na wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej
(rys. 5). Dziaáania te peánią istotną rolĊ w realizacji celu produkcyjno ekonomicznego
zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
RYSUNEK
5.
STRUKTURA
POZYSKANYCH
FUNDUSZY
W
WOJEWÓDZTWIE
DOLNOĝLĄSKIM W RAMACH SPO „RESTRUKTURYZACJA. I MODERNIZACJA SEKTORA
ROLNO- ĩYWNOĝCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

Alternatywne Ĩródáa
dochodów
3%

Poprawa
przetwórstwa i
marketingu
artykuáów rolnych
9%

Uáatwienie startu
máodym rolnikom
24%

Rozwój
infrastruktury
technicznej
1%

Inwestycje w
gospodarswach
rolnych
63%

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie materiaáów ARiMR

NajwiĊkszymi beneficjentami rolniczego SPO w województwie byli, podobne jak
w PROW, mieszkaĔcy regionu I. Do regionu tego trafiáo ponad 53% ogóáu
dofinansowania, co wynika ze skali i znaczenia rolnictwa w tej czĊĞci
woj. dolnoĞląskiego. W programie tym w najmniejszym stopniu partycypowali rolnicy
przygranicznego regionu V. W dziaáaniu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”
uczestniczyáy 632 gospodarstwa (poniĪej 1% ogólnej liczby gospodarstw
w województwie). Na 26 powiatów woj. dolnoĞląskiego, prawie 10% wsparcia uzyskali
rolnicy z powiatu wrocáawskiego (region I), ponad 7 % z powiatu trzebnickiego (region
II) i 6% z powiatu Ğwidnickiego (region I). W ramach dziaáania „Uáatwienie startu
máodym rolnikom” zrealizowanych zostaáo 617 páatnoĞci, najwiĊcej w powiecie
wrocáawskim (8%). W dziaáaniu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” uczestniczyáy
632 gospodarstwa (poniĪej 1% ogólnej liczby gospodarstw w województwie). Na 26
15

Piechowicz B.: Wykorzystanie Ğrodków Unii Europejskiej w sektorze rolno- ĪywnoĞciowym Roczniki
Naukowe SERiA, T. VIII, z. 4, Warszawa- PoznaĔ 2006, s. 272-276.
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powiatów woj. dolnoĞląskiego, prawie 10% wsparcia uzyskali rolnicy z powiatu
wrocáawskiego (region I), ponad 7 % z powiatu trzebnickiego (region II) i 6% z powiatu
Ğwidnickiego (region I) (tab.2).
TABELA 2. WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Z PROGRAMU SPO
„RESTRUKTURYZACJA
I
MODERNIZACJA
SEKTORA
ROLNO-ĩYWNOĝCIOWEGO
I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004-2006” W REGIONACH FUNKCJONALNYCH
OBSZARÓW WIEJSKICH WOJ. DOLNOĝLĄSKICH [WOJEWÓDZTWO=100%]

Wyszczególnienie

Inwestycje
w gospodarstwach
rolnych
Uáatwianie startu
máodym rolnikom
Poprawa
przetwórstwa
i marketingu
artykuáów rolnych
Alternatywne
Ĩródáa dochodów
Rozwój
infrastruktury
technicznej
Razem SPO

I
intensywnego
rolnictwa

II
rolniczorekreacyjny

III
rekreacyjnoturystyczny

IV
rolniczoprzemysáowy

V
rolniczoprzemysáoworekreacyjny

51,69

18,78

8,72

13,71

7,10

52,08

17,86

8,49

14,27

7,3

79,60

0,00

6,94

0,00

13,46

42,85

9,95

27,15

10,73

9,32

27,65

37,23

11,49

23,63

1,12

53,40

16,80
9,00
12,60
8,20
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie materiaáów ARiMR

W ramach dziaáania „Uáatwienie stary máodym rolnikom” zrealizowanych zostaáo
617 páatnoĞci, najwiĊcej w powiatach: wrocáawskim (8%), Ğwidnickim, jaworskim
i oleĞnickim (po okoáo 6%) naleĪących do regionu I i w powiecie trzebnickim (5%)
i górowskim(4,7%) z regionu II. W dziaáaniu „Poprawa przetwórstwa i marketingu
artykuáów rolnych” sfinalizowano tylko 15 páatnoĞci, najwiĊcej w regionie I,
a zwáaszcza w powiecie wrocáawskim (44%) i Ğredzkim (23%). W dziaáaniu
„Alternatywne Ĩródáa dochodów” zrealizowano 45 wniosków. W ubieganiu siĊ o to
dofinansowanie dominowali rolnicy powiatu káodzkiego (17%) (region III), gáównie na
cele rozwoju turystyki wiejskiej, a takĪe powiatu Ğredzkiego (12%) (region I)
i legnickiego (9%) (region IV). Na rozwój infrastruktury technicznej dofinansowano
áącznie 19 wniosków, najwiĊksze kwoty wsparcia uzyskali mieszkaĔcy powiatu
wrocáawskiego (19%), polkowickiego (16%) i górowskiego (15%) oraz káodzkiego
(10%). Ogóáem w ramach SPO zrealizowanych zostaáo w latach 2004-2006
1328 páatnoĞci. NajwiĊkszymi beneficjentami dziaáaĔ SPO byli mieszkaĔcy wsi powiatu
wrocáawskiego, którzy uzyskali 9% ogólnego dofinansowania, powiatu ząbkowickiego
(7%), Ğredzkiego (6,6%), strzeliĔskiego (6%) z regionu I i trzebnickiego (6,5%)
z regionu II. W podejmowaniu dziaáaĔ SPO w najmniejszym stopniu zaangaĪowali siĊ
mieszkaĔcy powiatów: waábrzyskiego, jeleniogórskiego (region III) oraz lwóweckiego,
lubaĔskiego i zgorzeleckiego (region V).
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Jednym z dziaáaĔ SPO jest „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego”. Byáo ono wdraĪane byáo za poĞrednictwem UrzĊdu Marszaákowskiego we
Wrocáawiu. W latach 2004-2006 wpáynĊáo ogóáem 176 wniosków o dofinansowanie
inwestycji w ramach dziaáania odnowy wsi. Pozytywnie zaopiniowano 131 wniosków,
spoĞród których dofinansowanie uzyskaáo 100 projektów, w tym 15 z budĪetu
województwa. WartoĞü dofinansowania z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej wyniosáa 22 mln záotych. Widząc duĪe zainteresowanie
mieszkaĔców wsi dolnoĞląskich projektami odnowy wsi Zarząd Województwa podjąá
uchwaáĊ o ich dofinansowaniu w kwocie 3 mln záotych. Projekty odnowi wsi związane
z budową, adaptacją i remontem obiektów publicznych peániących funkcje kulturalne
stanowiáy 56% ogólnej liczby projektów realizowanych w analizowanym okresie czasu,
zagospodarowanie centrów wsi oraz urządzanie terenów zielonych i wypoczynkowych
to 22% ogóáu projektów, 16% to budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej
i turystycznej, a 6% projektów związanych byáo z rewitalizacją obiektów zabytkowych
i konserwacją lokalnych pomników historii oraz miejsc pamiĊci. Inwestycje te wspierają
realizacjĊ celu spoáecznego rozwoju zrównowaĪonego terenów wiejskich. Najbardziej
aktywnymi w pozyskiwaniu Ğrodków finansowych na odnowĊ wsi byli mieszkaĔcy
powiatów: Ğwidnickiego, legnickiego i káodzkiego, którzy wykorzystali najwiĊksze
kwoty na realizacje inwestycji związanych z odnową wsi (od 7% do 9% kaĪdy
z wymienionych powiatów). MieszkaĔcy wsi z terenów póánocno-zachodnich
i zachodnich województwa w niewielkim stopniu zaangaĪowali siĊ dotychczas w te
projekty, dotyczy to zwáaszcza powiatów: lubiĔskiego, legnickiego, Ğredzkiego
i gáogowskiego.
Kluczową rolĊ w realizacji celu instytucjonalnego odegraáa ARIMR i jej oddziaáy
terenowe, Urząd Marszaákowski oraz pracownicy DODR we Wrocáawiu, zwáaszcza
doradcy z powiatowych i rejonowych zespoáów doradczych. W województwie
dolnoĞląskim w ramach projektu „Wsparcie doradztwa rolniczego” 21,3% wniosków
związanych z dziaáaniem ”Inwestycje w gospodarstwach rolnych” i 23,1% wniosków
dotyczących „Uáatwiania startu máodym rolnikom” przygotowanych zostaáo przez
pracowników ODR-ów. RównieĪ wnioski dotyczące wdraĪania programów
rolnoĞrodowiskowych przygotowywane byáy przez doradców16.
Podsumowanie
W latach 2004-2006 na wsi dolnoĞląskiej rozpocząá siĊ proces wdraĪania
instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich finansowanych z Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Instrumenty te w sposób istotny wsparáy
realizacjĊ celów zrównowaĪonego rozwoju terenów wiejskich.
Podstawowe znaczenie miaáy dopáaty bezpoĞrednie, z tytuáu których skorzystaáo
ponad 80% uprawnionych gospodarstw otrzymując w tym okresie ponad 1,3 mld
záotych, co stanowiáo 6% wsparcia krajowego. W ciągu tych lat w ramach dwóch
programów: Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
SPO „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora rolno-ĪywnoĞciowego i rozwój obszarów wiejskich” do regionu
dolnoĞląskiego trafiáo prawie póá miliarda záotych dofinansowania dziaáaĔ
16
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przewidzianych w tych programach. Wykorzystanie tych Ğrodków byáo niejednakowe
w poszczególnych regionach funkcjonalnych obszarów wiejskich i powiatach
województwa. Zdecydowanie najwiĊkszą czĊĞü Ğrodków finansowych wykorzystali
rolnicy i mieszkaĔcy wsi zlokalizowanych w regionie I – intensywnego rolnictwa,
a zwáaszcza mieszkaĔcy powiatu wrocáawskiego. W regionach: II rolniczo-rekreacyjnym
i III przemysáowo- rekreacyjno- turystycznym charakteryzujących siĊ duĪymi walorami
przyrodniczymi dominowaáo wspieranie obszarów ONW oraz programów
rolnoĞrodowiskowych, co jest waĪne z punktu widzenia idei ekorozwoju. W regionach
tych przewodziá w aktywnoĞci w zaangaĪowaniu w pozyskiwanie Ğrodków zwáaszcza
powiat káodzki i trzebnicki. Najmniejszą aktywnoĞü w podejmowaniu dziaáaĔ
związanych z obu programami wykazywaáy powiaty zachodniego przygraniczna
naleĪące do regionu V o funkcjach przemysáowo- rekreacyjno- turystycznych.
Podejmowanie przez rolników i mieszkaĔców wsi dziaáaĔ wchodzących w skáad obu
programów przyczyniáo siĊ do realizacji celów: produkcyjno-ekonomicznego
ekologicznego, spoáecznego zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich. WdroĪenie
tych programów byáo moĪliwe poprzez funkcjonowanie szeregu instytucji, gáównie
ARIMR, administracji samorządowej oraz oĞrodków doradztwa rolniczego.
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Summary

The analysis of implementation of direct payments was done in the study. The
Rural Areas Development Plan and selected actions within Sectoral Operational
Programme „Restructurizing and modernizing of agri-food sector and rural areas
development” in years 2004-2006 was presented. The study aimed at evaluation of using
this programmes by farmers and rural areas citizens in selected districts of Lower Silesia.
In the years 2004-2006 to this Province was directed of amount 1,9 billions PLN of
financial support within mentioned above programmes and direct payments. The biggest
share in was noted for action connected to less favoured areas, structural pensions and
also investments in agricultural farms and support for young farmers. Using of these
quotas were spatially different and dependent on local and agricultural conditions. The
biggest beneficiaries were farmers from Káodzko and Wrocáaw districts. In this study
was pointed out the realization of sustainable development of selected instruments on
rural areas.
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