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Zasady wykorzystania Ğrodków z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 do termomodernizacji gospodarstw
rolnych
Rules of Using Rural Development Programme Funds
for the Years 2014-2020 for Thermo-Modernisation
of Agricultural Farms
Synopsis. Celem artykuáu jest przedstawienie moĪliwego wsparcia gospodarstw rolnych
w inwestycjach umoĪliwiających ich termomodernizacjĊ w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Gáówną metodą badawczą zastosowaną w pracy byáa analiza dostĊpnej
literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, zarówno unijnych, jak i krajowych regulujących
poruszane w pracy zagadnienie. Przeprowadzono takĪe porównanie liczby i wartoĞci
zakontraktowanych operacji oraz wartoĞci zrealizowanych páatnoĞci w ramach PROW 2007-2013 i
PROW 2014-2020. Analiza uregulowaĔ prawnych pozwoliáa na wskazanie moĪliwoĞci wsparcia
realizacji przedsiĊwziĊü termomodernizacyjnych w gospodarstwach rolnych ze Ğrodków unijnych,
natomiast analiza danych empirycznych pozwoliáa oceniü oba programy pod kątem stopnia realizacji
badanego dziaáania na tle wszystkich dziaáaĔ dostĊpnych w ramach PROW.
Sáowa kluczowe: gospodarstwo rolne, termomodernizacja, fundusze unijne
Abstract. The aim of the article is to present the possible support of agricultural farms in investments
enabling their thermo-modernisation within the Rural Development Programme (PROW) for the years
2014-2020. The analysis of the available literature on the subject and legal acts, both ones of the
European Union and national ones regulating the discussed issue, was chosen as a research method.
A comparison was also made between the number and value of contracted operations and the value of
payments made within PROW 2007-2013 and PROW 2014-2020. The analysis of the aforementioned
legal acts allowed indicating the abilities to support the fulfilment of thermo-modernisation
undertakings in agricultural farms from the EU funds, and the analysis of empirical data enabled an
evaluation of both programmes in terms of the implementation rate of the activity when compared
with all the activities available within PROW.
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WstĊp
PaĔstwa czáonkowskie Unii Europejskiej – wedáug wskazaĔ Komisji Europejskiej –
zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie unijnym powinny podjąü dziaáania,
zmierzające do zapewnienia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego dla rosnącej populacji ludzi
na Ğwiecie, prowadzenia zrównowaĪonej gospodarki zasobami naturalnymi, ograniczenia
zaleĪnoĞci od zasobów nieodnawialnych oraz áagodzenia zmian klimatycznych
i przystosowania siĊ do nich. Ograniczanie zaleĪnoĞci od zasobów nieodnawialnych, takich
jak wĊgiel, gaz, ropa naftowa ma sprzyjaü „promocji UE jako gospodarki niskoemisyjnej
i przyczyniaü siĊ do wzrostu produkcji ekologicznej” (Chyáek, 2012, s. 32). W powyĪsze
wyzwania wpisuje siĊ program biogospodarki oraz dziaáania termomodernizacyjne.
Termomodernizacja budynku jest przedsiĊwziĊciem zmierzającym do zmniejszenia
zapotrzebowania i zuĪycia energii cieplnej w obiekcie budowlanym. Obejmuje ona zmiany
w systemie ogrzewania i wentylacji, jak równieĪ zmiany w strukturze budynku oraz
instalacjach doprowadzających ciepáą wodĊ. Do przedsiĊwziĊü tego typu zalicza siĊ nie
tylko dziaáania związane z modernizacją budynków mieszkalnych czy uĪytecznoĞci
publicznej (docieplanie przegród otaczających kubaturĊ ogrzewaną, wymiana okien i drzwi,
wymiana starego sprzĊtu AGD, zastĊpowanie oĞwietlenia tradycyjnego oĞwietleniem
ledowym czy montaĪ alternatywnych Ĩródeá energii), ale równieĪ dziaáania prowadzone
w przedsiĊbiorstwach i gospodarstwach rolnych.
Celem artykuáu jest przedstawienie moĪliwoĞci wsparcia gospodarstw rolnych
w inwestycjach umoĪliwiających ich termomodernizacjĊ, w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020. Gáówną metodą badawczą jest analiza
dostĊpnej literatury przedmiotu i aktów prawnych regulujących poruszane w pracy
zagadnienie.

PojĊcie termomodernizacji
Wedáug ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(Dz.U. 2008, art. 2 pkt 2) do przedsiĊwziĊü termomodernizacyjnych zalicza siĊ dziaáania,
w wyniku których nastĊpuje zmniejszenie zapotrzebowania na energiĊ dostarczaną na
potrzeby ogrzewania pomieszczeĔ i podgrzewania wody uĪytkowej, zmniejszenie strat
energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepáowniczych oraz zasilających je lokalnych
Ĩródáach ciepáa, wykonanie przyáącza technicznego do scentralizowanego Ĩródáa ciepáa,
w związku z likwidacją lokalnego Ĩródáa ciepáa, w wyniku czego nastĊpuje zmniejszenie
kosztów pozyskania ciepáa oraz caákowita lub czĊĞciowa zamiana tradycyjnych Ĩródeá energii
na Ĩródáa odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
W Polsce program termomodernizacji budynków wprowadzono w roku 1999 na
podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiĊwziĊü
termomodernizacyjnych (Dz.U. 1998)4. Celem tego programu jest „zapewnienie
technicznego i finansowego wsparcia projektów w zakresie oszczĊdnoĞci energii
w budynkach oraz projektów dotyczących zmniejszania strat ciepáa w sieciach
dystrybucyjnych
lub
zastĊpowania
tradycyjnych
Ĩródeá
energii
Ĩródáami
Ustawa ta utraciáa moc prawną wraz z wejĞciem w Īycie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008).
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niekonwencjonalnymi, w tym odnawialnymi” (EfektywnoĞü energetyczna). CzĊĞü Ğrodków
na termomodernizacjĊ moĪna uzyskaü z Funduszu Termomodernizacji i Remontów5.
W latach 1999–2015 fundusz ten zasilono kwotą nieco ponad 2 mld zá (BGK).

Definicja gospodarstwa rolnego
W artykule omówione zostanie wsparcie gospodarstw rolnych w inwestycjach
umoĪliwiających ich termomodernizacjĊ w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020. W związku z tym zasadne jest podanie definicji
gospodarstwa rolnego. W pracy posáuĪono siĊ cywilistycznym podejĞciem do omawianego
zagadnienia. Zgodnie z artykuáem 55[3] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 2016) za gospodarstwo rolne uwaĪa siĊ grunty rolne wraz z gruntami leĞnymi,
budynkami lub ich czĊĞciami, urządzeniami i inwentarzem, jeĪeli stanowią lub mogą
stanowiü zorganizowaną caáoĞü gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego. Zgodnie z postanowieniem Sądu NajwyĪszego z dnia 14 maja 2002
roku – Izba Cywilna w sprawie IV CKN 1023/00 powoáującym siĊ takĪe na zawartą w
artykule 41[1] Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. 2016) definicjĊ nieruchomoĞci rolnej
skáadniki majątku moĪemy okreĞliü jako gospodarstwo rolne, jeĪeli nie tylko stanowią, ale
takĪe mogą stanowiü zorganizowaną caáoĞü gospodarczą. Potwierdza to takĪe
postanowienie Sądu NajwyĪszego z dnia 7 maja 1997 roku – Izba Cywilna w sprawie II
CKN 137/97 zgodnie z którym wymienione w art. 55[3] KC (Dz.U. 2016) przedmioty wraz
z prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, są
gospodarstwem rolnym nie tylko wtedy, gdy stanowią zorganizowaną caáoĞü gospodarczą,
ale równieĪ wówczas, gdy potencjalnie mogą ją stanowiü. W sensie przedmiotowym
najistotniejszym skáadnikiem gospodarstwa rolnego jest grunt rolny (postanowienie Sądu
NajwyĪszego z dnia 7 maja 1997 roku – Izba Cywilna w sprawie II CKN 137/97), niemniej
związanie gospodarstwa rolnego z zabudową zagrodową naleĪy rozumieü funkcjonalnie,
przyjmując cywilistyczne rozumienie gospodarstwa jako pewnej caáoĞci produkcyjnej
(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie
II SA/Sz 866/12). Z powyĪszego wynika takĪe koniecznoĞü zaliczenia budynków
mieszkalnych w skáad gospodarstwa rolnego (Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie II SA/Sz 866/12).

Funkcjonowanie gospodarstw rolnych a koncepcja zrównowaĪonego
rozwoju
Funkcjonowanie nowoczesnych gospodarstw rolnych wiąĪe siĊ ĞciĞle z rosnącym
zapotrzebowaniem na energiĊ, w tym przede wszystkim na energiĊ elektryczną. W związku
z rosnącymi cenami paliw i energii elektrycznej, rolnicy muszą z jednej strony racjonalnie
gospodarowaü energią, z drugiej natomiast poszukiwaü innych jej Ĩródeá.

ĝrodki te przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Inwestorzy
mogą otrzymaü 20% zwrotu kwoty kredytu zaciągniĊtego na realizacjĊ przedsiĊwziĊcia termomodernizacyjnego.
Jest to tzw. premia termomodernizacyjna (art. 3 i 5 ustawy o wspieraniu modernizacji i remontów, Dz.U. 2008).
5
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Programy Unii Europejskiej oraz strategie rządowe promują koncepcjĊ
zrównowaĪonego rozwoju, polegającą m.in. na wykorzystywaniu odnawialnych Ĩródeá
energii. „ZrównowaĪone rolnictwo” polega na realizacji produkcji rolnej – uwzglĊdniając
potrzebĊ ochrony Ğrodowiska i ograniczonych zasobów naturalnych – przy wykorzystaniu
potencjaáu, jaki niesie ze sobą postĊp techniczny (Gospodarz z energią; ĩmija, 2014).
Model zrównowaĪonego rolnictwa moĪe byü realizowany np. przez racjonalną eksploatacjĊ
surowców z gospodarstwa, jak równieĪ wykorzystywanie odpadów rolniczych do
wytwarzania energii czy nawozów.
Do alternatywnych Ĩródeá energii w rolnictwie moĪna zaliczyü m.in. nastĊpujące
technologie wykorzystujące odnawialne Ĩródáa energii: kolektory sáoneczne, ogniwa
fotowoltaiczne (panele PV), mikrobiogazownie, kotáy na biomasĊ, maáe turbiny wiatrowe,
maáe elektrownie wodne (Gospodarz z energią). Zastosowanie powyĪszych rozwiązaĔ
w gospodarstwach rolnych pociąga za sobą zarówno korzyĞci finansowe, jak i ekologiczne.
NastĊpuje zmniejszenie iloĞci i kosztów zakupu energii z zewnątrz. Ponadto wytwarzanie
energii ze Ĩródeá odnawialnych charakteryzuje siĊ zerową lub co najwyĪej niewielką emisją
zanieczyszczeĔ.
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nakazują ponadto koniecznoĞü
racjonalnego gospodarowania energią. Poprawa efektywnoĞci energetycznej pozwala
bowiem ograniczyü emisjĊ gazów cieplarnianych oraz zapewniü trwaáe dostawy energii.
W gospodarstwach rolnych energiĊ ekologiczną moĪna otrzymywaü wykorzystując
róĪne odnawialne Ĩródáa energii. MoĪliwe jest wykorzystanie nadwyĪki sáomy (biomasa) –
pod warunkiem, Īe jej wilgotnoĞü nie przekroczy 25% i do jej spalania są wykorzystywane
odpowiednie kotáy. W gospodarstwie rolnym na glebach sáabych, zdegradowanych
moĪliwa jest uprawa roĞlin energetycznych, takich jak topola, wierzba, miskant. Biomasa
drzewna, uzyskana z przecinki wáasnego lasu, moĪe sáuĪyü jako podpaáka i dodatek do
wĊgla. Istnieje teĪ moĪliwoĞü wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa – biogaz
otrzymywany z obornika – poprzez budowĊ mikrobiogazowni, oraz wykorzystanie energii
sáonecznej poprzez montaĪ kolektorów sáonecznych do podgrzewania ciepáej wody jako
alternatywa dla bojlera elektrycznego.
Wszystkie wymienione powyĪej dziaáania wymagają jednak poniesienia przez
gospodarstwo rolne nakáadów finansowych, umoĪliwiających realizacjĊ zaplanowanej
inwestycji. Istnieją jednakĪe programy, dziĊki którym moĪliwe jest uzyskanie
dofinansowania do czĊĞci kosztów związanych z inwestycjami umoĪliwiającymi
termomodernizacjĊ.

Zasady udzielania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) zostaá
opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, takich jak rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej (Ustawa z dnia 20 lutego
2015). Ratio legis rozporządzenia ma na celu wykonanie upowaĪnienia zawartego w art. 45
ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem
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Ğrodków EFRROW w Ramach PROW na lata 2014–2020 (Uzasadnienie Projektu
Rozporządzenia).
Program realizuje szeĞü celów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2014–2020, do których naleĪą (Ustawa z dnia 20 lutego 2015):
1) uáatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leĞnictwie i na obszarach wiejskich;
2) poprawa konkurencyjnoĞci wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiĊkszenie
rentownoĞci gospodarstw rolnych;
3) poprawa organizacji áaĔcucha ĪywnoĞciowego i promowanie zarządzania ryzykiem
w rolnictwie;
4) odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zaleĪnych od rolnictwa i leĞnictwa;
5) wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkĊ
niskoemisyjną i odporną na zmianĊ klimatu w sektorach: rolnym, spoĪywczym i leĞnym;
6) zwiĊkszanie wáączenia spoáecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich.
Cel piąty moĪe byü osiągniĊty w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw
rolnych”, w ramach której realizowane jest poddziaáanie „Wsparcie inwestycji w
gospodarstwach rolnych”.
Z PROW na lata 2014–2020 moĪliwe jest uzyskanie wsparcia na modernizacjĊ
gospodarstw rolnych w ramach poddziaáania 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych”. Szczegóáowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegóáowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypáaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
w ramach poddziaáania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objĊtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r.
(Dz.U. 2015) uchwalone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków EFRROW w ramach
PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015).
Ze Ğrodków unijnych moĪliwe jest uzyskanie pomocy na materialne i niematerialne
inwestycje, które przyczynią siĊ do poprawy ogólnej wydajnoĞci gospodarstwa rolnego,
przez którą rozumie siĊ poprawĊ konkurencyjnoĞci i zwiĊkszenie rentownoĞci
gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Poprawa ogólnych wyników
gospodarstwa rolnego moĪe polegaü miĊdzy innymi na poprawie efektywnoĞci
wykorzystania energii w gospodarstwie i zwiĊkszeniu wykorzystania w nim odnawialnych
Ĩródeá energii. Wykorzystanie tychĪe Ĩródeá musi zostaü jednak uzasadnione ekonomicznie
(PROW, s. 231). Pomoc polega na refundacji czĊĞci kosztów kwalifikowanych inwestycji i
jest skierowana do rolnika lub grupy rolników, którzy prowadzą dziaáalnoĞü rolniczą w
celach zarobkowych (PROW, s. 232), co wskazane jest w paragrafie 7 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegóáowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypáaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja
gospodarstw rolnych” w ramach poddziaáania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych” objĊtego PROW na lata 2014–2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015).
Do kosztów kwalifikowanych, które muszą byü bezpoĞrednio związane z dziaáalnoĞcią
rolniczą, zaliczamy koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli, koszty
zakupu i instalacji lub leasingu, zakoĔczonego przeniesieniem prawa wáasnoĞci, nowych
maszyn i wyposaĪenia do wartoĞci rynkowej majątku; koszty zakupu i instalacji lub
budowy elementów infrastruktury technicznej (PROW, s. 233), co wskazane jest w
paragrafie 9 punkcie 1 ustĊp 6 przepisów krajowych.
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Zgodnie z PROW pomoc nie jest skierowana do rolników, których gospodarstwo rolne
ma powierzchniĊ przewyĪszającą 300 ha (PROW, s. 234) – co wskazane jest w paragrafie
2 ustĊp 1 punkcie 1a przepisów krajowych.
Tabela 1. Poziom realizacji PROW 2014-2020 na dzieĔ 31.12.2016 r. dla dziaáania „Modernizacja gospodarstw
rolnych”
Table 1. The rate of PROW 2014-2020 implementation as on the 31st December 2016 action “Modernisation
of Agricultural Farms”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020
Dziaáanie: „Modernizacja gospodarstw
rolnych” (do 31.12.2016)
Udziaá % dziaáania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” w dziaáaniach ogóáem
PROW 2014-2020 (do 31.12.2016)

Liczba zawartych
umów/wydanych
decyzji

Kwota zawartych
umów/wydanych
decyzji (w zá)

Kwota
zrealizowanych
páatnoĞci (w zá)

2 827

711 696 237

10 425 600

0,20%

5,60%

0,21%

ħródáo: (MRiRW. Monitoring i sprawozdawczoĞü PROW 2014-2020), opracowanie wáasne.

Projekty, które wpáywają na zwiĊkszenie wykorzystywania odnawialnych Ĩródeá
energii w gospodarstwie są zaliczone do tych dziaáaĔ, dla których przewidziano preferencje
w przyznawaniu pomocy (PROW, s. 235). Ze Ğrodków unijnych dofinansowaniu podlega
60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku máodych rolników i inwestycji
zbiorowych lub 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostaáych operacji, przy
czym maksymalna kwota pomocy wynosi 900 000 zá w przypadku realizacji celu rozwój
produkcji prosiąt i 500 000 zá w przypadku pozostaáych celów. Pomoc zostaje przyznana
przy planowanej wysokoĞci kosztów kwalifikowanych powyĪej 50 000 zá (PROW, s. 235).
Przepisy krajowe okreĞlają powyĪsze limity w paragrafach 7 ustĊp 4 punkt 1 i 2 oraz
paragrafie 8 ustĊp 1 i 2 Rozporządzenia (Dz.U. 2015).
Tabela 2. Poziom realizacji PROW 2007-2013 na dzieĔ 31.12.2015 r. oraz na dzieĔ 31.12.2009 r. dla dziaáania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
Table 2. The rate of PROW 2007-2013 implementation as on the 31st December 2015 and 31st December 2009
action “Modernisation of Agricultural Farms”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013
Dziaáanie: „Modernizacja gospodarstw
rolnych” (do 31.12.2015)
Dziaáanie: „Modernizacja gospodarstw
rolnych” (do 31.12.2009)
Udziaá % dziaáania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” w dziaáaniach ogóáem
PROW 2007-2013 (do 31.12.2009)

Liczba zawartych
umów/wydanych
decyzji

Kwota zawartych
umów/wydanych
decyzji (w zá)

Kwota
zrealizowanych
páatnoĞci (w zá)

73 112

10 393 341 949

10 219 057 662

23 207

3 032 977 309

1 478 516 310

0,98%

20,32%

13,00%

ħródáo: (MRiRW. Monitoring i sprawozdawczoĞü PROW 2007-2013), opracowanie wáasne.

Planowane áączne Ğrodki publiczne przeznaczone na realizacjĊ PROW 2014–2020
wynoszą 13 513 295 000 euro, w tym: z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczone jest 8 598 280 814 euro (tj. 63,6%),
a z budĪetu krajowego 4 915 014 186 euro (tj. 36,4%) (Ustawa z dnia 20 lutego 2015).
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Do dnia 31 grudnia 2016 r. ogóáem w ramach PROW 2014-2020 zostaáy záoĪone
1 751 353 wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Do realizacji zatwierdzono 1 391 330
operacji. Do dnia 31 grudnia 2016 r. zakontraktowano nieco ponad 21% budĪetu PROW
2014-2020. Do koĔca 2016 r. zostaáy zrealizowane páatnoĞci w kwocie 4 988 427 518 zá
(1 153 176 494 euro). Stanowi to ponad 8% budĪetu PROW 2014-2020. Z wypáat skorzystaáo
852 729 beneficjentów (MRiRW. Monitoring i sprawozdawczoĞü PROW 2014-2020).
W tabeli 1 przedstawiono stan realizacji PROW 2014-2020 za pierwsze trzy lata
funkcjonowania programu, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. dla dziaáania „Modernizacja
gospodarstw rolnych”. W ramach tego dziaáania, jak wczeĞniej wspomniano, jest w gáównej
mierze realizowany priorytet 5 PROW 2014-2020, uwzglĊdniający m.in. efektywnoĞü
energetyczną gospodarstw rolnych i wykorzystywanie odnawialnych Ĩródeá energii.
Dla porównania, w tabeli 2 przedstawiono stan realizacji PROW 2007-2013 za caáy
okres funkcjonowania programu oraz za pierwsze trzy lata funkcjonowania programu, tj. od
01.01.2007 r. do 31.12.2009 r. dla dziaáania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Porównując oba programy dla pierwszych trzech lat ich funkcjonowania (w ramach
dziaáania „Modernizacja gospodarstw rolnych”) moĪna stwierdziü, Īe liczba zawartych
umów/wydanych decyzji na koniec 2016 r. byáa aĪ o ok. 88% niĪsza niĪ na koniec roku
2009. WartoĞü zawartych umów/wydanych decyzji do dnia 31.12.2016 r. byáa natomiast
niĪsza o prawie 77% w stosunku do kwoty zawartych umów/wydanych decyzji do dnia
31.12.2009 r. Kwota zrealizowanych páatnoĞci w analizowanym okresie w ramach PROW
2014-2020 byáa aĪ o 99% niĪsza niĪ w ramach PROW 2007-2013.

Podsumowanie
Prowadzenie zrównowaĪonej gospodarki zasobami naturalnymi oraz ograniczanie
zaleĪnoĞci od zasobów nieodnawialnych naleĪy do celów, do których mają dąĪyü paĔstwa Unii
Europejskiej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie unijnym. Dziaáania
termomodernizacyjne prowadzone w gospodarstwach rolnych – zmierzające zarówno do
zmniejszenia zuĪycia energii, jak i zastĊpowania tradycyjnych Ĩródeá energii odnawialnymi –
wpisują siĊ w koncepcjĊ zrównowaĪonego rozwoju, w przypadku gospodarstw rolnych
polegającą miĊdzy innymi na realizacji produkcji rolnej w sposób uwzglĊdniający potrzebĊ
ochrony Ğrodowiska i ograniczonych zasobów naturalnych. W artykule wskazano na moĪliwoĞü
realizacji przedsiĊwziĊü termomodernizacyjnych w ramach poddziaáania 4.1 „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych” realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego poddziaáania realizowanych moĪe byü szereg
innych inwestycji w gospodarstwach rolnych sáuĪących ochronie Ğrodowiska lub zapobieganiu
zmianie klimatu. Do takich inwestycji zalicza siĊ m. in. inwestycje związane z produkcją
zwierzĊcą, zakup maszyn do uprawy gleby, zakup opryskiwaczy do stosowania Ğrodków
ochrony roĞlin itp. (Zaáącznik do rozporządzenia MRiRW).
W opracowaniu podjĊto próbĊ odniesienia stanu realizacji dziaáania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” do stanu realizacji wszystkich dziaáaĔ objĊtych PROW. W ciągu
pierwszych trzech lat funkcjonowania obu programów dla dziaáania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” moĪna zauwaĪyü, Īe w ramach PROW 2014-2020 zakontraktowano
relatywnie mniej operacji niĪ w ramach PROW 2007-2013. Podobna sytuacja wystĊpuje
w przypadku wartoĞci zakontraktowanych operacji i wartoĞci zrealizowanych páatnoĞci.
Analiza danych zawartych w tabeli 1 i tabeli 2 skáania do wniosku, Īe konieczne jest
przyspieszenie tempa zawierania umów i wydawania decyzji.
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