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W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą 
numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Polska (obok Danii i Austrii) jest jednym           
z trzech pierwszych krajów członkowskich UE, które zakończyły 
opracowywanie i negocjacje dokumentu programowego. 

 

Planuje się, że Komisja Europejska zatwierdzi około 118 programów rozwoju 
obszarów wiejskich z wszystkich 28 państw członkowskich. 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określa priorytety, 
zgodnie z którymi wydatkowane będą  środki publiczne przeznaczone na 
rozwój obszarów wiejskich w perspektywie 2014 – 2020. Budżet przejętego 
Programu wynosi  ponad 13,5 mld euro (w tym środki UE 8,6 mld euro, 
krajowe środki publiczne 4,9 mld euro). 
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Przewiduje się, że dzięki wsparciu inwestycyjnemu z PROW 2014-2020 
dofinansowanych zostanie ok. 200 000 gospodarstw rolnych, 
utworzonych zostanie ok. 22 000 nowych miejsc pracy oraz 
powstanie blisko 2 tys. grup producentów.  

 

Istotnym elementem wsparcia są również działania na rzecz odtwarzania, 
ochrony i wzbogacania ekosystemów. Zakłada się, że wsparcie w ramach 
PROW 2014-2020 zapewni realizacje praktyk korzystnych dla środowiska 
i klimatu na obszarze 19 % użytków rolnych w Polsce. 

 



PROW 2014-2020 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

PROW 2014-2020 realizowany będzie poprzez 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy operacji, 

poprzez 6 priorytetów rozwoju obszarów wiejskich: 

Priorytet 1   ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach 

wiejskich. 

 

Priorytet 2   Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa 

we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach                               

i zrównoważonego zarządzania lasami. 

 

Priorytet 3   Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania 

do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

 

Priorytet 4   Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem                    

i leśnictwem. 

 

Priorytet  5   Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w 

sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę 

klimatu. 

 

Priorytet 6   Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego 

na obszarach wiejskich. 
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Głównym celem PROW 2014-2020 będzie wzrost konkurencyjności 

rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. 

 

Większość działań będzie kontynuowana w kształcie zbliżonym do 

PROW 2007-2013, jednak w PROW 2014-2020 pojawiają się nowe 

instrumenty wsparcia takie jak: 

•Współpraca; 

•Rolnictwo ekologiczne; 

•Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000; 

•Inwestycje w gospodarstwach na obszarach OSN; 

•Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa; 

•Restrukturyzacja małych gospodarstw; 

•Rozwój usług rolniczych. 
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PROW 2014-2020 kontynuował będzie wsparcie na rzecz: 

 
 Tworzenia grup i organizacji producentów; 

 Modernizacji gospodarstw rolnych, 

 Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych; 

 Transferu wiedzy i innowacji; 

 Doradztwa rolniczego; 

 Systemów jakości; 

 Scalania gruntów; 

 Podstawowych usług i odnowy miejscowości na obszarach wiejskich; 

 Inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów; 

 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami; 

 Działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych; 

 Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof; 

 Wsparcia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; 

 LEADER. 
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Wybrane elementy PROW 2014-2020 mające na celu wzmocnienie konkurencyjności 

gospodarstw rolnych: 

 

Wprowadzenie wsparcia inwestycyjnego dla rolników zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. 

 

Wprowadzenie działania ukierunkowanego na wsparcie inwestycji dotyczących działalności polegającej na 

świadczeniu usług rolniczych. 

 

Wprowadzenie wsparcia na wypadek wystąpienia klęsk związanych z chorobami zwierząt - możliwe 

przywrócenie potencjału produkcji w innym zakresie niż ten, którego dotyczyła klęska. 

 

Wprowadzenie wsparcia na restrukturyzację niewielkiego gospodarstwa w kierunku produkcji 

żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów 

rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. 

 

Wprowadzenie wsparcia dla rolników trwale przekazujących swoje gospodarstwo  rolne innemu rolnikowi. 

 

Kontynuacja wsparcia na rzecz budowy i modernizacji infrastruktury handlowej służącej tworzeniu miejsc, 

w których rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie. 
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