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Przyszłość Rolnictwa Ekologicznego w Europie: Jak europejskie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierają rolnictwo ekologiczne?

1. Podsumowanie i wnioski

Europejski Plan Działania na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego (Komisja Europejska 
2004 r., COM (2004) 415 wersja ostateczna) zawiera główne instrumenty dla rozwoju ogólnoeuropejskiego 
sektora ekologicznego. Działanie 6 odnosi Plan Działania do instrumentów WPR i zaleca pełne wykorzystanie 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na wsparcie rolnictwa ekologicznego w państwach członkowskich.

Dla pełnej realizacji Działania 6 Planu Działania dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego, to zalecenie 
powinno znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich w państwach 
członkowskich, po pierwsze w ogólnych rozważaniach dla programu, a następnie poprzez ustanowienie celów 
dla rozwoju sektora ekologicznego w państwach członkowskich (regionach) i wreszcie poprzez określenie 
narzędzi niezbędnych do osiągnięcia celów poprzez kompleksowe działania i solidny budżet dla sektora. Ten 
budżet jest ograniczony ze względu na dominujące płatności z 1-szego fi laru WPR, ktore pochłaniają dwie 
trzecie całkowitego budżetu przeznaczonego na rolnictwo w UE (włączając współfi nansowanie krajowe). 
W ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, rolnictwo ekologiczne, musi konkurować z wielością 
środków zmniejszających potencjalne wsparcie dla tego sektora - jeżeli program nie przewiduje pewnej części 
poświęconej rolnictwu ekologicznemu.

Większość programów ustanowiła cele dla przyszłego rozwoju rolnictwa ekologicznego, które powinny zostać 
zrealizowane w okresie 2007-2013. Cele te obejmują utrzymanie istniejącego obszaru ekologicznego i liczby 
gospodarstw ekologicznych, zwiększenie liczby gospodarstw rolnych, a także rozwój oferty produktów oraz 
jakości produktów poprzez wspieranie przetwórstwa i projektów marketingowych.

W odniesieniu do realizacji Działania 6, państwa członkowskie i regiony mogą być podzielone na trzy kategorie:

 Pierwsza grupa państw członkowskich nie posiada w swoich rozważaniach i oświadczeniach 
wyjaśniających tworzenie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich odniesienia do Planu Działania 
UE, co mogłoby być interpretowane, jako omijanie realizacji Działania 6.

 Druga grupa państw członkowskich łączy swoje rozważania i uzasadnienia pewnych działań z 
odpowiednimi dokumentami wspólnotowymi, a więc z Europejskim Planem Działania na rzecz 
Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego.

 Trzecia grupa państw członkowskich postawiła rolnictwo ekologiczne w ogóle jako priorytetowe w 
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

TraktującPlan Działania na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego jako priorytetowy - dwie 
ostatnie kategorie mogą być uważane za państwa członkowskie, które wdrożyły Działanie 6, ale to nie 
koniecznie gwarantuje jakość programu z punktu widzenia rolnictwa ekologicznego.

Państwa członkowskie ogólnie przyjęły zalecenia wytycznych strategicznych przez wprowadzenie w życie 
środków wykonawczych w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego - ale tylko w Osi 2 („Poprawa środowiska 
naturalnego i obszarów wiejskich”) w ramach programu rolno-środowiskowego. Wsparcie dla obszaru 
ekologicznego jest oferowane przez większość programów, ale w wielu przypadkach jedynie na okres 
przestawienia. Dodatkowe środki dla rolnictwa ekologicznego mogą być znalezione tylko w niektórych 
krajowych i regionalnych Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich, chociaż większość programów wymienia 
rolnictwo ekologiczne, jako jeden z priorytetów w odniesieniu do niektórych działań - głównie w osi 1: 
w szczególności Działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”, Działanie 123 „Zwiększanie wartości 
dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości 
żywności ”, a także Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”. Jasna preferencja dla gospodarstw 
ekologicznych lub projektów jest oferowana tylko w kilku programach w całej Europie. 
Z analizy opartej na wymogach Działania 6 istniejących przepisów krajowych i regionalnych Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich wynika, że w większości państw członkowskich Działanie 6 nie jest lub jest 
jedynie częściowo realizowane. Jedynie kilka państw członkowskich posiada szeroki zakres możliwości wsparcia 



    7

rolnictwa ekologicznego, które zostały wykorzystane i dlatego mogą być postrzegane, jako dostatecznie 
realizowane.

Rekomendacje dla potencjalnego wsparcia rolnictwa ekologicznego w Programach Rozwoju Obszarów 
Wiejskich są określone w rozdziale 7 „Model Ekologiczny”. Ogólnie rzecz biorąc, państwa członkowskie 
powinny poświęcić pewien budżet na działanie w rolnictwie ekologicznym i / lub traktować wnioski rolników 
ekologicznych priorytetowo i / lub udzielić większego wsparcia dla projektów ekologicznych.

Proszę zapoznać się z ilustracją „Ekologicznego modelu” w wewnętrznej stronie okładki.

Szczególnie ważne jest wsparcie dla rolnictwa ekologicznego w nowych państwach członkowskich (NPC). 
Wnioski te z fi nansowanego przez UE projektu CEE-OFP (Slabe et al. 2006) są ważne dla wszystkich 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), ale w szczególności dla programów w nowych państwach 
członkowskich: „Poprzez priorytetyzowanie rolnictwa ekologicznego w ramach PROW oraz rozwijajanie 
i łączenie różnych działań w ramach osi programu, krajowi politycy mogliby osiągnąć dobre rezultaty i 
przyczyniać się do zrównoważonego wzrostu sektora ekologicznego, a także do ogólnego sukcesu PROW. 
Programy Rozwoju Obszrów Wiejskich powinny być również ściśle powiązane z krajowymi planami 
działania na rzecz rolnictwa ekologicznego (które istnieją w większości nowych państw członkowskich), 
jak sugerują strategiczne wytyczne Wspólnoty dla Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
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Przyszłość Rolnictwa Ekologicznego w Europie: Jak europejskie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierają rolnictwo ekologiczne?

Podsumowując, głównymi czynnikami dla prawidłowej realizacji Działania 6 Europejskiego Planu Działania 
na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego w ramach krajowych i regionalnych Programach 
Rozwoju Obszarów Wiejskich są: 

Zalecenia

Zalecenia Realizacja

Większy udział budżetu fi laru 2 w budżecie WPR w 
państwach członkowskich (zwłaszcza w “starych” państwach 
członkowskich) 

Następny okres 
programowy 

Efektywne wykorzystanie budżetu na Rozwój Obszarów 
Wiejskich z ukierunkowanym zastosowaniem w sektorze 
produkcji ekologicznej poprzez określanie ambitnych celów 
i zapewnienie odpowiednich budżetów dla osiągnięcia tych 
celów. 

Obecny okres programowy

Skuteczne wsparcie w programach rolno-środowiskowych 
(brak programu bez działania ekologicznego, dla 
przestawienia się na rolnictwo ekologiczne i utrzymania 
statusu ekologicznego) 

Następny okres 
programowy 

Zdefi niowanie działania na rzecz rolnictwa ekologicznego  
jako najważniejszego w ramach programu, ze znaczną 
różnicą w poziomie wsparcia dla innych działań.

Obecny okres 
programowy?

Zakaz dyskryminacji rolników ekologicznych w działaniach 
rolno-środowiskowych, np. niższy poziom wsparcia dla 
obszaru ekologicznego w ramach tego samego działania, 
maksymalny poziom wsparcia na hektar / na gospodarstwo 
zbyt ograniczony, aby dać motywację do przestawienia się na 
rolnictwo ekologiczne, ... 

Obecny okres 
programowy?

Priorytetowe ustawianie działań dla rolników i projektów 
ekologicznych w osi 1, osi 3 i osi 4 (LEADER) mające na 
celu wspieranie i rozwój sektora ekologicznego od „pola do 
talerza”.

Obecny okres programowy

Obecna ocena wskazuje na konieczność dogłębnej analizy, która ma być przeprowadzona w najbliższej 
przyszłości. Analiza ta powinna obejmować ocenę wszystkich państw członkowskich i regionalnych Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym budżetów dla sektora ekologicznego i służyć jako podstawa dla nowego 
Planu Działania na rzecz Żywności i Rolnictwa Ekologicznego, dla reformy WPR i dla przyszłego rozwoju 
Programów Obszarów Wiejskich. 
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2. Wprowadzenie 

Wspólna Polityka Rolna jest w w punkcie zwrotnym okresu przejściowego: w wyniku reformy WPR w 2003 r., rewizji 
fi nansowej UE w grudniu 2006 i wprowadzenia w życie nowej regulacji w sprawie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 w państwach członkowskich, Komisja i państwa członkowskie wprowadzają obecnie w życie decyzje 
zapadłe w wyniku tzw. „Health Check” Wspólnej Polityki Rolnej. Dyskusje na temat okresu po-2013 już się rozpoczęły. 

W tym kontekście Komisja Europejska (wspierana przez inne instytucje unijne) uznała ważną rolę jaką może 
odegrać produkcja ekologiczna w przyszłości WPR poprzez przyjęcie w 2004 r. Europejskiego Planu Działania 
na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego (Komisja Europejska 2004 r., COM (2004) 415 wersja 
ostateczna). Plan działania uznaje potencjał i korzyści płynące z tego systemu produkcji w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt oraz potencjalne korzyści dla rozwoju obszarów wiejskich. 
Dodatkowo żywność ekologiczna oferuje wielkie możliwości rynkowe dla przemysłu spożywczego i rolnictwa. 
Obecny komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel podkreśliła, że przyszłość rolnictwa UE leży w produkcji 
wysokiej jakości. Najbardziej udaną defi nicją jakości programu jest rolnictwo ekologiczne. 

Jednakże, podczas gdy większość działań w ramach planu działania jest realizowana, to  
ogromne znaczenie ma ocena jednego z najważniejszych działań politycznych - Działania 6. 
Działanie 6, bezpośrednio wiążące się z WPR, poprzez zalecenie, aby państwa członkowskie udzieliły silnego 
wsparcia rolnictwu ekologicznemu w ramach krajowych i regionalnych Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Ponadto, Komisarz Fischer Boel oświadczyła kilka razy, że Plan Działania na rzecz Żywności 
Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego będzie realizowany poprzez Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Dlatego też badanie to powinno odpowiedzieć na pytanie: „Czy Działanie 6 Europejskiego Planu Działania na 
rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego jest wdrożone z powodzeniem?”

Działanie 6 (UE Komisja Europejska 2004, KOM(2004)415 wersja ostateczna):

Komisja usilnie zaleca Państwom Członkowskim pełne wykorzystanie, w ramach swoich Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, dostępnych instrumentów wspierania rolnictwa ekologicznego, 
naprzykład poprzez rozwój narodowych i regionalnych Planów Działań, skupiających się na:
• stymulowaniu strony popytowej poprzez zastosowanie nowych programów
 jakościowych;
• działaniach zmierzających do zachowania korzyści środowiskowych i ochrony przyrody w   
 dłuższej perspektywie czasu;
• stwarzaniu bodźców dla rolników gospodarujących ekologicznie do przekształcania całości  
 gospodarstw, nie tylko ich części;
• stwarzaniu takich samych możliwości otrzymywania wsparcia inwestycyjnego przez rolników  
 gospodarujący ekologicznie, jakie mają inni rolnicy;
• stwarzaniu bodźców dla producentów, aby ułatwić im dystrybucję i marketing poprzez 
 zintegrowanie całego łańcucha produkcyjnego w ramach (kontraktowego) układu   
 zaangażowanych stron
• wsparciu usług doradczych;
• szkoleniach i edukacji dla wszystkich podmiotów rolnictwa ekologicznego, obejmujących   
 produkcję, przetwarzanie i marketing;
• wskazywaniu rolnictwa ekologicznego jako preferowanej opcji na obszarach wrażliwych pod  
 względem ochrony środowiska (nie ograniczając tego typu gospodarowania tylko do 
 wspomnianych ob szarów).
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Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został opracowany po Planie 
Działania na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego, wraz ze strategicznymi wytycznymi 
Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich. Zalecenie dla środków osi 2 - rozdział 3.2 wytycznych 
strategicznych - podkreśla „utrwalenie korzystnego wpływu rolnictwa ekologicznego”, ponieważ „Rolnictwo 
ekologiczne jest przykładem holistycznego podejścia do zrównoważonego rolnictwa. W tym względzie jego 
udział w osiąganiu celów związanych z ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt można jeszcze zwiększyć”. 
Ponadto godne polecenia jest rozważenie strategii na poziomie UE dla tworzenia krajowych strategii: 
„Opracowując strategie krajowe, państwa członkowskie powinny zapewnić, że synergia między osiami i w 
ich ramach jest zmaksymalizowana w celu uniknięcia potencjalnych sprzeczności. Gdzie jest to właściwe, 
mogą one stworzyć zintegrowane podejścia. Powinny również się zastanowić w jaki sposób uwzględniać inne 
strategie na poziomie UE, takie jak Plan Działania na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego 
(…).” 

Mimo tych istniejących instrumentów, jakość wsparcia dla rolnictwa ekologicznego oraz realizacja Działania 6 
Planu Działania na rzecz Żywności ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego wykazuje różnorodność. Poniższa 
analiza oceni jakość wsparcia dla sektora ekologicznego w ramach środków Programy Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 oraz potencjalne przeszkody dla dalszego rozwoju sektora. Dlatego też będzie poddane 
analizie czy powiodło się Komisji Europejskiej jedno z najważniejszych działań Planu Działania na rzecz 
Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego.
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3. Cele i metody 

Działanie 6 Europejskiego Planu Działania na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego 
proponuje kilka środków na wspieranie rolnictwa ekologicznego w ramach Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki te stanowią podstawę odpowiedzi na pytanie tej analizy: 

Czy Działanie 6 Europejskiego Planu Działania na rzecz Żywności i Rolnictwa Ekologicznego  zostało pomyślnie 
zrealizowane? 

• Czy rekomendacje przedstawione w Działaniu 6 zostały uwzględnione w krajowych Programach 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013?

• I jeśli tak, w jakim stopniu są te zalecenia wdrażane? 

Propozycje Działania 6 mogą być powiązane ze środkami na Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- ocena wykorzystania i jakości tych środków jest metodą oceny wdrożenia Działania 6. 

Badanie ocenia wykorzystanie środków osi 1, osi 2 i osi 3 w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wybranych państw członkowskich. Szczególnemu naciskowi będą podlegać programy rolno-środowiskowe, 
ze względu na ich kluczową rolę dla wsparcia rolnictwa ekologicznego. Dodatkowe informacje 
zostaną podane przez analizę WPR państw członkowskich i budżetów Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Rezultatem będzie opracowanie modelu najlepszych praktyk - synteza środków poświęconych rolnictwu 
ekologicznemu w różnych Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

3.1 Alokacja budżetów w Państwach Członkowskich – potencjalne ramy fi nansowe dla 
rolnictwa ekologicznego 

Alokacja budżetu na Filar 1 i Filar 2 w UE-27 (3.1), jak również porównanie udziału budżetów Osi 1, Osi 
2 i Osi 3 Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (3.2) oraz - jeśli są dostępne - całkowitego budżetu 
dedykowanego dla rolnictwa ekologicznego w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich, ma na celu opisanie 
ram fi nansowych, które są rzeczywiście lub potencjalnie dostępne dla działań ekologicznych. 

3.2 Evaluacja Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich odnośnie Działania 6 

• Działanie 6 wymaga „działań w celu zachowania korzyści dla środowiska i ochrony przyrody w dłuższej 
perspektywie”. 

Podstawy 
Większość Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich koncentruje się na wspieraniu sektora ekologicznego 
w ramach osi 2 programu rolno-środowiskowego, które jest najważniejszym środkiem dla 
przejścia rolników w kierunku rolnictwa ekologicznego i pomagająca im dalej gospodarować metodami 
ekologicznymi. Z drugiej strony, te płatności równoważą w pewnym stopniu otrzymane niższe wypłaty 
(w porównaniu z produkcją konwencjonalną) poprzez fi lar 1. Jednakże wysokość pomocy często nie 
jest wystarczająca do zrekompensowania dodatkowych kosztów i zmniejszenia plonu, jakie ponoszą 
rolnicy ekologiczni. Najważniejsze jest wsparcie w okresie przestawiania - to lata największej presji 
ekonomicznej, lecz także okres po konwersji może wciąż nieść ze sobą ogromne ryzyko, które nie może być 
zrekompensowane poprzez ceny sprzedaży dla konsumentów, dlatego też konieczne jest dalsze wsparcie. 
Pozytywny wpływ na rozwój rolnictwa ekologicznego wymaga rozważenia dwóch strategii dla programów 
rolno-środowiskowych: 
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 Zapewnienie wsparcia dla wszystkich rolników ekologicznych, w okresie przestawiania oraz po 
tym okresie 

 Zapewnienie znacznej różnicy w poziomie wsparcia pomiędzy działaniami konwencjonalnymi i 
ekologicznych, w celu zapewnienia silnej motywacji do kontynuowania, lub przestawienia się na 
rolnictwo ekologiczne. 

Podejście: 
Badanie porównuje poziom wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach programów rolno-środowiskowych 
w wybranych państwach członkowskich (4.2) i zwraca uwagę na różnicę między ekologicznymi i 
konwencjonalnymi systemami w trzech przypadkach (4.1.4). 

• Działanie 6 wymaga aby „rolnicy ekologiczni mieli te same możliwości 
otrzymania wsparcia inwestycyjnego jak rolnicy nieekologiczni”. 

Podstawy
• Rolnicy ekologiczni muszą spełniać bardziej rygorystyczne zasady w hodowli zwierząt i w związku z 

tym muszą inwestować w odbudowę stajni i innych pomieszczeń dla zwierząt. Inwestycje te często 
stanowią przeszkodę dla konwersji. Działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” 
ma na celu wspieranie tych działań, a fakt ten brany jest pod uwagę w kilku programach poprzez 
priorytetyzowanie rolników ekologicznych i / lub przyznawanie im wyższego poziomu wsparcia. 

Podejście 
• Badanie nie ocenia wsparcia dla gospodarstw ekologicznych w ramach działania 121 w oparciu o 

próbki analizowanych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

• Dalsze wsparcie dla rolników ekologicznych powinno być zaoferowane rolnikom ekologicznym - 
według Działania 6 - poprzez „szkolenia i edukację dla wszystkich podmiotów rolnictwa 
ekologicznego, obejmujących produkcję, przetwarzanie i marketing” i „wsparcia 
usług doradczych”. 

Podstawy 
Wiele państw członkowskich wymaga obowiązkowego uczestnictwa w kursie szkoleniowym 
rolnictwa ekologicznego, ponieważ produkcja ekologiczna wymaga ogromnej wiedzy i szkolenia 
pomagają rozpowszechnianie „know-how” wśród rolników. Oś 1 może wspierać zarówno (Działanie 
111/114/115) udział w kursach, jak i organizacje oferujące takie kursy. Duże wsparcie dla rolników 
ekologicznych i ekologicznych organizacji rolników, np. poprzez ustalenie priorytetów, może przyczynić 
się do zapewnienia jakości produkcji ekologicznej i ekonomicznego sukcesu rolników ekologicznych. 

Podejście 
Badanie wykazuje, czy i jak rolnicy ekologiczni są wspierani przez działanie 111, 114 i 115 w 
oparciu o próbki analizowanych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

• Działanie 6 wymaga „stwarzania bodźców dla producentów, aby ułatwić im dystrybucję 
i marketing poprzez zintegrowanie całego łańcucha produkcyjnego w ramach 
(kontraktowego) układu zaangażowanych stron”.

Podstawa
Rolnicy ekologiczni często tworzą nowe sposoby marketingu i intensyfi kują marketing 
bezpośredni i inne nowe, bardzo udane i zorientowane na konsumentów formy marketingu. 
Podnoszą także dochody gospodarstw rolnych tworząc własne produkty poprzez przetwórstwo w 
gospodarstwie. Działania te sprawiają, że często gospodarstwa ekologiczne są bardziej opłacalne 
z ekonomicznego punktu widzenia i tworzenia miejsc pracy. W celu podjęcia pierwszych kroków 
w kierunku realizacji takich projektów, rolnicy potrzebują wsparcia fi nansowego, które może 
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być udzielone poprzez Oś 1 Działanie 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej” oraz Działanie 124 „Współpraca na rzecz rozwoju 
nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolnym i żywnościowym”. 
Przyznanie priorytetu projektom ekologicznym lub tworzenie prostszych sposobów ubiegania 
się o wsparcia fi nansowe dla rolników ekologicznych może pomóc w rozwoju całego sektora. 

Podejście 
Badanie pokazuje, czy i w jaki sposób rolnicy ekologiczni są obsługiwani za pomocą działań 123 i 
124 w oparciu o próbki analizowanych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

• Działanie 6 wymaga wsparcia rolnictwa ekologicznego poprzez „stymulowanie strony 
popytowej poprzez zastosowanie nowych programów jakościowych”. 

Podstawy
Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” może 
być użyte do zmniejszenia obowiązkowych kontroli i kosztów certyfi kacji dla gospodarstw 
ekologicznych przez zwrot wydanej kwoty. Z powodów wymienionych powyżej (w 
ramach środków 132, 123, 124),  z preferencją dla grup producentów ekologicznych 
poprzez działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” i 142  „Grupy 
producentów rolnych” może to znacznie przyczynić się do tworzenia lub rozwijania 
sektora ekologicznego, w zależności od aktualnej sytuacji w danym państwie członkowskim. 

Podejście 
Badanie pokazuje, czy i w jaki sposób rolnicy ekologiczni są wspierani poprzez Działania 132, 133 
i 142 w oparciu o próbki analizowanych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3.3  Selekcja ocenianych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wybór ocenianych programów stanowi próbę, z szeroką gamą różnych rodzajów programów i podejść - 
programów krajowych i regionalnych, programów z różnych części Europy, w starych i nowych państwach 
członkowskich, programów bardziej i mniej ambitnych.
Następujące programy poddano analizie: 

 Austria
 Czechy
 Finlandia
 Francja (z regionalnymi różnicami w programach rolno-środowiskowych) 
 Niemiecki program krajowy z przeglądem 16 programów regionalnych 
 Węgry
 Włoski krajowy program ramowy z pięcioma regionalnymi przykładami I
 Irelandia
 Litwa
 Polska
 Hiszpański krajowy program ramowy z czterema przykładami regionalnymi
 Szwecja
 Wielka Brytania z Anglią jako przykładem

Ze względu na ograniczone ramy badania,  dogłębna analiza wszystkich istniejących Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich nie może być przeprowadzona, chociaż wydaje się to niezbędne. Na przykład inicjatywy 
Osi 4 lub Działania 333 (Edukacja) w ogóle nie są uwzględnione w tym badaniu, mimo że oferują one wysoki 
potencjał dla wsparcia rolnictwa ekologicznego. Podane wyniki można uznać za ograniczony przegląd, ale 
nadal reprezentatywny przykład. 
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4. Przydział budżetów w Państwach Członkowskich

(Relacja Filar 1: Filar 2 w ramach WPR, Relacja Oś 1: 2: 3 w ramach Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) 

Istotnym wskaźnikiem roli środowiska i rolnictwa ekologicznego jest przydział budżetu na Programy Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (fi lar 2) (całkowity i w odniesieniu do fi laru 1) oraz - wewnątrz fi laru 2 - związek między 
budżetami Osi 1, 2 i 3. Parametry te były analizowane  dla UE-27, częściowo w oparciu o obliczenia autora. 

Powodem włączenia tej oceny jest fakt, że budżet UE fi laru 2 został znacznie zmniejszony w 
odniesieniu do okresu 2007-2013, w przeciwieństwie do budżetu fi laru 1, który pozostaje nietknięty. 
Dodatkowo wymagania, które muszą być spełnione przez Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wzrosły nieproporcjonalnie (np. zmiany klimatyczne, Natura 2000). Dlatego też ukierunkowane 
wykorzystanie tych zmniejszonych budżetów ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności programów. 

Kolejnym czynnikiem jest budżet przeznaczony na działania na rzecz rolnictwa ekologicznego w ramach 
programu rolnośrodowiskowego, jak również udział projektów ekologicznych w innych działaniach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze względu na brak informacji, te parametry zostały przeanalizowane, tylko 
jeśli i kiedy były dostępne. 

4.1 Powiązania Filar 1 - Filar 2 

Budżet WPR jest podzielony na dwie główne części: fi lar 1 dla rynku i pomocy bezpośredniej, fi lar 2 dla 
rozwoju obszarów wiejskich - podział, który nadal „dyskryminuje” rozwój obszarów wiejskich, ponieważ:

• budżet unijny na fi lar 2 jest znacznie niższy niż na fi lar 1: 
W oparciu o budżet unijny na 2007 rok, relacja tych dwóch budżetów (fi lar 1: fi lar 2) wynosi 77%: 23%, 
w oparciu o całkowity budżet (UE i współfi nansowanie krajowe) stosunek ten wynosi 67%: 33% 

• budżet na fi lar 2 wymaga współfi nansowania krajowego (zamiast 100% fi nansowania  UE na fi lar 1), co 
ogranicza możliwości i zainteresowanie państw członkowskich do realizowania ambitnych Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, właśnie ze względu na konieczność fi nansowania krajowego

• płatności fi laru 1 wymagają tylko minimalnych standardów, które muszą być spełnione (System 
Wzajemnej Zgodności – SWZ, ang. cross-compliance), a zatem są dostępne dla większości rolników 
w całej Europie - nie przyczyniając się do poprawy na poziomie gospodarczym lub ekologicznym

Przydział budżetu dla fi laru pierwszego i drugiego w państwach członkowskich jest ważnym wskaźnikiem 
ważności Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Znaczne fi nansowanie drugiego fi laru mogłoby zapewnić 
szerszy zakres działań, które są lepiej wyposażone fi nansowo, a zatem bardziej atrakcyjne dla rolników. 
Działania na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wymagają spełnienia pewnych standardów, na przykład 
spełnienia norm ochrony środowiska do uczestnictwa w programach rolnośrodowiskowych. Normy te 
prowadzą do zwiększenia akceptacji społecznej wsparcia fi nansowego dla rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Niemniej jednak, udział płatności drugiego fi laru jest dość mały, czy to porównanie jest 
dokonywane na podstawie unijnych płatności czy tylko całkowitego budżetu. Oznacza to 
100% fi nansowanie UE w ramach pierwszego fi laru oraz przeznaczenie unijnych i krajowych 
środków na drugi fi lar. Szczegółowe dane można znaleźć w tabeli 6 w załączniku (rozdział 9.1). 

Nowe państwa członkowskie wykazują znacząco różne dystrybucje budżetów fi larów 1 i 2: w zależności 
od obliczeń (z lub bez krajowego współfi nansowania), budżety drugiego fi laru są co najmniej równe 
budżetom pierwszego fi laru (bez współfi nansowania). Ponieważ budżety drugiego fi laru są współfi nansowane 
przez państwa członkowskie i regiony, proporcje przesuwają się w kierunku minimalnego udziału 60:40 
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(fi lar 2: fi lar 1). Jedynymi starymi państwami członkowskimi wykazującymi podobne udziały są Austria 
(46%) i Portugalia (43%), w oparciu o fi nansowanie z budżetu UE i Finlandia (62%), Austria (60%), 
Luksemburg (59%) i Portugalia (49 %) na podstawie obliczeń z współfi nansowaniem z budżetów krajowych. 

Podczas okresu 2007-2013, krajowe budżety na Rozwój Obszarów Wiejskich poddawane są ciągłym zmianom: 
budżety starych państw członkowskich są stopniowo zmniejszane, z wyjątkiem Grecji, Włoch, Portugalii i 
Wielkiej Brytanii, podczas gdy budżety nowych państw członkowskich są stopniowo zwiększane, z wyjątkiem 
Malty, Cypru i Polski. Budżety pierwszego fi laru są także stopniowo zmniejszane w latach 2007-2013. Ze 
względu na te zmiany, stosunek budżetów fi laru 1 i fi laru 2 różni się na przestrzeni lat. 

4.2 Wewnątrz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: powiązania między
Osią1: Osią 2: Osią 3 

Budżet na Rozwój Obszarów Wiejskich ma fi nansować cały szereg działań, takich jak wsparcie dla systemów 
doradczych i jakości produkcji, inwestycje w gospodarstwach rolnych, programy rolnośrodowiskowe, 
infrastruktura na poziomie Wspólnoty, itp. Aby były skuteczne, działania te wymagają dużego wsparcia 
fi nansowego, które może być zapewnione ze źródeł wymienionych powyżej. Państwa członkowskie miały 
możliwość dostosowania programów krajowych i regionalnych do warunków lokalnych w ramach regulacji 
dotyczącej Rozwoju Obszarów Wiejskich. Priorytety określone w różnych programach będą miały istotny 
wpływ na dalszy rozwój i ukierunkowanie rolnictwa i obszarów wiejskich. 
Działania Rozwoju Obszarów Wiejskich są rozdzielone na trzech osiach tematycznych: 

 Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
(Działania na modernizację gospodarstw rolnych, tworzenie i korzystanie z usług doradczych, udział w 
systemach jakości żywności, tworzenie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych, itp.) 

 Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich 
(Programy rolnośrodowiskowe, płatności z tytułu naturalnych utrudnień, itp.) 

 Oś 3: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i promowanie zróżnicowania gospodarki wiejskiej. 
(Działania na rzecz dywersyfi kacji w kierunku działalności nierolniczej, turystyki, ochrony i poprawa 
stanu dziedzictwa obszarów wiejskich, itp.) 1

Porównanie programów w całej Europie pokazuje, że państwa członkowskie określliły priorytety głównie z 
osi 1 i osi 2, poprzez realizację programów rolnośrodowiskowych z jednej strony, oraz środki inwestycyjne 
i doradcze z drugiej strony (patrz tabela 1). Jakość pojedyńczego działania w dużym stopniu zależy od 
interesów politycznych i przyznanego budżetu. Największy udział budżetu w całkowitym budżecie na Rozwój 
Obszarów Wiejskich został przyznany osi 2 w Irlandii (80%), Finlandii, Austrii (74%), Wielkiej Brytanii, Szwecji 
i Danii (65%). Bardzo niski udział przyznano w Rumunii, Bułgarii, Malcie, Łotwie i Holandii (26 - 30%), blisko 
prawnego minimum 25%. 

1 Rozporządzenie EC/1698/2005 określa minimalne udziały dla różnych osi: 10% dla osi 1 i 3; 25% dla osi 
2, 10% dla osi 3 oraz 5% dla osi poziomej 4
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Jedenaście z 27 państw członkowskich nadało wysoki priorytet dla osi 1, w szczególności Działaniu 121 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”: między 40 a 50% budżetu na Rozwój Obszarów Wiejskich jest 
zarezerwowane dla osi 1 w Belgii, Łotwie, Portugalii, Węgrzech, Hiszpanii, Grecji, Cyprze, Rumunii, Litwie, 
Polsce i Bułgarii, co ciekawe, siedem krajów należy do „nowych państw członkowskich”. Udział dla osi 1, osi 
2 i osi 3 w UE-27, sklasyfi kowany dla każdej osi, można znaleźć w tabeli 1. 

Do najczęstszych działań na poziomie UE należą płatności rolnośrodowiskowe (Działanie 214), które 
otrzymuje 22% funduszy UE na Rozwój Obszarów Wiejskich (20,3 mld euro), oraz „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” (Działanie 121), które ubiega się o 11% ( 9,6 miliardów euro, 2007-2013) funduszy 
na Rozwój Obszarów Wiejskich. 

Tabela 1: Podział budżetu na Rozwój Obszarów Wiejskich na osi 1, 2 i 3. 
(Źródło: Unia Europejska (2008), obliczenia własne)

Udział Oś I Udział Oś II Udział Oś III

Państwo członkowskie Oś I 
Państwo 
członkowskie Oś II 

Państwo 
członkowskie Oś III

Belgia 49,2 Irlandia 79,7 Malta 33,6
Łotwa 48,7 Finlandia 74,0 Holandia 30,0
Portugalia 46,8 Austria 73,7 Bułgaria 29,7
Węgry 46,5 Wielka Brytania 72,9 Rumunia 27,4
Hiszpania 45,3 Szwecja 70,4 Niemcy 24,9
Grecja 44,0 Dania 64,6 Polska 19,7
Cypr 44,0 Luksemburg 58,9 Łotwa 19,5
Rumunia 44,0 Czechy 55,5 Czechy 17,0
Litwa 41,7 Słowenia 52,5 Grecja 14,1
Polska 41,4 Słowacja 51,0 Słowacja 13,8
Bułgaria 40,8 Francja 50,6 Węgry 13,6
Włochy 38,2 Włochy 44,7 Estonia 13,0
Estonia 38,0 Cypr 44,2 Litwa 12,4
Francja 37,7 Portugalia 42,3 Słowenia 11,1
Malta 34,9 Niemcy 41,1 Finlandia 9,5
Słowenia 33,4 Hiszpania 39,4 Cypr 9,1
Słowacja 32,1 Litwa 39,4 Wielka Brytania 9,0
Holandia 30,1 Estonia 39,0 Belgia 8,9
Luksemburg 28,4 Belgia 36,7 Włochy 8,7
Niemcy 28,0 Grecja 35,7 Szwecja 8,2
Czechy 22,5 Węgry 34,2 Luksemburg 6,9
Dania 20,2 Polska 34,1 Austria 6,6
Szwecja 15,5 Holandia 29,9 Francja 6,6
Austria 14,1 Łotwa 29,2 Dania 5,3
Wielka Brytania 11,9 Malta 27,2 Hiszpania 3,8
Finlandia 11,2 Bułgaria 27,0 Portugalia 0,4
Irlandia 10,3 Rumunia 26,0 Irlandia 0,0

4.3  Budżet dla konkretnych działań Rozwoju Obszarów Wiejskich w państwach członkowskich 
UE przypadający na oś 

Większość państw członkowskich koncentruje się w swoich krajowych programach na tych samych działaniach, 
co oznacza w konsekwencji, przeznaczenie głównej części budżetu  na Rozwój Obszarów Wiejskich na kilka 
działań. Dlatego budżet, który potencjalnie może zostać przeznaczony na inne środki jest ograniczony. 

Raport Komisji Europejskiej „Rozwój Obszarów Wiejskich w Unii Europejskiej” (DG AGRI 2008), przedstawia 
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fakty: działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” jest działaniem osi 1o najwiekszym 
znaczeniu w niemal każdym państwie członkowskim, z wyjątkiem Hiszpanii, Holandii , Portugalii, Rumunii, 
Słowenii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Na poziomie UE-27, udział tego działania wynosi 31% wkładu EFFROW 
przypisanemu ogólnie osi 1. W Luksemburgu, ten udział wynosi 76%. (...) Generalnie zaraz za tym działaniem 
znajduje się działanie 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” 
(...). 

Jeśli chodzi o działania osi 2, działanie 214  „Płatności rolnośrodowiskowe” jest instrumentem 
o najwyższym przydziale środków fi nansowych w większości państw członkowskich. Na poziomie UE-
27, stanowi ponad 50% wkładu EFFROW przydzielonego tej osi, a jego udział jest wyższy niż 70% 
w Belgii (82%), Szwecji (78%), Holandii (75%), Danii (73%) i Wielkiej Brytanii (72%). Czternaście 
z 27 państw członkowskich ma zintegrowane działanie 211 „Wspieranie gospodarowania na 
obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW)”, które ma najwyższe relatywne znaczenie w ramach osi 2 we Francji (51%). 

W ramach działań osi 3, działanie 322  „Odnowa i rozwój wsi” ma największy udział z 25% w UE-27. 
Udział ten jest najwyższy w Rumunii (63%), a następnie na Cyprze (48%) i Estonii (40%). Jeśli chodzi o 
działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, to stanowi ono 41% całkowitego 
wkładu EFFROW  przeznaczonego na oś 3 we Włoszech i 39% w Finlandii. 

5. Ocena Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w odniesieniu
do realizacji Działania 6 

Jak wspomniano powyżej, konstrukcja programów krajowych i regionalnych silnie wpływa na 
ukierunkowanie rolnictwa i obszarów wiejskich. Płatności pierwszego fi laru przyznawane są dla rolników w 
UE-15 (stare państwa członkowskie UE), w oparciu o rodzaj produkcji w latach 2000-2002. W zależności 
od realizacji reformy WPR z 2003 r. rolnicy są mniej lub bardziej otwarci na nowe formy produkcji. 

Wpływ na rolników, którzy praktykowali rolnictwo ekologiczne przed reformą był do pewnego stopnia negatywny 
- w zależności od modelu wdrożenia (Nieberg et al. 2007): model oparty na odniesieniu historycznym, wraz 
z częściowym (nie całkowitym) oddzieleniem płatności od decyzji produkcyjnych (ang. decoupling), stawia 
rolników ekologicznych w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z rolnikmi konwencjonalnymi, gdyż udział 
upraw, które nie kwalifi kowały się do płatności pierwszego fi laru był wyższy w ekologicznych gospodarstwach 
rolnych (w okresie 2000-2002). Wpływ reformy na rzecz przyjaznych dla środowiska form produkcji, zwłaszcza 
rolnictwa ekologicznego, nie jest - na obecnym etapie badań - oczywisty. 

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich, pomimo ich (w starych państwach członkowskich) znacznie 
mniejszych budżetów, dostarczają dóbr publicznych dla społeczeństwa poprzez zapewnienie wsparcia dla 
rolniczych metod zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego (gleba, różnorodność biologiczna, 
woda, itp.). W ten sposób środki publiczne są wydatkowane na usługi, które nie mogą być wypłacane za 
pośrednictwem rynku, niemniej jednak oznaczają  dodatkowe koszty dla producentów. Dlatego konieczne 
jest z ekonomicznego punktu widzenia posiadanie zewnętrznego (publicznego) wsparcia dla rolników w celu 
przestawiania ich gospodarstw. Ponadto, nowe formy rolnictwa, takie jak rolnictwo ekologiczne, często tworzą 
innowacje, co przyczynia się do poprawy kondycji  ekonomicznej i społecznej sektora rolnego i obszarów 
wiejskich jako całości. W skrócie, jeżeli budżet na rozwój obszarów wiejskich jest kierowany uważnie, szereg 
korzyści może być dostarczony rolnikom, obszarom wiejskim i społeczeństwu, a zatem ten rodzaj wydatków 
publicznych jest w dużym stopniu do zaakceptowania dla społeczeństwa. 

Do tworzenia i utrzymania trwałego sektora ekologicznego, wsparcie na hektar dla rolników ekologicznych 
jest oczywiście bardzo cenne, ale nie może w wystarczającym stopniu przyczynić się do zrównoważonego 
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rozwoju całego sektora. Europejski Plan Działania na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego 
zaleca „pełne wykorzystanie instrumentów w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu wsparcia 
sektora ekologicznego”. Dlatego środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powinny być skierowane 
na rolnictwo ekologiczne priorytetowo i na zasadzie pierwszeństwa, a także lepsze wsparcie powinno być 
przyznane dla projektów ekologicznych (rolnicy ekologiczni i organizacje), w uzupełnieniu do programu 
rolnośrodowiskowych. 

5.1 Oś 2 - Ocena programów rolnośrodowiskowych (Działanie 214)

Wymóg Działania 6: „Działania w celu zachowania korzyści dla środowiska i ochrony przyrody w dłuższej 
perspektywie”. 
Najważniejszym działaniem w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich, z bezpośrednim wpływem na rozwój 
liczby gospodarstw ekologicznych lub udział areału ekologicznego, jest program rolnośrodowiskowy z jego 
szczególnymi działaniami w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego, a także dodatkowymi działaniami, z 
których mogą skorzystać zarówno rolnicy konwencjonalni jak i ekologiczni. W większości państw członkowskich 
oferuje się płatności na hektar z tytułu przestawienia się na rolnictwo ekologiczne i / lub utrzymania areału 
ekologicznego. W zależności od dopłaty na hektar gruntów ekologicznych (lub sztukę w przypadku dopłaty 
za zwierzęta) i różnicy między dopłatą ekologiczną i konwencjonalną, działanie może mieć mniej lub 
bardziej pozytywny lub negatywny wpływ na udział gospodarstw ekologicznych lub gruntów ekologicznych. 
Kilka państw członkowskich lub regionów oferuje tylko wsparcie w okresie przestawiania (na przykład 
większości regionów Francji). Inne różnicują poziom wsparcia (większa pomoc w okresie przestawiania, 
niższa na okres po przestawieniu - większość landów niemieckich, regionów włoskich, hiszpańskich, niektóre 
regiony francuskie, Irlandia, Węgry). Niektóre przyznają te same opłaty dla obu okresów (Szwecja, 
Czechy, Węgry, Finlandia, Austria). 

Maksymalny poziom wsparcia dla gruntów ornych wynosi do 314 euro na hektar (Saksonia) 
w odniesieniu do okresu przestawiania, do 285 euro na hektar (Austria) gruntów ekologicznych, 
jednak ten poziom wsparcia jest wyjątkowy w porównaniu z większością innych programów. 

Zasadniczy cel działania jest zazwyczaj dostosowany do warunków regionalnych i wsparcie jest 
przyznane dla określonych rodzajów produkcji. Na przykład programy regionalne w Hiszpanii oferują wsparcie 
dla listy różnych rodzajów produkcji, w zależności od regionu - grunty orne, nawadniana i nienawadniana 
produkcja owoców, produkcja wina, oliwek, sadów owoców cytrusowych, trwałych użytków zielonych, itp. 
Drugim podejściem jest skoncentrowanie się na typie produkcji, które wydają się interesujące dla rynku 
produkcji i potrzeby pomocy, aby rozpocząć. Oba podejścia można zaobserwować w całej Europie, oba 
wydają się być przydatne, ale wykazują tendencję do wykluczenia innych rodzajów produkcji, które mogą 
również potrzebować wsparcia. 

5.1.1  Wsparcie na hektar dla ekologicznych gruntów ornych i użytków zielonych w UE-27 

Niektóre z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mają być negocjowane w sposób 
szczegółowy, a więc warunki i kwoty wsparcia są w stałym okresie przejściowym. Informacje na temat poziomu 
wsparcia pochodzą z ofi cjalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie danych podanych 
na działania na „rolnictwo ekologiczne”, a częściowo z bezpośrednich, osobistych informacji pochodzacych od 
ekspertów z państw członkowskich. W chwili obecnej nie ma pełnej listy działań rolnośrodowiskowych oraz 
dostępnej pomocy, jako że zakres projektu jest zbyt mały, aby opracować taki przegląd dla UE-27. 
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Tabele 2 i 3 pokazują wybrane wsparcie na hektar gruntów zarządzanych ekologicznie, gruntów ornych i 
użytków zielonych, różnych rodzajów produkcji w różnych państwach członkowskich i regionach. Kilka kwot 
może być - z uwagi na trwające negocjacje - w okresie przejściowym. 
Tabela 2: Wsparcie dla gruntów ornych, produkcji warzyw i owoców, ogrodnictwa itp. 

Państwo 
członkowskie Region Uprawa

Okres 
przestawiania
(euro na ha)

Kontynuacja
(euro na ha)

Czechy (grunty orne) 155 155
Czechy (warzywa, zioła) 564 564

Niemcy
Kraj warunki ramowe 

(grunty orne) 210 170

Niemcy
Krajowe warunki 
ramowe (warzywa) 480 300

Niemcy
Krajowe warunki 
ramowe (uprawy trwałe) 900 720

Niemcy Bawaria (grunty orne) 300 210
Niemcy Badenia-Wirtembergia (grunty orne) 150 150
Niemcy Brandenburgia/Berlin (grunty orne) 137 137
Niemcy Hesja (grunty orne) 160 160
Niemcy Meklemburgia-Pomorze (grunty orne) 135 135
Niemcy Dolna Saksonia (grunty orne) 262 137

Niemcy Nadrenia Północna-
Westfalia (grunty orne) 262 137

Niemcy Nadrenia-Palatynat (grunty orne) 200 120
Niemcy Saara (grunty orne) 0 116
Niemcy Saksonia (grunty orne) 314 164
Niemcy Saksonia-Anhalt (grunty orne) 160 160
Niemcy Szlezwik-Holsztyn (grunty orne) 262 137
Niemcy Turyngia (grunty orne) 187 187
Irlandia
Hiszpania Andaluzja (alfalfa) 183,7 183,7

Hiszpania Andaluzja (ryż, winogrona, 
warzywnictwo) 600 600

Hiszpania Andaluzja (orzechy) 123,1 123,1
Hiszpania Andaluzja (nawadniane sady) 588,6 588,6
Hiszpania Andaluzja (winorośle) 230,2 230,2
Hiszpania Andaluzja (bawełna) 360,9 360,9
Hiszpania Andaluzja (sady cytrusowe) 510,4 510,4
Hiszpania Murcja (oliwki)

Hiszpania
Murcja (cytrusy, nawadniane 

sady, winogrona) 900 720

Hiszpania
Murcja (orzechy, sady 

nienawadniane) 300 240

Hiszpania Murcja (winnice) 700 560
Hiszpania Kastylia-La Mancha  (ryż) 600 600
Hiszpania Kastylia-La Mancha (orzechy) 249 249
Hiszpania Kastylia-La Mancha (oliwki) 329 329
Hiszpania Kastylia-La Mancha (sady) 349/398 349/398
Hiszpania Kastylia-La Mancha (winogrona) 555 555
Hiszpania Kastylia-La Mancha (sady cytrusowe) 535 535
Hiszpania Kastylia-La Mancha (wino) 291 291
Hiszpania Katalonia (nawadniane zboża) 219 175

Hiszpania
Katalonia (zboża 

nienawadniane, 
rosliny paszowe)

127 102

Hiszpania Katalonia (rosliny paszowe 
nawadniane) 170 136

Hiszpania Katalonia (ryż) 600 480
Hiszpania Katalonia (orzechy) 195 156
Hiszpania Katalonia (sady cytrusowe) 500 400
Hiszpania Katalonia (sady) 420/380 336/304
Hiszpania Katalonia (warzywnictwo) 380/594 304/475
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Państwo 
członkowskie Region Uprawa

Okres 
przestawiania
(euro na ha)

Kontynuacja
(euro na ha)

Hiszpania Katalonia (winorośle) 310 248
Hiszpania Katalonia (winogrona) 520 416
Hiszpania Katalonia (oliwki) 270 216
Francja (uprawy roczne) 200 100
Francja (warzywa) 350 150

Włochy Liguria (produkcja nasion, 
rośliny paszowe)

200 180
(konw. 150)

Włochy Liguria (oliwki) 680 555
Włochy Liguria (wino) 750 700
Włochy Liguria (sady) 850 700
Włochy Veneto (zboża) 180 144

Włochy Veneto (inne – ziemniaki, 
buraki, itp.) 240 192

Włochy Veneto (winorśl, oliwki) 400 320
Włochy Veneto (sady) 600 408
Włochy Abruzzo (zboża, nasiona) 180 150

Włochy Abruzzo (ziemniaki, buraki, 
warzywa)

500 400

Włochy Abruzzo (rosliny paszowe) 120 100

Włochy Abruzzo (sady, uprawa 
winorośli)

700 600

Włochy Abruzzo (oliwki) 600 500
Włochy Puglia (zboża) 96 96
Włochy Toskania (zboża) 160 150
Włochy Toskania (kukurydza) 250 230
Włochy Toskania (wino) 720 650
Włochy Toskania (oliwki) 600 500

Włochy Toskania (rosliny motylkowe i 
oleiste) 150 140

Włochy Toskania (tpomidory dla 
przetwórstwa) 480 390

Węgry (grunty orne) 182 126
Węgry (warzywa) 332 176
Austria (grinty orne) 285 285

Austria (warzywa, zioła/
przyprawy, truskawki) 450 450

Austria (wino, sady, chmiel, 
szkółki dla drzew) 750 750

Austria 
(produkcja pos 
osłonami – pod 
szkłem / folią)

4200/2900 4200/2900

Finlandia 141 141

Szwecja

(zboża, rośliny 
motylkowe , len, 
buraki pastewne, inne 
rośliny pastewne)

144,4 144.4

Szwecja
(roliny pastewne, 
len oleisty, fasola, 
nasiona traw)

244,2 244,2

Szwecja (ziemniaki, buraki 
cukrowe, warzywa) 555,6 555,6

Szwecja (grunty orne, 
produkcja zwierzęca) 177,8 177,8

Wielka Brytania Anglia 353 90
Wielka Brytania Anglia (sady owocowe) 900 90
Wielka Brytania Anglia (poprawa gruntów) 175
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Tabela 3: Wparcie dla użytków rolnych, produkcji zwierzęcej 

Państwo 
członkowskie

Region Uprawa Okres 
przestawiania
(euro na ha)

Kontynuacja
(euro na ha)

Czechy (stałe użytki zielone) 71 71
Niemcy Krajowe warunki ramowe (użytki zielone) 210 170
Niemcy Bawaria (użytki zielone) 300 210
Niemcy Badenia-Wirtembergia (użytki zielone) 150 150
Niemcy Brandenburgia/Berlin (użytki zielone) 131 131
Niemcy Hesja (użytki zielone) 160 160
Niemcy Meklenburgia-Pomorze (użytki zielone) 135 135
Niemcy Dolna Saksonia (użytki zielone) 262 137
Niemcy Nadrenia Północna-Westfalia (użytki zielone) 262 137
Niemcy Nadrenia-Palatynat (użytki zielone) 200 120
Niemcy Saara (użytki zielone) 0 116
Niemcy Saksonia (użytki zielone) 314 164
Niemcy Saksonia-Anhalt (użytki zielone) 137 137
Niemcy Szlezwik-Holsztyn (użytki zielone) 262 137
Niemcy Turyngia (użytki zielone) 187 187
Irlandia - 55 ha / >55 ha (użytki zielone) 212/30 106/15
Hiszpania Andaluzja (poza drobiem) 201/DJP 201/DJP
Hiszpania Andaluzja (drób) 249/DJP 249/DJP
Hiszpania Andaluzja (użytki zielone) 183,7 183,7
Hiszpania Murcja (użytki zielone) 90 72
Hiszpania Kastylia-La Mancha (użytki zielone) 287 287
Hiszpania Kastylia-La Mancha (produkcja 

zwierzęca)
159/DJP 159/DJP*

Francja (użytki zielone) 100 80
Włochy Liguria (użytki zielone) 180 170

(conv. 0)
Włochy Veneto (użytki zielone) 260 208
Włochy Veneto (pastwiska) 100 80
Włochy Abruzzo (zboża, nasiona) 180 150
Włochy Abruzzo (ziemniaki, buraki, 

warzywa)
500 400

Włochy Abruzzo (rośliny pastewne) 120 100
Włochy Toskania (rośliny pastewne) 125 125
Węgry (wypasanie) 107 107
Węgry (Nie-Natura 2000 / 

Natura 2000 area)
(koszenie) 63/32 63/32

Austria (użytki zielone) 240 240
Austria -25% gruntów 

ornych/>25%
(rośliny pastewne) 285/240 285/240

Finlandia (duża jednostka 
przeliczeniowa)

267/DJP 267/DJP

Szwecja (użytki zielone) 88,9 88,9
Wielka Brytania Anglia 353 90

*DJP: duża jednostka przeliczeniowa

Tabela 4 (grunty orne) i tabela 5 (użytki zielone) pokazują różnice między starymi i nowymi programami, jak również 
między wsparciem w okresie przestawiania i okresie po przestawieniu na rolnictwo ekologiczne (kontynuacja). 
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Tabela 4: Wsparcie na hektar dla rolnictwa ekologicznego, grunty orne, 2004/05 
(stare Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) i 2007 w odniesieniu do gruntów w okresie przestawiania i 
ekologicznych 
(Źródło: Hrbalova et al. 2005; Tuson et al., 2005; Nieberg 2007)

Grunty orne
2004/05 2004/05 2007 2007

Okres 
przestawiania

Kontynuacja Okres 
przestawiania

Kontynuacja

Austria 327 327 285 285
Belgia 500-600 240-350 brak brak
Bułgaria brak brak brak brak
Czechy 110 110 155 155
Finlandia 147 147 234/374 234/374
Francja 366 183 200** 100**
Grecja 335 335 brak brak
Węgry 178 127 182 126
Irlandia 181 91 0 0
Włochy 150-200 100-200 96-200 ?* 96-180 ?*
Litwa 416 416 215 215
Luksemburg 200 150 brak brak
Holandia 148 0 brak brak
Polska 149 131 216brak 203
Portugalia 228 190 brak brak
Rumunia brak brak brak brak
Szwecja 151 151 144-244 144-244
Wielka Brytania 
(Anglia)

261 44 353 90

Wyjaśnienia: 
* Regionalne zróżnicowanie poziomu wsparcia 
** Krajowe ramy, nie oferowane we wszystkich regionach Francji 
?* Regionalne zróżnicowanie, większa zmienności możliwa (przegląd nie ukończony)

Tabela 5: Wsparcie na hektar dla rolnictwa ekologicznego, użytków zielonych, 2004/05 
(stare Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) i 2007 w odniesieniu do gruntów w okresie 
przestawiania i gruntów ekologicznych 

Pastwiska
2004/05 2004/05 2007 2007

Okres 
przestawiania

Kontynuacja Okres 
przestawiania

Kontynuacja

Austria 251 251 66-240 66-240
Belgia 425-450 55-275 brak brak
Bułgaria brak brak brak brak
Czechy 34 34 71 71
Niemcy 200-300 150-190 0-300* 120-210*
Dania 271 117 brak brak
Estonia 74 74 brak brak
Hiszpania 117 117 0-287 ?* 0-287 ?*
Finlandia 103 103 0 /234-374 0 /234-374
Francja 160 80 100** 80**
Grecja 100 100 brak brak
Węgry 59 59 brak brak
Irlandia 181 91 brak brak
Włochy 100-200 100-200 0-260 ?* 0-208 ?*
Litwa 118 118 127 127
Luksemburg 200 150 brak brak
Łotwa 139 81 brak brak
Holandia 136 0 brak brak
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Polska 72 57 89 70
Portugalia 210 157 brak brak
Rumunia brak brak brak brak
Szwecja 58 58 88,9 88,9
Słowenia 230 230 brak brak
Słowacja 99 50 brak brak
Wielka 
Brytania 
(Anglia)

203 33 353 90

Źródło: Hrbalova et al. 2005; Tuson et al., 2005; Nieberg 2007

Wyjaśnienia: 
* Regionalne zróżnicowanie poziomu wsparcia 
** Krajowe ramy, nie oferowane we wszystkich regionach Francji 
?* Regionalne zróżnicowanie, większa zmienności możliwa (przegląd nie ukończony)

5.1.2 Przykłady innych działań rolnośrodowiskowych 
Przykład Francji pokazuje różnorodność programów regionalnych, które mogą występować nawet 
w obrębie jednego państwa członkowskiego: część budżetu przeznaczona na działanie „Przestawianie na 
rolnictwo ekologiczne” oraz „Kontynuowanie rolnictwa ekologicznego” różni się w regionach od 1,1 do 8, 9% 
całkowitego budżetu na Rozwój Obszarów Wiejskich i od 4,1 do 27,5% budżetu na program rolnośrodowiskowy. 
Wszystkie francuskie regiony oferują wsparcie na okres przestawiania na rolnictwo ekologiczne, ale tylko 
dziewięć spośród 21 regionów na kontynuowanie rolnictwa ekologicznego. Podobna sytuacja panuje w 
Niemczech - 16 programów regionalnych, w zakresie od 135-314 euro na hektar gruntów ornych i użytków 
zielonych w okresie przestawiania i 116-210 euro na hektar ziemi przestawionej. Najwyższe wsparcie na 
hektar dla gruntów ekologicznych jest oferowane w Saksonii - niemniej jednak, Minister Rolnictwa przyznaje, 
że to nie wystarczy, ani w okresie przestawiania, ani po tym okresie. Większe wsparcie może pomóc, ale 
ryzyko ekonomiczne pozostaje. 

Dla porównania - Irlandia - dotacje na przestawienie gruntów wahają się od 212 euro na hektar do 55 
hektarów, a następnie 30 euro; dla ziemi przestawionej jest to kwota 106 euro na hektar do 55 ha i 15 euro 
później. Dla gospodarstw mniejszych niż 6 ha, w przeliczeniu na hektar dopłata wynosi 283 euro w odniesieniu 
do gruntów w okresie przestawiania i 142 euro dla statusu ekologicznego. Te kwoty przyznawane są na 
hektar za „ekologiczne działania samodzielne”, które można łączyć w pewnych okolicznościach z działaniami 
w ramach Programu Ochrony Środowiska Obszarów Wiejskich (ang. Rural Environment Protection Scheme – 
REPS), który jest również podstawowym działaniem dla rolników konwencjonalnych. Porównanie w oparciu o 
działania REPS i działania ekologiczne pokazuje, że różnica jest dość mała, a nawet stawia obszary ekologiczne 
w niekorzystnej sytuacji, ale z uwagi na możliwość łączenia obu większość  rolników ekologicznych może 
uzyskać znaczące poparcie. Dopłata na hektar za działanie w ramach REPS wynosi 234 euro za pierwsze 20 
ha, a dla rolników na wspólnie używanych obszarach poza Naturą 2000 wynosi 282 euro na hektar do 40 ha. 

Region Murcji  w Hiszpanii uznaje rolę jaką rolnictwo ekologiczne odgrywa ze względu na jego 
wartość gospodarczą i społeczną i jego pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich ogólnie 
i oferuje - podobnie jak większość programów regionalnych w Hiszpanii - wsparcie na hektar 
dla szerokiej gamy upraw. Większość hiszpańskich programów regionalnych oferuje premię za 
sztukę dla ekologicznej produkcji zwierzęcej. Interesującym warunkiem uzyskania wsparcia jest 
udowodnienie, że 20% produkcji jest wprowadzane do obrotu jako produkt ekologiczny. 

Niektóre programy, takie jak hiszpański region Andaluzja lub Austria, oferują 
wsparcie dla pszczelarstwa, 28.40 euro na ul w Andaluzji i 25 euro w Austrii. 

Andaluzja sprzyja „rolnikom praktykującym rolnictwo ekologiczne” jako benefi cjentom działania „Ochrona 
rzadkich gatunków roślin” (214-11).
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5.1.3 Konfl ikt między wspieraniem produkcji ekologicznej / konwencjonalnej 
Kilka programów umieszcza inne praktyki rolnicze niż rolnictwo ekologiczne na lepszej pozycji startowej 
programu rolnośrodowiskowego (np. Irlandia), w związku z tym zachęta do przestawienia się na rolnictwo 
ekologiczne lub jego dalszej kontynuacji jest bardzo niska i może stworzyć przeszkody dla dalszego rozwoju 
sektora produkcji ekologicznej (na przykład, patrz 4.1.4). Dodatkowo, niższe dopłaty otrzymane w ramach 
wsparcia fi nansowego pierwszego fi laru może być niewystarczająco wyważone i prowadzić do zakłóceń na rynku. 

Zwykle, rolnicy ekologiczni mogą ubiegać się o takie same dodatkowe środki, jak rolnicy konwencjonalni, 
ale kilka programów stawia rolnictwa ekologicznego w niekorzystnej pozycji, ze względu na niższe 
dopłaty za to samo działanie (np. Hesja / Niemcy, zielony obornik, 45 euro / ha dla gospodarstw ekologicznych, 
70 euro / ha dla gospodarstw konwencjonalnych). Ustalenie górnych limitów płatności, albo na hektar lub na 
gospodarstwo, jest przydatne z punktu widzenia budżetu, ale należy zauważyć, że te limity częściej stosuje się 
dla gospodarstw ekologicznych, a więc ogranicza fi nansowo rozpoznanie wysiłków i korzyści dostarczanych 
przez rolnictwo ekologiczne.

5.2 Oś 1 / Oś 3 - ocena 

Oprócz wsparcia w ramach osi 2 (programy rolnośrodowiskowe), kilka środków osi 1 i osi 3 byłoby 
właściwe dla wspierania rolnictwa ekologicznego. Niektóre programy wykazują zaangażowanie w 
rolnictwo ekologiczne przez priorytetyzowanie rolników ekologicznych i projektów dla niektórych działań, 
ale tylko kilka programów dałoby rolnikom ekologicznym lepsze warunki stosowania lub wsparcia. 

Nastepująca ocena omawia czy i w jaki sposób poszczególne działania mogłyby być wykorzystane przez 
sektor rolnictwa ekologicznego i czy rolnictwo ekologiczne jest priorytetem w ramach tych działań i może 
przyciągnąć większe wsparcie niż konwencjonalne rolnictwo.

5.2.1 Działanie 121 - Inwestycje w gospodarstwach rolnych 
Działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

Działanie 6 wymaga „stwarzania takich samych możliwości otrzymywania wsparcia inwestycyjnego przez 
rolników gospodarujący ekologicznie, jakie mają inni rolnicy”. 

Niemiecki land Bawaria oferuje, oprócz bardzo wysokiego poziomu dopłat na hektar w ramach programu 
rolnośrodowiskowego, większe dotacje dla gospodarstw ekologicznych poprzez działanie 121 (wsparcie 
inwestycyjne) - 20% zamiast 15% na inwestycje w hodowli zwierząt. W Austrii i Czechach rolnicy 
ekologiczni otrzymują lepsze wsparcie poprzez działanie 121 - w Austrii na odbudowę stajni, w Czechach na 
wiele projektów - oba oferują większy procent wsparcia fi nansowego dla rolników ekologicznych. 

Region Liguria we Włoszech ustanawia kilka priorytetów dla fi nansowania inwestycji poprzez działanie 121 
– jednym z nich jest rolnictwo ekologiczne, koncentrując się na ogrodnictwie, nabiale, mięsie i produkcji 
owoców. 

Irlandia traktuje rolników ekologicznych priorytetowo w działaniu 121 na inwestycje na terenie 
gospodarstwa rolnego. Inne programy wymieniają projekty ekologiczne jako potencjalne wnioski o środki, 
ale nie traktują priorytetowo lub preferencyjnie sektora ekologicznego (programy włoskie, Węgry, Finlandia, 
...). 

Francuski krajowy program ramowy wymienia rolników ekologicznych i projekty kwalifi kujące się do 
wsparcia w ramach działania 121. 

Żaden z pozostałych zweryfi kowanych programów nie wspomina rolnictwa ekologicznego w odniesieniu do 
działania 121.
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5.2.2 Działania 111, 114, 115 - szkolenia i doradztwo 
Działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie“
Działanie 114 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów“
Działanie 115 „Tworzenie usług z zakresu zarządzania, zastępstwa i usług doradczych”

Działanie 6 wymaga „szkoleń i edukacji dla wszystkich operatorów rolnictwa ekologicznego, obejmujących 
produkcję, przetwarzanie i marketing”. 

Żaden ze zweryfi kowanych programów nie wykazuje żadnego odniesienia do rolnictwa ekologicznego. 

5.2.3  Działania 123, 124 - przetwórstwo i marketing 
Działanie 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” 
Działanie 124 „Współpraca na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolnym i 
żywnościowym” 

Działanie 6 wymaga „stwarzania bodźców dla producentów, aby ułatwić im dystrybucję i marketing poprzez 
zintegrowanie całego łańcucha produkcyjnego w ramach (kontraktowego) układu zaangażowanych stron”.

Bawaria oferuje przez działanie 123 ( „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”) 
wyższe dotacje - 25% zamiast 20%. Minimalny poziom inwestycji jest niższy (100,000 zamiast 250,000 
euro). Rolnicy ekologiczni w Czechach otrzymują lepsze wsparcie poprzez działanie 123. 

Szwecja ustanawia priorytety w odniesieniu do inwestycji wspierających dostawy na rynek produktów 
spożywczych z wartością dodaną, na przykład na przetwarzanie certyfi kowanych ekologicznych produktów 
żywnościowych pochodzących od zwierząt wypasanych na pół naturalnych pastwiskach w regionie, itd. 

Inne programy wymieniają projekty ekologiczne jako potencjalnych wnioskodawców dla tego działania, ale 
nie traktują priorytetowo lub preferencyjnie sektora ekologicznego (programy włoskie, Węgry, Finlandia, ...). 

Fiński program wskazuje projekty ekologiczne jako potencjalnie kwalifi kujące się do działania 
124, ale nie oferuje lepszego wsparcia w porównaniu z projektami  nieekologicznymi. 

Żaden z pozostałych zweryfi kowanych programów nie wspomina rolnictwa ekologicznego w ramach działania 
124. 

5.2.4 Działania 132, 133, 142 - systemy jakości żywności, grupy producentów

Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”
Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne ” 
Działanie 142 „Grupy producentów rolnych” 

Działanie 6 wymaga wsparcia dla rolnictwa ekologicznego poprzez „stymulowanie strony popytowej poprzez 
zastosowanie nowych programów jakościowych“.

Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” może zostać wykorzystane przez 
państwa członkowskie do wsparcia gospodarstw ekologicznych przez (częściowy) zwrot kosztów certyfi kacji. 
Na przykład, francuski krajowy program ramowy wymienia rolnictwo ekologiczne jako przykład rolnictwa 
przyjaznego dla środowiska, które powinno być wspierane przez to działanie. Włoskiego region Abruzzo 
wymienia również rolnictwo ekologiczne, ale bez ustalania pierwszeństwa do uzyskania wsparcia. W 
hiszpańskim regionie Kastylia-La Mancha dedykuje się 600,000 euro na program (rolnictwo ekologiczne) 
oraz szacuje średnie koszty na farmie na około 400 euro (dla ok. 1100 gospodarstw). Austria i większości 
landów niemieckich oferuje wsparcie na hektar na koszty kontroli i certyfi kacji do pewnego limitu. Włoski 
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region Liguria deklaruje producentów żywności ekologicznej, jako kwalifi kujących się do działania 132. W 
Anglii to działanie (132) nie jest w ogóle oferowane. 

Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne ” jest zalecane przez francuski krajowy program ramowy 
do wykorzystania w rolnictwie ekologicznym i w ogóle przyjaznych dla środowiska metodach produkcji. 

5.3  Podsumowanie 

Rozporządzenie 1698/2005 dotyczące Rozwoju Obszarów Wiejskich oferuje szereg działań, które potencjalnie 
mogą wspierać rolników ekologicznych i sektor ekologiczny w sposób, który jest wymagany przez Działanie 
6 Europejskiego Planu Działania na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego. Z analizy wynika, 
że wszystkie oceniane programy obejmują działania dla rolnictwa ekologicznego - z istotnymi różnicami w 
jakości. 

Głównym środkiem jest dopłata na hektar za przestawienie gruntów na rolnictwo ekologiczne, zwykle 
oferowana przez 3-5 lat. Wiele programów oferuje dodatkowo niższy poziom wsparcia dla przestawionych 
gruntów, i tylko nieliczne kraje przyznają taki sam poziom wsparcia dla okresu przestawiania i po okresie 
przestawienia.

W zależności od regionów, wsparcie fi nansowe na hektar jest oferowane dla różnych typów produkcji, 
od łąk i gruntów ornych ogólnie do produkcji specjalistycznej, typowej dla niektórych regionów. Kilka 
programów (np. Hiszpania) oferuje dopłatę za sztukę bydła, jak również wsparcie dla pszczelarstwa. 

Wspólnym problemem dla rolników przestawiających się na rolnictwo ekologiczne w wielu przypadkach jest 
niski poziom wsparcia dla produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. 

Oprócz płatności w ramach programu rolnośrodowiskowego, szereg działań z osi 1 i osi 3  spełnienia 
wymagania Działania 6. 
Lepsze warunki dla rolników ekologicznych są oferowane w ramach kilku programów poprzez działanie 
121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” dla inwestycji oraz poprzez działanie 123 „Zwiększanie wartości 
dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Niektóre programy oferują działanie 132 „Uczestnictwo 
rolników w systemach jakości żywności ” aby otrzymać zwrot kosztów certyfi kacji.

Dobrym przykładem szeregu działań dla rolnictwa ekologicznego jest czeski krajowy program, począwszy od 
poziomu wsparcia na hektar areału ekologicznego, po ułatwienie dostępu do funduszy inwestycyjnych, wsparcie 
dla przetwórstwa i obrotu, podejmowanie działalności przez młodych rolników, turystykę i dywersyfi kację w 
kierunku działalności nierolniczej. Austriacki program pokazuje podobny zakres działania - wysokie wsparcie na 
hektar dla gruntów ekologicznych, łatwiejszy dostęp do funduszy inwestycyjnych, wsparcie dla przetwórstwa 
produktów ekologicznych i częściowy zwrot kosztów certyfi kacji. Niektóre programy hiszpańskie wskazują 
na dobre wsparcie dla strony produkcyjnej poprzez programy rolnośrodowiskowe, szczególnie ważne dla 
lokalnych upraw i hodowli zwierząt. 
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6. Studium przypadku: Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich w państwach 
członkowskich

Czechy
Rolnicy ekologiczni uzyskują wsparcie w ramach programu rolnośrodowiskowego dla gruntów ornych, 
trwałych użytków zielonych, warzyw, ziół i upraw trwałych. 

Całkowity budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczony na rolnictwo ekologiczne wynosi 
19,83 mln euro (Czechy wnioskowały o 540,39 mln w 2007), w porównaniu z całkowitym budżetem Osi 
2 - 2,284 mln euro, udział rolnictwa ekologicznego odpowiada 7%. Rolnictwo ekologiczne jest ogólnym 
priorytetem czeskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co znajduje odzwierciedlenie w kilku 
działaniach osi 1 i osi 3. Rolnicy ekologiczni otrzymują lepsze wsparcie poprzez działanie 121 „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” i 112 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom“. Dwa działania osi 3, 311 „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” i 313 „Wspieranie działalności turystycznej” również zapewniają większe wsparcie dla rolników 
ekologicznych. 

Niemcy 
Pozytywnym przykładem jest Bawaria - oprócz bardzo wysokiego poziomu dopłat na hektar w programie 
rolnośrodowiskowym, działanie 121 (wsparcie inwestycyjne) oferuje wyższe dotacje - 20% zamiast 15% na 
inwestycje w hodowli zwierząt i działanie 123 („Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej 
i leśnej”), jak również - 25% zamiast 20% dotacji, a minimalna wartość inwestycji jest niższa (100,000 
zamiast 250,000 euro). 

Hiszpania 
Hiszpańskim program na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Marco Nacional de desarrollo 2007-2013) 
podkreśla Artykuł 6 Europejskiego Planu Działania na rzezc Żywności ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego 
i jego konieczny wpływ na Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich w państwach członkowskich. 

Murcja
Hiszpański region Murcja przeznacza budżet  w wysokości 50,8 mln euro na rolnictwo ekologiczne w latach 
2007-2013, czyli więcej niż połowę budżetu dla programów rolnośrodowiskowych. 
Murcja ma kilka - bardzo specjalistycznych - rodzajów produkcji, co jest odzwierciedlone przez działania w 
ramach programu. Najwyższa dopłata otrzymana przez rolników została przeznaczona na nawadniane sady, 
sady cytrusowe i winogrona: 900 euro/hektar na pierwsze trzy lata, 720 euro/ha na okres 4/5 lat. Dopłata 
na hektar dla winnic wynosi 700 (360), dla oliwek i chleba świętojańskiego 500 (400).

Kastylia-La Mancha: 
Ocena ex-ante regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wskazuje na braki w zakresie rolnictwa 
ekologicznego: doradctwo, edukacja, informacja, przetwarzanie informacji dla konsumentów, marketing. 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu pomóc w poprawie sytuacji poprzez ustalanie różnych 
działań, chociaż są one oferowane tylko w ramach programów rolnośrodowiskowych. Są one podobne do innych 
hiszpańskich programów regionalnych, ukierunkowanych działań na specjalne rodzaje produkcji, np. ryż (600 
euro/ha), różnego rodzaju sady, oliwki, sady owoców cytrusowych, winnice (produkcja wina 291 euro/ha, 
produkcja winogron 555 euro/ha). Hodowla ekologiczna jest wspierana 159 euro na sztukę żywego inwentarza. 
Przykładem realizacji Działania 6 jest hiszpańskojęzyczny region Kastylia-La Mancha, gdzie  łączy się działania 
Rozwoju Obszarów Wiejskich poświęcone rolnictwu ekologicznemu ze Strategicznym Planem Działania dla 
rolnictwa ekologicznego i hodowli zwierząt Kastylia-La Mancha 2007-2011. Dwanaście obszarów działalności 
zostało wyróżnione, które wymagają wsparcia w celu dalszego rozwijania sektora ekologicznego, zachęcając 
do produkcji ekologicznej i nadania struktury sektorowi ekologicznemu, do pogłębiania wiedzy, tworzenia 
systemów informacyjnych i kontrolnych oraz rozwoju przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych. 
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Andaluzja
Ten hiszpański region oferuje wsparcie dla różnych rodzajów produkcji, od lucerny (358 euro /ha), ryżu (600 
euro/ha), nawadnianych sadów (588,6 euro/ha), nienawadnianych sadów (123,1 euro/ha), oliwek (370 euro/
ha na zboczach, 270 euro/ha inne), winnice (winorośle 230,2 euro/ha), bawełnę (360,9 euro/ha). Hodowla 
zwierzęca jest obsługiwana za pomocą dopłat na jedną sztukę, 249 euro/DJP dla drobiu, 201 euro/ha dla 
innych zwierząt. 

Francja
Udział rolnictwa ekologicznego w budżecie (działania „Przestawianie na rolnictwo ekologiczne” oraz „Kontynuacja 
rolnictwa ekologicznego”) różni się między regionami w granicach 1,1 - 8,9% całkowitego budżetu na Rozwój 
Obszarów Wiejskich (średnio 3,5% we Francji), a  w budżecie programów rolnośrodowiskowych z 4,1 - 
27,5% (średnia dla Francji wynosi 12,9%). Wszystkie francuskie regiony oferują wsparcie dla przestawienia 
się na rolnictwo ekologiczne, ale tylko dziewięć spośród 21 regionów, dla kontynuacji produkcji ekologicznej. 
Krajowe programy ramowe traktują rolników ekologicznych i projekty jako kwalifi kujące się do wsparcia w 
ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 132 „Jakość produkcji” (zwrot kosztów kontroli) i 
133 „Promocja produktów wysokiej jakości” (wsparcie dla grup producentów ekologicznych). 

Większość francuskich regionalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich podkreśla konieczność 
dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego i sektora ekologicznego, a zatem godnego poparcia, ale budżet 
nie odzwierciedla tego w wystarczającym stopniu. Celem programu jest zwiększenie obszaru ekologicznego 
od 2% do 3%, co jest sprzeczne z celem „Grenelle de l’environnement”, rozpoczętego przez francuski rząd 
jesienią 2007 r., które zakłada wzrost gospodarczy w wysokości do 6% do roku 2012. 

Irlandia 
Wsparcie dla rolników ekologicznych poprzez program rolnośrodowiskowy jest opisane w rozdziale 5.1.2. 

Rolnicy ekologiczni podlegają przede wszystkim działaniu 121, na inwestycje na terenie gospodarstwa rolnego. 
Rolnicy ekologiczni uzyskują lepsze wsparcie dla działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” 
(przebudowa stajni) i działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.

Włochy 
Liguria 
Kilka priorytetów jest określonych na fi nansowanie inwestycji w ramach działania 121 „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” - jednym jest rolnictwo ekologiczne, z naciskiem na ogrodnictwo, nabiał, mięso i 
produkcję owoców. W przypadku działania 132 „Jakość produkcji” i 133 „Działania informacyjne i promocyjne 
” producenci żywności ekologicznej są wymienieni jako kwalifi kujący się do tych działań. 

Austria 
Rolnicy ekologiczni dostają 285 euro/ha gruntów ornych, 450 dla ziół/przypraw i warzyw, na użytki zielone 
240 euro, i pszczelarze otrzymuja 25 euro/ul. Produkcja pod osłonami jest wspierana przez 4.200 euro 
(szklarnie) i 2.900 euro/ha (szklarnie foliowe). 

Wielka Brytania
Udział budżetu 2 fi laru w porównaniu do budżetu 1 fi laru jest bardzo niski, dlatego ramy fi nansowe na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich są zbyt słabe, aby ustalić ambitny program. Niektóre działania nie 
są wprowadzone w program w Wielkiej Brytanii, np. 132 „Jakość produkcji”, które mogą zapewnić zwrot 
kosztów kontroli rolników ekologicznych. Budżet na działania rolnośrodowiskowe jest dość niski, jak również, 
co skutkuje niskim wsparciem za hektar, szczególnie dla rolników ekologicznych po okresie przestawiania. 
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Węgry 
Produkcja ekologiczna jest wspierana na gruntach ornych, sadach i użytkach zielonych. 
Dopłata za gospodarowanie na użytkach zielonych jest niższa w odniesieniu do gruntów, które nie należą do 
obszarów Natura 2000, ze względu na dodatkowe płatności dla obszarów Natura 2000. Drugie rozróżnienie 
dotyczy „koszenia” i „wypasu” - dopłaty za koszenie użytków zielonych są niższe niż za wypas. Oś 1 i oś 3 nie 
zawiera żadnych przyszłych działań, które są przede wszystkim przeznaczone dla rolnictwa ekologicznego lub 
traktują projekty ekologiczne priorytetowo. 

7. Model ekologiczny - „Idealne wdrożenie działania 6” 

Doskonałym wdrożeniem Działania 6 będzie synteza ocenianych programów, 
podsumowanie działań wspierających sektor ekologiczny - od producenta do konsumenta. 

Poniższe zestawienie jest próbą stworzenia optymalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z punktu widzenia rolnictwa ekologicznego w oparciu o doświadczenia z istniejących programów 
i analizy możliwości zawartych w rozporządzeniu 1698/2005 dla Rozwoju Obszrów Wiejskich. 

Wybór oparty jest na dwóch następujących pytaniach i wnioski są podane działanie po działaniu:

•  Jakie działania stanowią ramy dla wsparcia w sektorze produkcji ekologicznej? 

•   W jaki sposób działania te zapewniają efektywne wsparcie dla sektora ekologicznego? 

 Działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”

Propozycja: 
Przeznaczenie określonego procentu budżetu (zgodnie z szacowanym rozwojem sektora ekologicznego) 
na „wnioskodawców ekologicznych” i / lub 
Priorytet na szkolenia dla rolników ekologicznych, transfer wiedzy, itp. i / lub 
Zwiększone fi nansowanie dla uczestników działania z głównym naciskiem na rolnictwo ekologiczne 

 Działanie 112 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” 

Propozycja: 
Priorytet dla rolników urządzających się jako „młodzi rolnicy ekologiczni” 

Przykład: Czechy 

 Działanie 114 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”

Propozycja: 
Dedykacja określonego procentu budżetu (zgodnie z szacowanym rozwojem sektora ekologicznego) dla 
„wnioskodawców ekologicznych” i / lub 
Priorytet dla działań doradczych dla rolników ekologicznych i / lub 
Zwiększone fi nansowanie dla uczestników działania z głównym naciskiem na  rolnictwo ekologiczne

 Działanie 115 „Tworzenie usług z zakresu zarządzania, zastępstwa i usług doradczych“ 

Propozycja: 
Dedykacja określonego procentu budżetu (zgodnie z szacowanym rozwojem sektora ekologicznego) dla 
„wnioskodawców ekologicznych” i / lub
Priorytet dla (prywatnych) organizacji oferujących usługi doradcze dla rolników ekologicznych i / lub 
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Zwiększenie fi nansowania (prywatnych) organizacji oferujących usługi doradcze dla rolników 
ekologicznych 

 Działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

Propozycja: 
Przeznaczenie określonego procentu budżetu (zgodnie z szacowanym rozwojem sektora ekologicznego) 
dla „wnioskodawców ekologicznych”  i / lub
Priorytet dla rolników ekologicznych i / lub 
Zwiększone fundusze dla rolników ekologicznych (większe dotacje dla projektów dotyczących 
gospodarstw ekologicznych, np. budowę stajni, inwestycje w produkcję niektórych rodzajów) 

Przykład: Austria, Czechy, Bawaria 

 Działanie 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”

Propozycja: 
Przeznaczenie określonego procentu budżetu (zgodnie z szacowanym rozwojem sektora ekologicznego) 
dla „wnioskodawców ekologicznych” i / lub
Priorytet dla rolników ekologicznych i / lub 
Zwiększone fundusze dla rolników ekologicznych (większe dotacje dla projektów dotyczących 
gospodarstw ekologicznych, np. inwestycje w jednostki przetwórstwa produktów ekologicznych) 

Przykład: Austria, Czechy, Bawaria 

 Działanie 124 „Współpraca na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii w 
sektorze rolnym i żywnościowym”

Propozycja: 
Rolnictwo ekologiczne jako priorytetowe w ramach działania i / lub 
Zwiększone fi nansowanie projektów w sektorze produkcji ekologicznej 

 Działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

Propozycja: 
Nakaz używania tego działania we wszystkich Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu wsparcia 
rolników ekologicznych poprzez refundowanie kosztów certyfi kacji produkcji ekologicznej (przynajmniej 
częściowe) 

Przykład: Austria, Niemcy (regionalnie), Hiszpania (regionalnie), Włochy (regionalnie) 

 Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne”

Propozycja: 
Rolnictwo ekologiczne jako priorytetowe w ramach działania i / lub 
Zwiększone fi nansowanie projektów w sektorze produkcji ekologicznej

 Działanie 142 „Grupy producentów rolnych” 

Propozycja: 
Rolnictwo ekologiczne jako priorytetowe w ramach środka i / lub 
Zwiększone fi nansowanie projektów w sektorze produkcji ekologicznej
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 Działanie 214 „Płatności rolnośrodowiskowe” 

Propozycja: 
Nakaz używania tego działania we wszystkich Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ze wsparciem dla rolników w okresie przestawiania i rolników ekologicznych, 
z tymi działaniami na najwyższym poziomie wszystkich programów, 
ze znaczną różnicą poziomu wsparcia dla działań konwencjonalnych. 

Przeznaczenie określonego procentu budżetu (zgodnie z szacowanym rozwojem sektora ekologicznego) 
na działania w okresie przestawiania i po okresie przestawiania na rolnictwo ekologiczne 

 Działanie 215 „Dopłaty z tytułu dobrostanu zwierząt” 

Propozycja: 
Nakaz używania tego działania we wszystkich Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z priorytetem dla rolników ekologicznych 

 Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

Propozycja: 
Rolnictwo ekologiczne jako priorytetowe w ramach działania i / lub 
Zwiększone fi nansowanie projektów w sektorze produkcji ekologicznej 

Przykład: Czechy  

 Działanie 313 „Wspieranie działalności turystycznej zwiększającej dochody dla rolników 
ekologicznych” 

Propozycja: 
Rolnictwo ekologiczne jako priorytetowe w ramach działania i / lub 
Zwiększone fi nansowanie projektów w sektorze produkcji ekologicznej 

Przykład: Czechy 

Proszę zapoznać się z ilustracją „Ekologicznego modelu” w wewnętrznej stronie okładki.

Powyższa lista może być niekompletna, ponieważ Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich oferują szerszy 
zakres działań, które mogłyby być przeznaczone na rolnictwo ekologiczne, ale jest to próba określenia działań 
analizowanych programów.



32

Przyszłość Rolnictwa Ekologicznego w Europie: Jak europejskie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierają rolnictwo ekologiczne?

8. Literatura i Źródła

8. 1 Literatura

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Austria), Grüner Bericht 2008

Council of the European Union (2005): Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural 
development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Council of the European Union (2005): Council decision of 20 February 2006 on Community strategic guidelines for rural 
development (programming period 2007 to 2013) (2006/144/EC)

European Commission (10.06.2004): European Action Plan for Organic Food and Farming, Commission Staff Working 
Document, Annex to the Communication from the Commission (COM(2004)415 fi nal)

European Commission (10.06.2004): COM(2004)415 fi nal, Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament, European Action Plan for Organic Food and Farming 

European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, (2008): Rural Development in the European 
Union, statistical and economic information, Report 2008 

Nieberg H., Offermann F., Zander K. (2007): Organic Farms in a Changing Policy Environment: Impacts of Support 
Payments, EU-Enlargement and Luxembourg Reform, Stuttgart-Hohenheim 2007

Nieberg, Hiltrud (2009), Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI), Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, 
Wald und Fischerei, Institut fuer Betriebswirtschaft, Braunschweig: Personal information

Pugliese, Patrizia (2009), CIHEAM-IAMB, Organic Agriculture Unit  (Bari), Italy: Personal information

Slabe, A., A. M. Häring, A. Hrabalova (2006): Addressing the specifi c needs of organic farming in the new EU Member 
States by the Rural Development Programmes 2007-2013

Stolze M., Lampkin N. (Joint Organic Congress 2006): European Organic Farming Policies – an overview

8.2 Inne źródła

Jeżeli nie cytowano dodatkowo, powołano się na informacje na temat Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich państw 
członkowskich z następujących źródeł

Bułgaria
Republika Bułgarii, National Strategy Plan for Rural Development (2007-2013), Styczeń 2007

Czechy
Ministerstwo Rolnictwa (2008) Yearbook Organic Farming in the Czech Republic 2008

Niemcy
oekolandbau.de (2009), Förderübersicht: Öko-Landbau in den Bundesländern

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Beihilferichtlinien für die nachhaltige 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wertvoller Flächen in Hessen, Beihilferichtlinien vom 
22.12.2007 (StAnz. Nr. 05/2008 vom 28.01.2008) 

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, Merkblatt Agrarumweltmaßnahmen (AUM), Bayerisches 
Kulturlandschaftsprogramm – Teil A (KULAP-A),2009 – 2013 

Hiszpania
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2007), Marco nacional de desarrollo rural 2007-2013

Ministerio de Agricultura,  Pesca y Alimentación, Plan estratégico nacional de desarrollo rural 2007-2013
Junta de Andalucía, Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, Programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha 2007-2013, Tomo I

Generalitat de Catalunya, Programa de desarrollo rural de Catalunya, Período de programación 2007-2013

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Programa de Desarrollo Rural FEADER de la Región de Murcia 2007-2013 



    33

Francja
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Programme de développement rural hexagonal 2007-2013 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Volets régionaux du PDRH 2007/2013 – maquettes régionaux

Węgry
Ministry of Agriculture and Rural Development (2007), New Hungary Rural Development Programme 

Irlandia
CAP Rural Development Division, Ireland CAP Rural Development Programme 2007-2013 

Włochy
Regione Liguria, Dipartimento Agricoltura e protezione civile, Programme regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 
2007-2013

Regione del Veneto, Giunta regionale, Programme di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

Regione Abruzzo, Programme regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013

Regione Puglia, Programme di Sviluppo Rurale 2007-2013

Regione Toscana, Programma di Sviluppo Rurale della regione Toscana per il periodo 2007/13 (Aprile 2008)

Litwa
Rural Development Programme for Lithuania  2007 – 2013 (Draft December 29th , 2006)

Austria
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Österreichisches Programm für die 
Entwicklung des Ländlichen Raums 2007-2013 

Finlandia
Maa- ja metsätalousministeriö (Ministry of Agriculture), Rural Development Programme for Mainland Finland 2007-2013 
(Accepted10.8.2007, Amended 14.4.2008, 23.1.2009) UNOFFICIAL TRANSLATION 

Szwecja
Ministry of Agriculture Sweden, Rural Development Programme for Sweden – the period 2007-2013 

Wielka Brytania
Departement for Environment, Food and Rural Affairs, The Rural Development programme for England 2007-2013

Department for Environment, Food and Rural Affairs, Organic Entry Level Stewardship Handbook, Terms and conditions 
and how to apply 

8.3 Linki do stron na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich

Komisja Europejska, wprowadzenie do Polityka rozwoju obszarów wiejskich: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/
index_pl.htm
Komisja Europejska, RD Monitoring and Evaluation: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
Legislacja europejska w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:  http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/leg/index_en.htm
European Evaluation Network for Rural Development: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/network/index_
en.htm
Strona Leader+: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_pl.htm



34

Przyszłość Rolnictwa Ekologicznego w Europie: Jak europejskie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierają rolnictwo ekologiczne?

9. Aneks

9.1 Tabela Relacja fi lar 1 : fi lar 2

W poniższym przeglądzie, porównanie fi laru 1 i fi laru 2 budżetów jest oparte na średniej wartości budżetów 
na okres fi nansowy 2007-2013. 

Tabela 6: Relacja fi lar I / fi lar II budżetów razem i bez współfi nansowania krajowego 

Państwo członkowskie Relacja fi lar I:II Państwo 
członkowskie Relacja fi lar I:II

 Na podstawie budżetu UE  UE + budżet państwa 
 %I %II  %I %II
Irlandia 96 4 Irlandia 94 6
Dania 94 6 Dania 90 10
Holandia 94 6 Holandia 89 11
Belgia 93 7 Belgia 83 17
Francja 87 13 Francja 78 22
Wielka Brytania 86 14 Wielka Brytania 77 23
Niemcy 83 17 Niemcy 75 25
Włochy 81 19 Włochy 68 32
Szwecja 75 25 Grecja 66 34
Luksemburg 74 26 Szwecja 58 42
Grecja 73 27 Hiszpania 57 43
Hiszpania 72 28 Portugalia 51 49
Finlandia 67 33 Luksemburg 41 59
Austria 57 43 Czechy 41 59
Portugalia 57 43 Austria 40 60
Cypr 54 46 Węgry 39 61
Czechy 47 53 Finlandia 38 62
Węgry 47 53 Cypr 37 63
Litwa 40 60 Litwa 34 66
Polska 39 61 Polska 33 67
Słowacja 36 64 Słowacja 30 70
Słowenia 28 72 Słowenia 23 77
Estonia 27 73 Estonia 23 77
Łotwa 27 73 Łotwa 22 78
Malta 15 85 Malta 12 88
Rumunia 0,6 99,4 Rumunia 0,5 99,5
Bułgaria 0,05 99,95 Bułgaria 0,04 99,96
Razem 77 23 Razem 67 33

Źródło: Grüner Bericht 2008 (Austria), Rural Development in the European Union, Report 2008 (Rural DG 
AGRI 2008), obliczenia własne 



W czerwcu 2004 roku Komisja Europejska opublikowała Europejski 
Plan Działania na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekolog-
icznego. Plan określa zakres działania polityki wspierania rozwoju 
sektora ekologicznego w celu spełnienia oczekiwań konsumentów 
w sposób zorientowany na rynek oraz dostarczania dóbr public-
znych, takich jak ochrona środowiska i dobrostan zwierząt. Plan 
proponuje 21 działań w różnych dziedzinach polityki. W działaniu 
6, Komisja zaleca, aby państwa członkowskie w pełni wykorzystały 
instrumenty wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w swoich Pro-
gramach Rozwoju Obszarów Wiejskich, podając osiem przykładów. 

Niniejsze badanie ocenia wdrożenie Działania 6 w różnych 
państwach członkowskich i prezentuje przykłady dobrych praktyk. 
Badanie kończy się wnioskiem w postaci «Modelu ekologicznego 
– Idealnego wdrożenia Działania 6», który jest kompleksowym za-
leceniem dla decydentów politycznych, w jaki sposób jak najlepiej 
wykorzystać Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz pro-
mocji rolnictwa ekologicznego.

The IFOAM EU Group pracuje na szczeblu europejskim w ramach Międzynarodowej Federacji Rol-
nictwa Ekologicznego (ang.  International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM). 
Zrzesza ponad 340 organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw ze wszystkich krajów UE-27, EFTA 
oraz krajów kandydujących. Celem IFOAM jest zaadoptowanie na świecie systemów, które są słuszne 
pod względem ekologicznym, społecznym i gospodarczym i oparte na zasadach rolnictwa ekologic-
znego.

RUE DU COMMERCE 124, BE - 1000 BRUSSELS, PHONE +32 2280 1223 - WWW.IFOAM-EU.ORG - INFO@IFOAM-EU.ORG


