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Od kilku lat na szczeblu rządowym w Polsce podejmowane są działania ukierunkowane na
walkę ze zjawiskami ekstremalnymi, będącymi efektem zmian klimatu, w tym z suszą.
Działania te realizowane są głównie przez: Ministerstwo Infrastruktury – minister właściwy
ds. gospodarki wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – PGW WP,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – MRiRW, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działania poszczególnych instytucji krajowych w zakresie 
gospodarki wodnej



Lokalne Partnerstwa ds. Wody
 w 2020 r. MRiRW przy współpracy z CDR w Brwinowie oraz WODR podjęło prace związane z utworzeniem Lokalnych 
Partnerstw ds. Wody (LPW) 

 partnerstwa powstały na poziomie powiatu (docelowo 314 LPW) - struktury obejmującej wystarczająco duże obszary 
geograficzne do podejmowania działań strategicznych, mających szansę realnego oddziaływania na procesy współpracy 
pomiędzy zaangażowanymi w projekt stronami

 celem LPW ma być zainicjowanie, a następnie zacieśnianie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów pomiędzy 
lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym 
uwzględnieniem rolnictwa (starostwa, gminy, przedstawiciele PGW WP, Spółki Wodne, rolnicy)

 w 2020 r. utworzono 18 pilotażowych partnerstw (po dwa w województwie kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim);
każde pilotażowe partnerstw przygotowało raport diagnostyczny dotyczący gospodarki wodnej na terenie danego powiatu,

 obecnie tworzone jest 100 LPW, w 2022 r. planuje się utworzenie kolejnych 100 LPW

Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie 
racjonalnej gospodarki wodnej



Aplikacja suszowa
 w 2020 r. uruchomiono aplikację informatyczną umożliwiającą zgłoszenie i oszacowanie strat w uprawach 
w wyniku suszy

 brak konieczności powoływania komisji do szacowania strat przez wojewodę; ograniczenie biurokracji, ułatwienie dostępu 
do pomocy

Przeszkolenie doradców rolniczych 
 szkolenia obejmowały m.in. tematykę profilaktyki suszy, funkcjonowania spółek wodnych, utrzymywania urządzeń 
melioracji, zabiegów agrotechnicznych i kształtowania krajobrazu sprzyjających zatrzymywaniu wody

Poradnik – Gospodarowanie wodą w obliczu susz 
MRiRW we współpracy z instytutami naukowymi  przygotowało poradnik jak chronić wodę w rolnictwie

 poradnik zawiera rekomendacje dotyczące poprawnej uprawy gleby, doboru gatunków i odmian roślin uprawnych, prostych 
budowli hydrotechnicznych

Kodeks wodny – zbiór dobrych praktyk w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie

Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie 
racjonalnej gospodarki wodnej



 Dofinansowanie dla spółek wodnych na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych – poddziałanie
5.1. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof:

- nabór niedawno zakończony - od 28 września 2021 r. do 26 listopada 2021 r.

 Dofinansowanie dla rolników w zakresie nawodnień – poddziałanie Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach
operacji Modernizacja gospodarstw rolnych:

- modernizacja istniejących systemów nawodnieniowych, wykonanie nowego nawodnienia lub ujęcia wodnego, zakup maszyn
i urządzeń do poboru, rozprowadzania, magazynowania, uzdatniania wody,

- Kolejne planowane nabory: marzec i wrzesień 2022 r.

 Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne
- w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone – promowanie racjonalnego stosowania nawozów, zapobiegające

przedostawaniu się azotu i fosforu do wód powierzchniowych i podziemnych
- w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód – wymóg utrzymywania roślinności pomiędzy dwoma plonami głównymi, co przyczynia

się do ograniczenia zanieczyszczenia wód, przeciwdziała erozji wodnej i utracie substancji organicznej

 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
- działania te wywierają istotny wpływ na ochronę zasobów wodnych na obszarach wiejskich,
- ochrona przed erozją, stepowieniem krajobrazu, powstawaniem osuwisk ziemnych, pochłanianie dwutlenku węgla.

Wsparcie gospodarki wodnej związanej z rolnictwem w PROW 2014-2020



 NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska – retencja na wsi”
- na zadania w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich,
- Beneficjent: jednostki samorządu terytorialnego
- Termin na składanie wniosków: od 22.07.2020 r. do 17.12.2021 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków
- Budżet w ramach naboru: 50 mln zł.
- Intensywność i forma dofinasowania: dotacja do 70 % kosztów kwalifikowanych.

 Dotacja celowa z budżetu państwa dla spółek wodnych 
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
- wsparcie z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie.

 Program priorytetowy Ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie
- wparcie działań regeneracyjnych zakwaszonych gleb
- program realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Budżet na lata 2019-2023 – 300 mln zł, 
- beneficjenci – producenci rolni posiadający gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha, o pH gleby 

mniejszej lub równej 5,5.

Wsparcie gospodarki wodnej związanej z rolnictwem
ze środków krajowych



31 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska zaakceptowała strategiczną zmianę PROW 2014 -2020 
wprowadzającą m. in. wsparcie na okres przejściowy dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2021-2022:

 zwiększono budżet PROW 2014-2020 o ponad 4,5 mld euro;

 wydłużono realizację PROW 2014-2020 o kolejne dwa lata, co oznacza, że w 2021 r. i 
2022 r. zostaną przeprowadzone kolejne nabory wniosków na wsparcie;

 planowana jest kontynuacja wdrażania zdecydowanej większości obecnie istniejących 
instrumentów wsparcia oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów w ramach 
Programu, tj.: działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu „Zarządzanie zasobami 
wodnymi” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”.

PROW w okresie przejściowym 2021-2023



Opracowane zmiany w następujących działaniach:

 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W trakcie uzgodnień zmiany ustawy PROW, rozporządzenia wykonawcze.

Działania w ramach PROW w okresie przejściowym
2021-2023



Poddziałanie 4.3

 wsparcie w ramach obszaru „Zarządzanie zasobami wodnymi” ma na celu zwiększanie 
możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w zlewniach rolniczych

 beneficjent - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 wspierane inwestycje: w ramach działania finansowane będą prace związane z 
budową lub przebudową urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach wodnych, 
grupa ekspercka  - kryteria środowiskowe – listy inwestycyjne

PROW w okresie przejściowym 2021-2023 
Poddziałanie 4.3.



Zarządzanie zasobami wodnymi – projekt rozporządzenia

SCHEMAT DZIAŁANIA 

Instytucja zarządzająca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podmiot wdrażający - właściwy organ samorządu województwa
przeprowadzenie kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy, wniosków 
o płatność, przeprowadzenie czynności kontrolnych na miejscu, zgodnie z wymogami 
określonymi w rozporządzeniu unijnym

Sposób przyznania pomocy – umowa cywilno-prawna

Forma pomocy: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych na 
realizację projektu

Wypłata środków: będzie dokonywana przez ARiMR, na podstawie 
zlecenia płatności wystawionego przez samorząd województwa.



LISTA OPERACJI/INWESTYCJI

Z uwagi na specyfikę beneficjenta wybór operacji przewidzianych do realizacji będzie 
następował na poziomie centralnym z udziałem ekspertów przy zastosowaniu 

kryteriów efektywności środowiskowej w szczególności w zakresie oddziaływania 
realizowanej operacji na grunty rolne.

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powoła w drodze zarządzenia zespół 
ekspertów do opracowania listy operacji przewidzianych do realizacji w ramach 

poddziałania.

Zatwierdzona przez ministra do spraw rozwoju wsi lista operacji, zamieszczona na 
stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki będzie 

podstawą do złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Zarządzanie zasobami wodnymi – projekt rozporządzenia



Koszty kwalifikowalne: 
• koszty  związane z budową lub przebudową urządzeń wodnych i 

hydrotechnicznych, w szczególności: 
a) zbiorników,

b) jazów,

c) zastawek;

• koszty zakupu usług budowlano – montażowych niezbędnych do realizacji 
operacji;

• koszty zakupu użytków gruntowych pod inwestycje;

• koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w 
wysokości nieprzekraczającej 15% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Zarządzanie zasobami wodnymi – projekt rozporządzenia



Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, 
z tym że nie wyższej niż 10 mln zł.

Zarządzanie zasobami wodnymi – projekt rozporządzenia



Proponowana liczba operacji do realizacji

Województwo l. zadań [szt.]
1 dolnośląskie 7
2 kujawsko-pomorskie 25
3 lubelskie 12
4 lubuskie 9
5 łódzkie 18
6 małopolskie 6
7 mazowieckie 14
8 opolskie 11
9 podkarpackie 8

10 podlaskie 10
11 pomorskie 3
12 śląskie 6
13 świętokrzyskie 4
14 warmińsko-mazurskie 8
15 wielkopolskie 27
16 zachodniopomorskie 4

SUMA 172



Poddziałanie 5.1. 

 pomoc jest udzielana na wykonanie robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych służących 
zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy lub zalaniem, podtopieniem lub 
nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny

 pomoc za wykonanie robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych jest przyznawana w formie 
standardowych stawek jednostkowych.

 beneficjent - spółki wodne lub związki tych spółek

 koszty kwalifikowalne

- koszty przebudowy lub remontu istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniających na
nawadniająco-odwadniające (rowy melioracyjne, zastawki, przepusty),

- stawki ryczałtowe dla konkretnych przedsięwzięć.

PROW w okresie przejściowym 2021-2023 
Poddziałanie 5.1.



Standardowe stawki jednostkowe

Planowana zmiana PROW w okresie przejściowym
Poddziałanie 5.1.

L.p.
Kategorie robót w 
zakresie urządzeń 
melioracji wodnych

Zakres robót 
Standardowa 

stawka 
jednostkowa 

1. 
Przebudowa lub 

remont rowu 
melioracyjnego

1a. Przebudowa lub remont rowu 
melioracyjnego, w tym:
a) wykoszenie skarp i dna
b) usunięcie zakrzaczeń i drzew
c) odmulenie dna wraz z 
rozplantowaniem urobku
d) skarpowanie
e) oczyszczenie przepustów
f) oczyszczenie wylotów drenarskich

1. Rów o szer. dna do 70 cm i 
głębokości do 1m                                                                                                             

19 zł/mb

2. Rów o szer. dna do 70 cm i 
głębokości powyżej 1m

27,5 zł/mb

3. Rów o szer. dna powyżej 70 cm 
i głębokości do 1m

31,5 zł/mb

4. Rów o szer. dna powyżej 70 cm 
i głębokości powyżej 1m

37,5 zł/mb



standardowe stawki jednostkowe – c.d.

Planowana zmiana PROW w okresie przejściowym
Poddziałanie 5.1.

L.p.
Kategorie robót w 
zakresie urządzeń 
melioracji wodnych

Zakres robót 
Standardowa 

stawka 
jednostkowa 

1. 
Przebudowa lub 

remont rowu 
melioracyjnego

1b. Przebudowa lub remont rowu 
melioracyjnego - prace umocnieniowe 

(dodatkowa stawka w przypadku 
wykonywania takich robót)

1. Darniowanie (skarpy, dno) 25 zł/m2

2.  Kiszka faszynowa 40 zł/mb

3. Umocnienie betonowe 100 zł/mb

1c. Budowa, przebudowa lub remont 
przepustu 

1. Przepust o średnicy 40-60 cm 1 100 zł/mb

2. Przepust o średnicy 80-100 cm 2 500 zł/mb

3. Przepust o średnicy ponad 100 
cm

3 300 zł/mb



standardowe stawki jednostkowe – c.d.

Planowana zmiana PROW w okresie przejściowym
Poddziałanie 5.1.

L.p.
Kategorie robót w 
zakresie urządzeń 
melioracji wodnych

Zakres robót 
Standardowa 

stawka 
jednostkowa 

2.

Budowa, 
przebudowa lub 
remont progu, 

zastawki, przepustu 
z piętrzeniem

2a. Stały próg piętrzący do 1m
1. Budowa progu 9 000 zł/szt.

2. Przebudowa lub remont  progu 5 000 zł/szt.

2b. Stały próg piętrzący do 1,5 m
1. Budowa progu 15 000 zł/szt.

2. Przebudowa lub remont progu 8 000 zł/szt.

2c. Zastawka o wys. piętrzenia do 1 m
1. Budowa zastawki 23 000 zł/szt.

2. Przebudowa lub remont  zastawki 10 250 zł/szt.

2d. Zastawka o wys. piętrzenia do 1,5 
m

1. Budowa zastawki 30 000 zł/szt.

2.Przebudowa lub remont zastawki 14 400 zł/szt.

2e. Przepust z piętrzeniem

1. Budowa, przebudowa lub remont przepustu 
z piętrzeniem o średnicy 40-60 cm

1 500 zł/mb

2. Budowa, przebudowa, lub remont 
przepustu z piętrzeniem o średnicy 80-100 cm

3 250 zł/mb

3. Budowa, przebudowa lub remont przepustu 
z piętrzeniem o średnicy ponad 100 cm

4 400 zł/mb



standardowe stawki jednostkowe – c.d.

Planowana zmiana PROW w okresie przejściowym
Poddziałanie 5.1.

L.p.
Kategorie robót w 
zakresie urządzeń 
melioracji wodnych

Zakres robót 
Standardowa 

stawka 
jednostkowa 

3.
Prace na sieciach 

drenarskich

3a. Udrażnianie (oczyszczanie) 
rurociągów drenarskich

1. Średnica 50 - 100 mm 10,6 zł/mb

2. Średnica 125 - 150 mm 13,4 zł/mb

3. Średnica 175 - 200 mm 17.5 zł/mb

3b. Przebudowa sieci drenarskiej
3c. Przełożenie rurociągów 
drenarskich 

1. Średnica do 100 mm, głębokość do 1,1 m 22,0 zł/mb

2. Średnica od 125 mm, głębokość do 1,1 m 28,8 zł/mb

3. Średnica do 100 mm, głębokość ponad 1,1 m 28,8 zł/mb

4. Średnica od 125 mm, głębokość ponad 1,1 m 35,0 zł/mb

3d. Przebudowa lub remont 
studzienek drenarskich 

3 000 zł/szt.



standardowe stawki jednostkowe – c.d.

Planowana zmiana PROW w okresie przejściowym
Poddziałanie 5.1.

L.p.
Kategorie robót w 
zakresie urządzeń 
melioracji wodnych

Zakres robót 
Standardowa 

stawka 
jednostkowa 

3.

Prace na sieciach 
drenarskich

3e. Przebudowa lub remont wylotów 
drenarskich

1. Wylot pojedynczy, średnica 50 - 100 mm 230 zł/szt.

2. Wylot pojedynczy średnica 125 - 150 mm 250 zł/szt.

3. Wylot pojedynczy, średnica 175 - 200 mm 280 zł/szt.

4. Wylot podwójny średnica 50 - 100 mm 400 zł/szt.

5. Wylot podwójny średnica 125 - 150 mm 450 zł/szt.

6. Wylot podwójny średnica 175 - 200 mm 500 zł/szt.

3f.Przystosowanie studzienki 
drenarskiej do funkcji retencyjnej

1 250 zł/szt.

3g. Przystosowanie wylotów 
drenarskich  do funkcji retencyjnej

1 250 zł/szt.



Co planujemy?

Krajowy Plan Odbudowy

Plan Strategiczny 2023 - 2027



Krajowy Plan Odbudowy stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z unijnego Instrumentu na rzecz 
Obudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). 
Jest to instrument doraźny, dodatkowy do innych funduszy UE i jest zarządzany przez KE. 

W ramach wsparcia dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich MRiRW przygotowało projekt:

B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach 
wiejskich

Cel: 
- zwiększenie odporności rolnictwa na susze i zapobieganie powodziom na terenach rolniczych,
- poprawa racjonalności gospodarki wodnej poprzez odpowiednią regulację stosunków wodnych na

terenach rolniczych oraz ograniczenie odpływu wody,
- zwiększenie retencji wody.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO)



Obszary wsparcia:
1) inwestycje związane z przebudowa, odbudowa, rozbudowa urządzeń melioracji wodnych, 

modernizacją niewielkich urządzeń wodnych, w szczególności ograniczających odpływ wody, z 
uwzględnieniem jej retencjonowania, w tym towarzyszących infrastrukturę kulturową w postaci młynów 
wodnych;

2) funkcjonowania Lokalnych Partnerstw ds. Wody, w tym przygotowania planów inwestycyjnych, 
ekspertyz wskazujących rozwiązania poprawiające gospodarowanie wodą;

3) inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych, w tym stworzenie bazy danych urządzeń melioracji 
wodnych i gruntów zmeliorowanych.

Rodzaj wsparcia – dotacja do 100% (VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym)

Beneficjent 
• jednostki samorządu terytorialnego – w zakresie inwestycji
• jednostki doradztwa rolniczego - w zakresie LPW
• Państwowe Gospodarstwo Wodne WP – inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych

BUDŻET: 667 mln EURO

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) 
działanie B3.3.1. – przyjęte założenia



Inwestycje muszą być zgodne z wymogami określonymi w Wytycznych Technicznych „Nie wyrządzać znaczącej szkody” 
(2021/C58/01), a każda inwestycja mająca znaczący wpływ na stan jednolitych części wód lub negatywny wpływ na przyrodę 
powinna być wyłączona ze wsparcia.

(…) uznaje się, że dana działalność wyrządza poważne szkody zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów 
wodnych i morskich, jeżeli działalność ta szkodzi dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych 
części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi środowiska wód morskich;

Obowiązek przyjęcia kryteriów wyboru naboru wniosków - Inwestycje w ramach tego projektu będą wybierane w ramach 
dedykowanych naborów, w oparciu o kryteria środowiskowe. Kryteria te będą sprzyjać stosowaniu opartych na przyrodzie 
metod i praktyk odpornych na zmiany klimatu.

Ważna będzie weryfikacja potrzeb i charakteru możliwych działań. 

Projekt ma faworyzować rozwiązania oparte na przyrodzie i długoterminowe zrównoważone zarządzanie zasobami 
wodnymi. 

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) 
działanie B3.3.1. – uwarunkowania nałożone przez KE



NOWA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA – PLAN STRATEGICZNY NA LATA 2023 - 2027



Cele zreformowanej WPR

Europejski Zielony Ład w tym Strategia od pola do stołu i bioróżnorodność

Cele przekrojowe

 Poprawa zrównoważonego rozwoju rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich

 Zapewnienie uproszczenia i skuteczności wsparcia w ramach WPR

 Wspieranie dzielenia się wiedzą, innowacji, cyfryzacji w rolnictwie i obszarach 
wiejskich

Stabilność

Uproszczenie

Modernizacja

 Wspieranie inteligentnego, “odpornego” i zdywersyfikowanego sektora rolnego zapewniającego bezpieczeństwo 
żywnościowe

 Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu
 Wzmocnienie struktury społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich

Cele ogólne

Cele
szczegółowe

1. Wsparcie dochodów i odporności 
gospodarstw

2. Poprawa konkurencyjności i 
orientacji rynkowej

3. Poprawa pozycji rolników w 
łańcuchu żywnościowym

4. Przeciwdziałanie i adaptacja do 
zmian klimatycznych

5. Wspieranie zrównoważonego
rozwoju

6. Ochrona różnorodności 
biologicznej, siedlisk  i krajobrazu

4. Przeciwdziałanie i adaptacja do 
zmian klimatycznych

5. Wspieranie zrównoważonego
rozwoju

6. Ochrona różnorodności 
biologicznej, siedlisk  i krajobrazu

7. Zachęty dla młodych rolników i 
rozwoju działalności na obszarach 

wiejskich

8. Promowanie zatrudnienia, włączenia 
społecznego i wzrostu 

9. Uwzględnienie oczekiwań społecznych 
w zakresie żywności i zdrowia. 

SpołeczneGospodarcze Środowisko
i Klimat

Źródło:KE



Wykaz wybranych projektowanych interwencji I filaru

• Plan Strategiczny WPR

Ekoschematy – Praktyki korzystne dla środowiska i klimatu
 Obszary z roślinami miododajnymi, 
 Ekstensywny użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt,
Międzyplony ozime,
Wsiewki śródplonowe, 
 Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia / narzędzie FaST, 
 Zróżnicowana struktura upraw, 
Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji,
 Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, tj. w formie aplikacji doglebowej 
 Uproszczone systemy upraw, 
 Zagospodarowanie resztek pożniwnych w formie mulczu (matowania), 
 Utrzymanie zadrzewień śródpolnych,
 Utrzymanie systemów rolno-leśnych,
 Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych, 
 Przeznaczenie 10% powierzchni UR w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne,
 Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin,
 Biologiczna ochrona upraw;

Plan Strategiczny WPR – 2023 – 2027
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Wykaz wybranych projektowanych interwencji I filaru

• Plan Strategiczny WPR

Ekoschemat – Rolnictwo ekologiczne w konwersji/po konwersji:
 Uprawy rolnicze
 Uprawy warzywne
 Uprawy zielarskie
 Podstawowe uprawy sadownicze
 Uprawy jagodowe
 Ekstensywne uprawy sadownicze
 Uprawy  paszowe na gruntach ornych i trwałe użytki zielone
 Małe gospodarstwa ekologiczne 
 Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt: dobrostan loch, tuczników, krów mlecznych, krów mamek, owiec, kur niosek, 
brojlerów, indyków, opasów, koni



Wykaz wybranych projektowanych interwencji II filaru

• Plan Strategiczny WPR

 Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000
 Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000
 Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000
 Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych
 Zachowanie zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
Wieloletnie pasy kwietne 

 Premie zalesieniowe i pielęgnacyjne

 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej 
 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu 
 Rozwój usług rolnictwa 4.0 na rzecz ochrony środowiska i klimatu

 Zalesianie gruntów rolnych
 Tworzenie zadrzewień śródpolnych
 Zakładanie systemów rolno-leśnych
 Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych

Plan Strategiczny WPR – 2023 – 2027



Dziękuję za uwagę
Anna.Klisowska@minrol.gov.pl

tel. (22) 623 24 50


