DZIA£ANIE ROLNOŒRODOWISKOWO- KLIMATYCZNE
PROW 2014-2020

Z

chwil¹ wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, nasz kraj sta³ siê beneficjentem Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR). Od tego momentu celem nadrzêdnym sta³o siê wspieranie gospodarstw rolnych promuj¹cych
rolnictwo zrównowa¿one, czyli przyjazne przyrodzie. W Unii Europejskiej odkreœla siê rolê rolnictwa
i obszarów rolnych nie tylko jako Ÿród³a po¿ywienia ale równie¿ jako miejsca stanowi¹cego wa¿ny ekosystem,
który trzeba chroniæ. Wsparciem dla tych dzia³añ by³ pocz¹tkowo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) na lata 2004-2006 a nastêpnie PROW 2007-2013. Obecnie trwaj¹ prace nad kolejnym projektem
PROW na lata 2014-2020.
Wa¿n¹ czêœci¹ tych programów s¹ programy rolnoœrodowiskowe, bêd¹ce jedn¹ z form wsparcia
finansowego dla rolników oferowan¹ przez Uniê Europejsk¹ oraz Rz¹d Polski. Programy rolnoœrodowiskowe
sk³adaj¹ siê z kilku pakietów, jeden z nich dotyczy ochrony zagro¿onych gatunków ptaków i siedlisk
przyrodniczych na obszarach Natura 2000. Przyst¹pienie do programu rolnoœrodowiskowego
jest
dobrowolne, wówczas rolnicy zobowi¹zuj¹ siê do gospodarowania zgodnego z wymogami ochrony
œrodowiska oraz wed³ug zasad okreœlonych w pakiecie, jest to podstaw¹ otrzymania dop³aty.
Z dotychczasowych opracowañ wynika, i¿ mokrad³a bêd¹ nale¿eæ do najwa¿niejszych typów siedlisk objêtych
Programem rolnoœrodowiskowym. Przysz³y status polskich mokrade³ bêdzie zatem zale¿a³ w znacznym
stopniu od w³aœciwego wykorzystania tych instrumentów oraz od skutecznoœci ich dzia³ania w porównaniu
z innego typu unijnymi dotacjami dla rolnictwa.
W 2015 roku uruchomiony ma zostaæ kolejny etap dzia³añ maj¹cych na celu promowanie
zrównowa¿onych praktyk rolniczych. Program Dzia³anie Rolnoœrodowiskowo-Klimatyczne jest ju¿ trzecim
programem dotycz¹cym zrównowa¿onego gospodarowania na gruntach rolnych dostêpnym dla rolników
wyra¿aj¹cych chêæ skorzystania z mo¿liwoœci pozyskania, w zamian na spe³nienie wymogów Programu,
dodatkowych p³atnoœci.
Istot¹ Dzia³ania Rolnoœrodowiskowo-Klimatycznego jest promowanie praktyk przyczyniaj¹cych siê do
ochrony gleb i wód oraz ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagro¿onych gatunków ptaków,
ró¿norodnoœci krajobrazu oraz ochrony zagro¿onych zasobów genetycznych roœlin i zwierz¹t.
Dzia³anie Rolnoœrodowiskowo-Klimatyczne PROW 2014-2020 jest w du¿ej czêœci kontynuacj¹ analogicznych
pakietów Dzia³ania Rolnoœrodowiskowego realizowanego w ramach PROW 2007-2013. Zakres wymogów
poszczególnych pakietów jednak, zosta³ istotnie zmieniony m.in. z uwagi na zwiêkszenie poziomu wymogów
wynikaj¹cych z „zazielenienia” p³atnoœci bezpoœrednich.
Pakietami p³atnoœci w ramach zobowi¹zañ rolnoœrodowiskowo-klimatycznych bêd¹:
1. Rolnictwo zrównowa¿one.
2. Ochrona gleb i wód.
3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.
4. Cenne siedliska i zagro¿one gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.
5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.
Celami szczegó³owymi dzia³ania rolno œrodowiskowo-klimatycznego s¹ przede wszystkim:
?
odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ró¿norodnoœci biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000
i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa
o wysokiej wartoœci przyrodniczej, a tak¿e stanu europejskich krajobrazów,
?
poprawa gospodarki wodnej, w tym nawo¿enia i stosowania pestycydów,
?
zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania gleb¹.
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Wydano w ramach projektu: "Ma³a retencja - Du¿a sprawa - kampania na rzecz poprawy
ma³ej retencji na obszarach wiejskich", finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
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DZIA£ANIE ROLNOŒRODOWISKOWO- KLIMATYCZNE
PROW 2014-2020
Dzia³ania, które warto naœladowaæ:
Przyk³adem wykorzystania dop³at w ramach programu rolnoœrodwiskowo-klimatycznego jest
Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym „Ujœcie Warty” — „Torfianki”. Gospodarstwo
zlokalizowane jest na terenie Parku Narodowego „Ujœcie Warty”, w granicach Obszaru Natura 2000 „Ujœcie
Warty”. Wszelkie dzia³ania zwi¹zane z u¿ytkowaniem rolniczym podejmowane s¹ zgodnie z zadaniami
ochronnymi PN „UW”. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 220,33 ha, z czego 84,74 ha to tzw. „Torfianki”,
siedlisko jednego z zagro¿onych wyginiêciem i z tego powodu objêtego szczególn¹ ochron¹ ptaka –
wodniczki. Obszar ten zlokalizowany jest na dnie doliny Warty, na terenie podlegaj¹cym corocznym zalewom.
„Torfianki” zosta³y objête szczegó³owym monitoringiem pod k¹tem liczebnoœci wodniczki. U¿ytkowanie koœne
jest œciœle uzale¿nione od czasu trwania okresu lêgowego. Odbywa siê zwykle nie wczeœniej ni¿ na pocz¹tku
sierpnia. Od roku 2005 na opisywanym terenie realizowany jest pakiet P01a02 Pó³naturalne ³¹ki jednokoœne
programu rolnoœrodowiskowego 2004–2006. Równoczeœnie obszar ten zosta³ zg³oszony do jednostki
certyfikuj¹cej jako gospodarstwo ekologiczne. Dla omawianego gospodarstwa program rolnoœrodowiskowy
w ramach PROW 2007–2013 da³ mo¿liwoœæ sporz¹dzenia nowego planu rolnoœrodowiskowego w ramach
wariantu 5.1 Ochrona siedlisk lêgowych ptaków w 2010 roku, a na lata 2014-2020 wariantu 4. Cenne siedliska
i zagro¿one gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.

Koszenie ³¹k i zbierania siana w programie rolnoœrodowiskowo-klimatycznym
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