
„Zielona architektura” WPR

Departament Płatności Bezpośrednich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

„Wsparcie ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności”

w Ministerstwie  Środowiska,  16.10.2019r.
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WPR po 2020 r.



Proces negocjacji ram prawnych 
i finansowych 

I. Początek: opublikowanie wniosków KE dot. WRF (maj 
2018r.) oraz WPR 1 czerwca 2018 r.

II.   Stan obecny : prace w Radzie i PE; nowy PE i nowa KE

III.  Co przed nami ? - proces negocjacji WPR;   
negocjacje KPS z  KE; przygotowanie do wdrożenia 
WPR na poziomie krajowym
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WPR po 2020 r.



WPR po 2020 r.

WPR po 2020                wyższe ambicje środowiskowe i klimatyczne

Nowy element zielona architektura 

nowy sposób myślenia nowy sposób pracy 
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Rolnictwo to sektor gospodarki, który

oddziałuje na środowisko i jest od niego silnie uzależnione
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Zasada wzajemnej zgodności

Zazielenienie

Działania klimatyczno-
środowiskowe 

w Filarze II

Nowa, wzmocniona warunkowość

Ekoprogramy
w  Filarze I 

Działania 
klimatyczno-

środowiskowe 

w Filarze II
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Obecna architektura Nowa, wzmocniona zielona architektura

Poziom wymagań

Schemat zielonej architektury  



Nowy system warunkowości – łączy wymogi obecne zazielenienia i wzajemnej
zgodności, uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia od zapewnienia przez
beneficjentów zgodności z podstawowymi normami dotyczącymi środowiska,
zmiany klimatu, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin i
dobrostanu zwierząt.

Wszyscy beneficjenci płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych
PROW, tak jak dotychczas w ramach zasady wzajemnej zgodności, zobowiązani
będą do przestrzegania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska (GAEC) i wymogów podstawowych w zakresie zarządzania (SMR).

Warunkowość będzie stanowić podstawę do określenia wymagań dla
dodatkowo płatnych, dobrowolnych działań w ramach PROW.

Warunkowość
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Nowe normy

• GAEC 2: odpowiednia ochrona terenów podmokłych i torfowisk,

• GAEC 5: wykorzystanie narzędzia w zakresie zrównoważonego
gospodarowania składnikami odżywczymi, tzw. FaST (ang. Farm Sustainability
Tool for Nutrients),

• GAEC 8: zmianowanie.

Ponadto, w ramach projektowanej normy GAEC 9, zakłada się modyfikację
dotychczasowej praktyki EFA: przeznaczenie minimalnego udziału powierzchni
użytków rolnych na elementy krajobrazu i obszary nieprodukcyjne.

Nowa, wzmocniona warunkowość
Nowe normy GAEC (proponowane przez KE)
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NORMY I WYMOGI W ZAKRESIE WARUNKOWOŚCI 
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Obszary Kwestia Wymogi i normy Główny cel norm Kwestie podlegające 
dyskusji

Klimat i 
środowisko

Różnorodność 

biologiczna 

i Krajobraz 

(ochrona 

i jakość)

SMR 3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

i Rady 2009/147/WE (Dyrektywa ptasia):

Art. 3(1), Art. 3(2)(b), Art. 4(1), (2) i (4)

[Bez zmian]

SMR 4 Dyrektywa Rady 92/43/EWG (Dyrektywa

siedliskowa): Art. 6(1) i (2)

[Bez zmian]

GAEC 9  Minimalny udział gruntów rolnych

przeznaczanych na elementy lub

obszary nieprodukcyjne.

 Zachowanie elementów krajobrazu

 Zakaz przycinania żywopłotów i

drzew w okresie wylęgu i odchowu

ptaków

 Dobrowolne dla p.cz, środki służące

przeciwdziałaniu inwazyjnym

gatunkom roślin

[Norma rozszerzona ]

Utrzymanie 

nieprodukcyjnych 

gruntów/elementów 

w celu poprawy 

bioróżnorodności 

w gospodarstwach 

• Zastąpienie „gruntów 

rolnych” „gruntami 

ornymi”

• Możliwość uznania za 

obszary nieprodukcyjne 

również upraw wiążących 

azot oraz upraw, na 

których nie stosuje się 

środków ochrony roślin

• Możliwość wskazania 

przez p.cz. obszaru, na 

jakim ta norma powinna 

być stosowana



NORMY I WYMOGI W ZAKRESIE WARUNKOWOŚCI 
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Obszary Kwestia Wymogi i normy Główny cel 
norm

Kwestie
podlegające 
dyskusji

Klimat i 
środowisko

Różnorodność 

biologiczna 

i Krajobraz 

(ochrona 

i jakość)

GAEC 10 Zakaz przekształcania i zaorywania TUZ na

obszarach N2000

[Norma rozszerzona. Dotychczas w ramach

zazielenienia obowiązywał zakaz przekształcania

i zaorywania wyznaczonych TUZ cennych na

obszarach Natura 2000]

Ochrona

siedlisk

i gatunków

Ograniczenie normy

do wyznaczonych

TUZ-ów cennych

przyrodniczo



I Filar WPR (art. 28)
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Ekoprogramy

NOWY rodzaj płatności bezpośrednich

• OBOWIĄZKOWY dla państwa członkowskiego, ale DOBROWOLNY dla

rolników, którzy chcą stosować dodatkowe praktyki prośrodowiskowe,

wykraczające poza wymogi obowiązkowe

• Wsparcie w ramach ekoprogramów będzie wypłacane:

 za realizację rocznego zobowiązania,

 rolnikowi na kwalifikujący się hektar,

 jako  płatność dodatkowa  do podstawowego wsparcia dochodu ALBO

płatność stanowiąca rekompensatę za część lub całość poniesionych 

dodatkowych kosztów i utraconych dochodów. 



II filar WPR (art. 65)
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Zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i inne zobowiązania w dziedzinie 

zarządzania

 obowiązkowe do wdrożenia dla państwa członkowskiego będą

zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne,

 zobowiązania będą miały charakter wieloletni tj.: od 5 do 7 lat

(w uzasadnionych przypadkach – krótsze),

 płatności będą wypłacane za realizację wymogów wykraczających ponad

wymogi podstawowe,

 płatności będą rekompensowały koszty poniesione i dochody utracone

w wyniku podjętych zobowiązań,

 dopuszczone są płatności: ekologiczne, dotyczące dobrostanu zwierząt,

ochrona zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt i in.,

 wsparcie mogą uzyskać nie tylko rolnicy, pomoc nie tylko do gruntów

rolnych.



II filar WPR (art. 67)
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Płatności z tytułu niekorzystnych warunków na specyficznych obszarach

• Płatności Natura 2000 – płatność za stosowanie się do praktyk wynikających z dyrektywy

siedliskowej lub ptasiej, wykraczających ponad normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną

środowiska (GAEC) oraz warunki ustanowione w zakresie utrzymania użytków rolnych.

• Płatności RDW - płatność  za stosowanie się do praktyk wynikających z Ramowej Dyrektywy 

Wodnej,  wykraczających ponad normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 

(GAEC), wymogi dodatkowe w zakresie zarządzania (tj. wymogi SMR, z wyjątkiem SMR 1*) oraz 

warunki ustanowione w zakresie utrzymania użytków rolnych.

 Płatności stanowią rekompensatę całości lub części dodatkowych kosztów i utraconych dochodów

związanych z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z realizacją ww. dyrektyw.

 Roczne płatności do powierzchni

 Beneficjent – rolnik, zarządca

* SMR 1 - dyrektywa RDW (art. 11(3) e i Art. 11(3) h) - wymogi w zakresie kontroli rozproszonych 
źródeł zanieczyszczenia fosforanami



Przykłady zielonej architektury

Obszar: Różnorodność biologiczna
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Warunkowość Filar I: Ekoprogram

Filar II:  Zobowiązanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne

GAEC 9:

• Przeznaczenie min. 5 % powierzchni 

użytków rolnych na żywopłoty, 

zadrzewienia liniowe, zagajniki 

śródpolne, oczka wodne lub grunty 

ugorowane

Ekoprogram 1:

Przeznaczenie min. 7 %

powierzchni użytków rolnych 

na żywopłoty, zadrzewienia 

liniowe, zagajniki śródpolne, 

miedze, oczka wodne lub 

grunty ugorowane

Ekoprogram 2:

Przeznaczenie min. 10 %

powierzchni użytków rolnych 

na żywopłoty, zadrzewienia 

liniowe, zagajniki śródpolne, 

miedze, oczka wodne lub 

grunty ugorowane

• Zakaz używania nawozów 

i pestycydów w pasie o 

szerokości 2 m wzdłuż lub 

wokół: żywopłotów, zadrzewień

liniowych, zagajników 

śródpolnych, miedz, oczek 

wodnych, gruntów 

ugorowanych 

• Odpowiednie zarządzanie 

powyższymi elementami (np. 

zakładanie miedz kwietnych)



Działania leśne

Mogą dotyczyć interwencji w zakresie: 

 rozwoju obszarów leśnych i zrównoważonego zarządzania lasami, w
tym zalesiania gruntów oraz tworzenia i odnawiania systemów rolno-
leśnych;

 ochrony, odtwarzania i poprawy stanu zasobów leśnych, z
uwzględnieniem potrzeb adaptacyjnych; inwestycji służących
zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i jego odporności, a także
świadczeniu usług w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu;

 środków i inwestycji wspierających odnawialne źródła energii oraz
biogospodarki.

Powinny przyczyniać się do realizacji strategii leśnej dla Unii Europejskiej oraz 
opierać się na krajowych lub regionalnych programach leśnych (wdrażających 
rozporządzenie LULUCF), planach urządzenia lasu lub równoważnych 
instrumentach;
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II filar WPR (art. 65 i 68)



Płatności z tytułu ograniczeń naturalnych lub innych ograniczeń
specyficznych (ONW)

Płatności są przyznawane:

 corocznie na hektar powierzchni,

 osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą,

 w odniesieniu do obszarów wyznaczonych zgodnie z art. 32
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 tzn. obszarów ONW
zaktualizowanych w roku 2019,

 wyłącznie w celu rekompensowania beneficjentom na danym
obszarze całości lub części dodatkowych kosztów i utraconych
dochodów związanych z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
ograniczeniami specyficznymi dla obszaru.
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II filar WPR (art. 66)



Koperta I filara WPR dla PL = 21,42 mld EUR
Koperta II filara WPR dla PL = 9,23 mld EUR

Proponowana przez KE alokacja dla Polski w ramach WPR 2021-2027
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Możliwe transfery środków między filarami:

- z I do II filara – max 15% (na lata 2022-2027) i dodatkowo 15 % na cele środowiskowo – klimatyczne,

- z II do I filara – max. 15% (na lata 2021-2026). 
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Finansowanie ochrony środowiska i klimatu

30 % środków z II filara WPR na środowisko

Zobowiązania 
środowiskowe, 

klimatyczne

Płatności z tytułu 
gospodarowania na 

obszarach Natura 2000 lub 
objętych Ramową Dyrektywą 

Wodną

Inne działania realizujące 
cele środowiskowo -

klimatyczne np. 
inwestycje

Płatności ONW - nieuwzględnione
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Finansowanie ochrony środowiska i klimatu

40 % środków I i II filara WPR na klimat

Działania środowiskowe 
II filaru

100%

ONW
40 % I Filar

Ekoprogramy – 100%

Podstawowe wsparcie 
dochodu 

i uzupełniające 
wsparcie dochodu 

(= płatności 
redystrybucyjne i dla 

młodego rolnika) – 40%



Podsumowanie analizy SWOT - ocena potrzeb

W ocenie potrzeb przygotowanej dla celów szczegółowych dotyczących klimatu i środowiska

uwzględnia się krajowe plany/programy środowiskowe i klimatyczne opracowane na podstawie

takich aktów jak:
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 Dyrektywa ptasia

 Dyrektywa siedliskowa

 Dyrektywa azotanowa

 Dyrektywa ramowa wodna

 Dyrektywy dotyczących ochrony powietrza (m.in.NEC)

 Dyrektywa pestycydowa

 Dyrektywy i rozporządzenia dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, energetyki i energii

odnawialnej;

m.in. Projektowane Priorytetowe Ramy Działań (PAF) dla sieci NATURA 2000 w Polsce 

m.in. Program Azotanowy

m.in. Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP), 

Krajowy Program Ograniczania Zanieczyszczeń Powietrza

m.in. Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze 
stosowaniem środków ochrony roślin  



POTRZEBY określone dla 5 CELU SZCZEGÓŁOWEGO

Wspieranie zrównoważonego rozwoju 
i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi 

takimi jak woda, gleba i powietrze
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Cel 5



Potrzeby Metody adresowania Propozycje interwencji

Poprawa 
jakości gleb 

Wprowadzanie materii organicznej, wapnowanie, ograniczenie erozji,
zrównoważone nawożenie, rolnictwo ekologiczne, dostosowania
agrotechniki i technologii uprawy, badania gleby

 warunkowość;
 art. 28 ekoprogramy;
 art. 65 zobowiązania 

środowiskowe;
 interwencje 

sektorowe;
 instrumenty krajowe: 

wapnowanie.
Poprawa 
gospodarki 
wodnej 
na 
obszarach 
wiejskich

Regulacja stosunków wodnych gleb, poprawa stanu infrastruktury
hydrotechnicznej, wykonywanie obiektów retencjonujących wodę, ochrona
gleb organicznych przed przesuszeniem i nadmiernym nawodnieniem,
przeciwdziałanie osiadaniu i zanikaniu odwodnionych torfowisk,
fitomelioracja. Ponadto kwestie szczegółowe związane
z retencją:
 Właściwe użytkowanie gruntów poprzez: układ pól ornych, użytków

zielonych, użytków ekologicznych, oczek wodnych; utrzymanie lasów;
tworzenie/utrzymanie pasów ochronnych zadrzewień i zakrzaczeń.

 Kształtowanie zasobów wodnych w glebie poprzez: wapnowanie;
odpowiedni płodozmian; zwiększenie zawartości próchnicy w glebie.

 Ograniczenie odpływu powierzchniowego wody poprzez: zwiększenie
przepuszczalności gleby; zabiegi przeciwerozyjne, fitomelioracyjne i
agromelioracyjne; przebudowa urządzeń melioracyjnych o funkcji
odwadniającej na nawadniająco-odwadniające, w tym regulowanie
odpływu z sieci drenarskiej; stawy i studnie infiltracyjne, dla
odprowadzania wód deszczowych z uszczelnionych powierzchni.

 warunkowość;
 art. 28 ekoprogramy;
 art. 65 zobowiązania 

środowiskowe;
 inwestycje;
 zalesienia;
 art. 67 RDW;
 interwencje 

sektorowe. 
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Cel 5



Potrzeby Metody adresowania Propozycje interwencji

Poprawa jakości

wód

 Ograniczenie odpływu biogenów, zrównoważone nawożenie,
bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, rolnictwo
precyzyjne, certyfikowana produkcja, w tym rolnictwo ekologiczne,
strefy buforowe, bezpieczne przechowywane nawozów, precyzyjne
stosowanie nawozów, zalesienia

 Gospodarka wodno-ściekowa (budowa, modernizacja sieci wodno-
kanalizacyjnej, oczyszczalnie przydomowe)

 warunkowość;
 art. 28 ekoprogramy;
 art. 65 zobowiązania 

środowiskowe;
 inwestycje;
 zalesienia ;
 art. 67 RDW;
 interwencje

sektorowe;
 Polityka Spójności;
 instrumenty krajowe ;
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Cel 5



Potrzeby Metody adresowania Propozycje interwencji

Ograniczanie
zanieczyszczeń
powietrza

 Niskoemisyjne inwestycje w gospodarstwach rolnych

 Wprowadzenie zachęt do realizacji praktyk na rzecz ograniczenia
emisji amoniaku z rolnictwa poprzez m.in. niskoemisyjne techniki

rozprowadzania
i przechowywania nawozów, niskoemisyjne systemy utrzymywania i
żywienia zwierząt oraz racjonalizacja nawożenia azotowego.

 warunkowość;
 art. 28 ekoprogramy;
 art. 65 zobowiązania 

środowiskowe;
 inwestycje niskoemisyjne 

w gospodarstwach;
 instrumenty krajowe 

(NFOŚ);
 interwencje sektorowe; 
 Polityka Spójności.

Potrzeba 
ciągłej edukacji 
w zakresie 
racjonalnego 
wykorzystania 
zasobów 
naturalnych 
– wody, gleby, 
powietrza

 Szkolenia / upowszechnianie (w tym tworzenie sieci gospodarstw
demonstracyjnych) w zakresie:

 racjonalnego korzystania z zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa
oraz zwiększania retencji wodnej, w tym glebowej,

 kompleksowych, zrównoważonych metod gospodarowania, które
zapobiegają ubytkowi zawartości substancji organicznej w glebie i
przeciwdziałają wymywaniu składników mineralnych i ich
przedostawaniu się do wód gruntowych,

 wymagań w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem
azotanami pochodzenia rolniczego i środkami ochrony roślin,

 praktyk na rzecz ograniczenia emisji amoniaku z rolnictwa poprzez
m.in. niskoemisyjne techniki rozprowadzania i przechowywania
nawozów, niskoemisyjne systemy utrzymywania i żywienia zwierząt
oraz racjonalizacja nawożenia azotowego,

 dobrych praktyk w zakresie projektów gospodarki o obiegu
zamkniętym na poziomie gospodarstwa rolnego.

 art. 13 usługi doradcze 
dla rolników;

 art. 72 wymiana wiedzy 
i informacji.
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Cel 5



Potrzeby Metody adresowania Propozycje interwencji

Potrzeba 
zwiększenia 
poziomu 
wiedzy 
technologiczn
ej 
i innowacji 
w rolnictwie

 zapewnienie ciągłego rozwoju badań, skuteczny transfer wyników
badań od nauki do praktyki, zmiany w agrotechnice i doborze roślin
uprawnych, wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego,

 rozwój rolnictwa precyzyjnego i stosowanie nowoczesnych
technologii, zwłaszcza niskoemisyjnych, energooszczędnych i
wykorzystujących OZE, zastosowanie cyfryzacji, wykorzystanie
narzędzi wspomagania decyzji

 wykorzystanie postępu biologicznego, dostosowanie prac
hodowlanych do zmieniających się warunków przyrodniczych
prowadzenia produkcji, w tym głównie niedoborów wody, wysokich
temperatur w okresie wegetacji, zmieniającego się przebiegu zimy
oraz wprowadzenie do produkcji wydajnych roślin, efektywnie
wykorzystujących potencjał plonotwórczy gleb.

 art. 13 usługi doradcze dla 

rolników 

 art. 72 wymiana wiedzy 

i informacji

 art. 65 zobowiązania 

środowiskowe

 interwencje sektorowe 

 przepisy krajowe-

programy wieloletnie

 Polityka Spójności

Zapobieganie
porzucaniu
gruntów

Przeciwdziałanie zaprzestaniu gospodarowania rolniczego na obszarach
z niekorzystnymi warunkami naturalnymi poprzez wspieranie rolniczego
wykorzystania gruntów, na których zrównoważona produkcja rolnicza
jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne lub
strukturalne.

 art. 66 - ONW
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Cel 5



POTRZEBY określone dla 6 CELU SZCZEGÓŁOWEGO 

Przyczynianie się do ochrony różnorodności 
biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz 

ochrona siedlisk i krajobrazu

24

Cel 6



Potrzeby Metody adresowania Propozycje interwencji

Rozwój rolnictwa 
i obszarów 
wiejskich 
ukierunkowany na 
ochronę 
i zrównoważone 
korzystania z 
zasobów 
naturalnych, 
krajobrazu 
i zapewnienie usług 
ekosystemowych

 zachowanie TUZ i elementów krajobrazu stanowiących ostoje
przyrody;

 stosowanie zmianowania i dywersyfikacji upraw, uprawa roślin
wiążących azot;

 prowadzenie gospodarki w oparciu o badania gleby i plany
nawozowe;

 prowadzenie gospodarowania w systemie rolnictwa ekologicznego
(również wsparcie inwestycyjne);

 uprawa roślin miododajnych;
 optymalizacja stosowania środków ochrony roślin i nawożenia;
 tworzenie korytarzy i enklaw ekologicznych, w tym na styku

kompleksów rolnych i leśnych, wzbogacanie krajobrazu;
 inwestycje ograniczające presję rolnictwa na środowisko i

sprzyjające oszczędnemu gospodarowaniu jego zasobami (w tym
wodą);

 poprawa jakości przyrodniczej lasów.

 warunkowość;
 art. 28 ekoprogramy;
 art. 65 zobowiązania 

środowiskowe;
 art. 67 zobowiązania 

Natura 2000 i RDW;
 inwestycje;
 interwencje sektorowe.

Ochrona gleb, wód 
i powietrza 
w warunkach 
zmiany klimatu

 stosowanie praktyk przyczyniających się do zwiększenia zawartości
materii organicznej w glebie i jej aktywności biolog., uprawa roślin
wiążących azot

 racjonalizacja nawożenia i stosowania chemii rolnej;
 utrzymanie okrywy ochronnej gleby w okresie zimowym;
 prowadzenie gospodarowania w systemie rolnictwa ekologicznego;
 prośrodowiskowe zarządzanie lokalnymi zasobami wodnymi i

glebowymi, obejmujące także kształtowanie krajobrazów
sprzyjających zatrzymywaniu wody;

 warunkowość;
 art. 28 ekoprogramy;
 art. 65 zobowiązania 

środowiskowe;
 inwestycje;
 zalesienia;
 art. 67 zobowiązania 

Natura 2000 i RDW;
 interwencje sektorowe.25
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Potrzeby Metody adresowania Propozycje interwencji

Zapewnienie 
utrzymania 
użytkowania rolniczego 
gruntów 
o niskiej wartości 
produkcyjnej i  cennych 
przyrodniczo, z 
uwzględnieniem 
potrzeb ich ochrony

 utrzymanie rolniczego użytkowania gruntów na obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania przez wsparcie 
dochodów rolników;

 ekstensywne użytkowanie cennych siedlisk przyrodniczych i
siedlisk zagrożonych gatunków ptaków;

 odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej, w
tym na obszarach NATURA 2000 i obszarach o utrudnieniach
naturalnych;

 ochrona siedlisk hydrogenicznych poprzez inwestycje w
poprawę gospodarki wodnej.

 warunkowość;
 art. 28 ekoprogramy;
 art. 65 zobowiązania 

środowiskowe;
 art. 66 ONW;
 art. 67 zobowiązania

Natura 2000 i RDW;
 inwestycje;
 interwencje sektorowe.
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Potrzeby Metody adresowania Propozycje interwencji

Zachowanie 
i gospodarcze 
wykorzystanie 
zasobów 
genetycznych roślin 
i zwierząt

 zachowanie i uprawa tradycyjnych gatunków i odmian roślin
uprawnych;

 hodowla zwierząt gospodarskich ras zachowawczych;
 tworzenie i rozwój systemów jakości, budowanie wizerunku,

promocja i rozwój produkcji produktów wysokojakościowych
(w tym regionalnych) bazujących na surowcach pochodzących
od gatunków tradycyjnych roślin i zwierząt.

 art. 65 zobowiązania
środowiskowe

 inwestycje;
 współpraca;
 systemy jakości;
 interwencje sektorowe

Edukacja, 
świadomość 
ekologiczna, 
doradztwo, rozwój 
wiedzy

 budowanie świadomości środowiskowej wśród rolników i
mieszkańców wsi oraz informacja, upowszechnianie wiedzy i
innowacji, doradztwo i współpraca w zakresie zagadnień
związanych z realizacją wskazanych wyżej potrzeb;
wykorzystanie w działaniach popularyzatorskich gospodarstw
demonstracyjnych, skansenów, poletek pokazowych itp.

 art. 13 usługi doradcze;
 art. 72 wymiana wiedzy 

i informacji;
 współpraca;
 Leader;
 art. 65 zobowiązania

środowiskowe
 interwencje sektorowe.
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Dziękuję za uwagę

Departament Płatności Bezpośrednich, MRiRW

Tel. 22 623 12 34

E-mail: sekretariat.platnosci@minrol.gov.pl
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