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Zmiany klimatyczne - potencjalne skutki dla rolnictwa
▲ Zagrożenie powodziowe
▲ Bardziej upalne i suche lata
▲ Poziom mórz
▲ Szkodniki, choroby upraw
▲ Plony
▼ Zdrowie, dobrostan zwierząt

▼ Dostępność wody
▲ Susze, okresy upałów
▲ Zagrożenie erozją gleby
▼ Okres wegetacyjny, plony
▼ Optymalne grunty upraw

Źródło: DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w oparciu
o sprawozdania EAŚ, JRC, badania akademickie

▼ Letnie opady deszczu
▲ Burze, powodzie zimą
▲ Okres wegetacyjny, plony
▲ Odpowiedni grunt rolny
▲ Szkodniki, choroby

▲ Opady, powodzie zimą
▼ Letnie opady deszczu
▲ Susza, deficyt wody
▲ Zagrożenie erozją gleby
▲ Plony, różnorodność upraw

Trendy emisji GHG z rolnictwa w Polsce
Całkowita emisja gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie
w latach 1988-2011 wyrażona w ekwiwalencie CO2.

Emisja podtlenku azotu w polskim rolnictwie w latach 1988-2011 wg
głównych kategorii źródeł.

Emisja metanu w polskim rolnictwie w latach 1988˗2011 wg głównych
kategorii źródeł.
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Wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-20120
Zmiany Klimatu i Ochrona Środowiska celami przekrojowymi WPR

WPR

GOSPODARCZE
Wspieranie
konkurencyjności
rolnictwa.

ŚRODOWISKOWE
Zapewnienie
zrównoważonego
zarządzania zasobami
naturalnymi oraz
działania w dziedzinie
klimatu.

TERYTORIALNE
Osiąganie zrównoważonego
rozwoju terytorialnego
wiejskich gospodarek i
społeczności w tym
tworzenie i utrzymywanie
miejsc pracy

WPR a działania na rzecz adaptacji i ograniczania zmian klimatu

I filar WPR
- płatności bezpośrednie,

II filar WPR
- rozwój obszarów wiejskich,
 cross-compliance

I filar WPR a działania na rzecz adaptacji i ograniczania zmian klimatu

GREENING - ZASADY OGÓLNE
 Płatność obowiązkowa dla rolników ubiegających się o płatność podstawową;
 Kwota płatności przeznaczona na „zazielenienie” ma stanowić 30% koperty
krajowej PB ok. 1 mld EUR rocznie;
 Obowiązkowe trzy praktyki zazielenienia lub praktyki równoważne przynoszące korzyści dla klimatu i środowiska:

 Działanie rolnośrodowiskowo - klimatyczne lub;
 krajowe lub regionalne mechanizmy certyfikacji środowiskowej;
 Gospodarstwa ekologiczne byłyby automatycznie włączone do płatności
„zielonej”.

I filar WPR a działania na rzecz adaptacji i ograniczania zmian klimatu

GREENING - 3 działania mające korzystny wpływ na
klimat i środowisko:
1. Dywersyfikacja upraw dla gospodarstw powyżej
10 ha, dwustopniowy system realizacji praktyki;

gospodarstwa posiadające od 10 do 30
ha gruntów ornych – 2 różne uprawy
na gruntach ornych, w tym uprawa
główna nie powinna zajmować więcej
niż 75 % gruntów ornych;
gospodarstwa powyżej 30 ha gruntów
ornych – minimum 3 uprawy na
gruntach ornych; w tym uprawa główna
nie może pokrywać więcej niż 75%
gruntów ornych, a dwie uprawy główne
łącznie nie mogą pokrywać więcej niż
95% gruntów ornych.

2. Utrzymanie trwałych użytków zielonych, na
poziomie 2014 r. - zmniejszenie do 5%;
3. Obszary proekologiczne (ecological focus area)
dla gospodarstw od 15 ha - Przeznaczenie co
najmniej 5% powierzchni obszarów kwalifikujących
(po 2017 r. odsetek ten może zostać podniesiony
do 7%).

grunty ugorowane, tarasy, elementy
krajobrazu,strefy buforowe, systemy
rolno-leśne, pasy gruntów
kwalifikujących się do płatności
przylegających do krawędzi lasu,
obszary objęte zagajnikami o krótkiej
rotacji,obszary zalesione w ramach
PROW, międzyplony lub pokrywę zieloną
oraz uprawy wiążące azot.

Cross compliance

Minimalne normy
Wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu głównie
poprzez:
 Obowiązek utrzymania minimalnej pokrywy glebowej;
 Zakaz wypalania gruntów rolnych;

 Obowiązek stosowania zmianowania;
 Obowiązek utrzymania TUZ na poziomie kraju.

Cele środowiskowe i klimatyczne PROW 2014-2020
Zmiany Klimatu i Ochrona Środowiska celami przekrojowymi WPR

Zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami
naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu
Priorytet 4
Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie
ekosystemów powiązanych
z rolnictwem i leśnictwem

Priorytet 5
Wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami
i przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę
klimatu w sektorach rolnym,
spożywczym i leśnym

Przyporządkowanie potrzeb PROW do celów szczegółowych i horyzontalnych
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1.Zwiększenie liczby konkurencyjnych
gospodarstw rolnych

√

√

√

√

√

2.Reorientacja małych gospodarstw w
kierunku rolniczym lub pozarolniczym

√

√

√

√

3.Zapewnienie trwałości rolnictwa w
warunkach zmian klimatu i naturalnych
ograniczeń oraz ochrona i poprawa stanu
wód gruntowych

√

√

4.Poprawa zbytu produktów rolnych i
wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu
żywnościowym

√

√

√

√

√

5.Poprawa jakości produktów rolnych i
żywnościowych

√

√

√

√

√

√
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Cele przekrojowe
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Priorytet 4

innowacje

Priorytet 3

klimat

Potrzeba

Priorytet 2

środowisko

Priorytet 1

√

√

√

√

√

√

√
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6. Odtwarzanie i zachowanie różnorodności
biologicznej, w tym na obszarach Natura
2000 i obszarach o utrudnieniach
naturalnych

√

√

√

√

√

√

7. Promowanie zrównoważonych metod
gospodarowania: rolnictwo zrównoważone i
rolnictwo ekologiczne

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

8. Zachowanie zasobów genetycznych
roślin uprawnych oraz zwierząt
gospodarskich

√

√

9. T worzenie możliwości zatrudnienia poza
rolnictwem bez zmiany miejsca
zamieszkania

√

√

10. Rozwój infrastruktury technicznej i
społecznej na obszarach wiejskich

√

11. Aktywizacja mieszkańców obszarów
wiejskich i wykorzystanie potencjałów
endogenicznych na rzecz rozwoju lokalnego

√

12. Wzrost innowacyjności,
unowocześnienie sektora rolnospożywczego oraz podniesienie poziomu
wiedzy producentów rolnych.
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PROW - a działania na rzecz adaptacji i ochrony klimatu

Adaptacja
i mitygacja
w wielu
działaniach

•

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

•

Usługi doradcze

•

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

•

Inwestycje w środki trwałe - Modernizacja gospodarstw rolnych

•

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych
i katastrof

•

Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej

•

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

•

Tworzenie grup producentów

•

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów

•

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne

•

Rolnictwo ekologiczne

•

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami (ONW)

•

Współpraca

•

LEADER

Ok. 33%
wkładu
EFRROW

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne

OGÓLNE ZASADY:
 Działanie obligatoryjne UE;
 Płatności - za zobowiązania wykraczające poza obowiązkowe
normy w ramach płatności bezpośrednich;
 Zobowiązanie w ramach działania podejmowane jest na okres 5 lat;
 Na terenie całego gospodarstwa objętego działaniem rolnośrodowiskowoklimatycznym, istnieje obowiązek zachowania powierzchni trwałych użytków
zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących
ostoje dzikiej przyrody;
 Wsparcie w ramach tego działania obejmuje następujące poddziałania:
 Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych;
 Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów
genetycznych w rolnictwie.

Poddziałanie: Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych

Płatności udzielane na m.in. praktyki agrotechniczne promujące
zrównoważony system gospodarowania, w tym:

• racjonalne nawożenie,
• ochronę wód przed zanieczyszczeniami,
• odpowiednie użytkowanie gleb poprzez przeciwdziałanie utracie substancji
organicznej w glebie.
Wsparcie udzielane będzie na następujące typy operacji (pakiety):
1.
2.
3.
4.
5.

Rolnictwo zrównoważone;
Ochrona gleb i wód;
Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000;
Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

Rolnictwo ekologiczne

Zakres
Dobrowolne wsparcie na utrzymanie lub przejście na praktyki i metody rolnictwa
ekologicznego określonego w Rozporządzeniu 834/2007.
Wsparcie może być udzielane tylko do zobowiązań wykraczających poza
odpowiednie obowiązkowe normy.

Wsparcie w ramach tego działania obejmuje następujące poddziałania:
 Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne,
 Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego.

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami

•

Obszary górskie – bez zmian
– Krótszy okres wegetacyjny
– Wysokość + nachylenie stoku

•

Obszary charakteryzujące się znacznymi
ograniczeniami naturalnymi – nowe cele,
przejrzystość, wspólne granice porównywalne
we wszystkich państwach członkowskich

•

Obszary charakteryzujące się szczególnymi
ograniczeniami – bez zmian
– Zachowanie lub poprawa środowiska naturalnego
– Utrzymanie terenów wiejskich i zachowanie
potencjału turystycznego
– Ochrona linii brzegowej

Obszary ONW w Polsce
2007-2018

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego;
Działanie przyczynia się do:


sekwestracji dwutlenku węgla



utrzymania i wzmocnienia ekologicznej stabilności obszarów leśnych
poprzez łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych



przeciwdziałania erozji

Pomoc na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych jest udzielana
do gruntów, dla których opracowany jest plan zalesienia który określa
wymogi zalesienia, w tym w szczególności: skład gatunkowy zalesień
oraz metodę sadzenia jak również pochodzenie materiału sadzeniowego,
przy uwzględnieniu lokalnych warunków siedliskowych, środowiskowych
i klimatycznych danego obszaru.

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych
i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

 Interwencją zostaną objęte gospodarstwa dotknięte w poważnym stopniu
klęskami żywiołowymi i katastrofami.
 Podejmowane będą działania umożliwiające zabezpieczenie gospodarstw
przed skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych w przyszłości.
 Realizowane będą działania nakierowane na rozwój wiedzy rolników
w zakresie możliwości i korzyści płynących z ubezpieczeń w gospodarstwach.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów rolnych żywnościowych jak
i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych
wytwarzanych w gospodarstwie.
Przewiduje się operacje w zakresie:
 poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie,
 poprawę efektywności korzystania z energii w gospodarstwie,
 zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie,
 redukcję emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa w gospodarstwie.

PODSUMOWANIE

 PROW jest spójny z :

 Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.
 Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata
2012-2020
…
 Przed WPR stoi ambitne zadanie pogodzenia różnych celów tj:
konkurencyjność, bezpieczeństwo żywności i dbałość o środowisko oraz zmiany
klimatu;
 Zgodnie z propozycjami WPR wszystkie działania powinny być brane pod
uwagę w kwestiach zmian klimatu, przystosowując gospodarstwa do tych zmian,
a przynajmniej uwzględniając ryzyko inwestycyjne z nimi związane;
 WPR ma określony budżet, który determinuje poziom ambicji, na który możemy
sobie pozwolić.

Dziękuję za uwagę

