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Założenia do przygotowania Planu
Strategicznego WPR
 Wzajemna synergia instrumentów wsparcia I i II filaru WPR, w tym unikanie nakładania się
wsparcia,
 Realizowane będą wszystkie cele szczegółowe WPR (9) oraz cel przekrojowy,
 Zwiększenie udziału Polityki Spójności w realizację celów WPR poprzez inwestycje
w infrastrukturę techniczną na obszarach wiejskich, usługi publiczne oraz wsparcie dla
rozwoju przedsiębiorczości, w tym szkolenia przekwalifikujące,
 Większe ukierunkowanie na zazielenienie i transformację cyfrową,
 Kontynuowanie sprawdzonych instrumentów,
 Rozszerzenie stosowania Instrumentów Finansowych,
 Konieczność realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, Strategii „Od pola do stołu”
i Strategii różnorodności biologicznej.
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WYKAZ ZIDENTYFIKOWANYCH GŁÓWNYCH POTRZEB, W RAMACH CELÓW WPR
w oparciu o wyniki analiz SWOT
Cel szczegółowy WPR

Obszary deficytowe wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb

Ograniczenie różnic w dochodach między gospodarstwami rolnymi a gospodarstwami domowymi w innych
Cel 1. Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw sektorach gospodarki. Stabilizacja dochodów w gospodarstwach rolnych m.in. poprzez zwiększanie ich
rolnych i ich odporności w całej Unii w celu
odporności na ryzyka klimatyczne i rynkowe (zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie). Utrzymanie produkcji
zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego
rolniczej (w tym małe gospodarstwa).
Poprawianie produktywności gospodarstw. Tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju gospodarstw
Cel 2. Zwiększenie zorientowania na rynek i
konkurencyjność, w tym większe ukierunkowanie rolnych (wdrożenie innowacji – rolnictwo precyzyjne, robotyzacja, automatyzacja, zapewnienie promocji żywności,
zapewnienie produkcji żywności m.in. w ramach rolnictwa ekologicznego).
na badania naukowe, technologię i cyfryzację
Stymulowanie wspólnych działań rolników w ramach różnych form współpracy. Rozwijanie alternatywnych i
Cel 3. Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości skracanie łańcuchów dostaw. Współpraca w zakresie przetwórstwa i poprawy jakości produktów oraz
wspieranie zorganizowanych form handlu.
Cel 4. Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu Adaptacja do zmiany klimatu. Ograniczenie emisji GHG. Zapobieganie oraz łagodzenie skutków katastrof
i przystosowania się do niej, a także
naturalnych oraz chorób zwierząt i roślin .
wykorzystanie zrównoważonej energii
Cel 5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i
wydajnego gospodarowania zasobami
naturalnymi takimi jak woda, gleba i powietrze
Cel 6. Przyczynianie się do ochrony różnorodności
biologicznej, wzmacnianie usług
ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i
krajobrazu

Poprawa jakości wody, gleby, powietrza. Ochrona gleb. Poprawa gospodarki wodnej na obszarach wiejskich.
Ochrona i zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych w rolnictwie oraz ochrona i różnicowanie
krajobrazu wiejskiego. Ekstensywne użytkowanie gruntów, w tym gruntów o niskiej wartości produkcyjnej oraz
cennych przyrodniczo, z uwzględnieniem potrzeb ich ochrony. Zachowanie zasobów genetycznych w rolnictwie.
Zwiększenie różnorodności biologicznej lasów.

WYKAZ ZIDENTYFIKOWANYCH GŁÓWNYCH POTRZEB, W RAMACH CELÓW WPR
w oparciu o wyniki analiz SWOT cd.
Cel szczegółowy WPR

Cel 7. Przyciąganie młodych rolników i ułatwianie
rozwoju działalności gospodarczej

Cel 8. Promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia
społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach
wiejskich, w tym biogospodarki i
zrównoważonego leśnictwa
Cel 9. Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby
społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym
bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i
zrównoważonej żywności, zapobiegania
marnotrawieniu żywności, jak również
dobrostanu zwierząt
Cel 10 (przekrojowy): Modernizacja sektora poprzez
wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i
cyfryzacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich
oraz zachęcanie do ich wykorzystywania

Obszary deficytowe wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb

Dostęp do kapitału, ziemi i wiedzy. Wymiana pokoleniowa. Ograniczanie ryzyka w podejmowaniu działalności
pozarolniczej. Rozwój usług dla rolnictwa i leśnictwa. Rozwój pozarolniczych funkcji na obszarach wiejskich.
Poprawa warunków życia i pracy na obszarach wiejskich oraz rozwój ekonomii czasu wolnego i doświadczeń.
Rozwój przedsiębiorczości na OW. Rozwój biogospodarki. Stymulowanie rozwoju gospodarczego OW przy
wykorzystaniu innowacji, w tym cyfryzacji. Włączenie osób z grup defaworyzowanych.

Zrównoważone stosowanie antybiotyków, środków ochrony roślin i nawozów. Produkcja zwierzęca z
podwyższonym dobrostanem. Produkcja pasz i roślin bez GMO. Reagowanie na trendy konsumenckie. Grupy i
organizacje producenckie w rolnictwie ekologicznym i innych systemach jakości oraz promocja i informacja o tych
systemach.

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury szybkiego Internetu na obszarach wiejskich.
Podniesienie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich poprzez tworzenie i
powszechne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadr
zaangażowanych w wymianę wiedzy i innowacji oraz zapewnienie dostępności profesjonalnych usług
doradczych i szkoleniowych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami AKIS.

Zalecenia i rekomendacje KE
 W dniu 18 grudnia 2020 roku Komisja Europejska przekazała Polsce 15 zaleceń
kierunkowych wraz z rekomendacjami do opracowania Planu Strategicznego WPR;

Zalecenia mają na celu zapewnienie:
• osiągnięcie dziewięciu celów szczegółowych WPR.

• zgodność z ambicjami Zielonego Ładu (Strategia „Od pola do stołu” oraz
Strategia na rzecz różnorodności biologicznej).

Główne cele dla obszaru rolnego
Strategii „Od pola do stołu” oraz „Różnorodności biologicznej”
zmniejszyć ogólne zużycie i ryzyko niebezpiecznych pestycydów o 50% do 2030 r.

zmniejszyć straty składników pokarmowych o co najmniej 50%, zachowując żyzność gleby,

założenia
strategii od pola
do stołu

co oznacza 20% mniej nawozów
ograniczyć sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt hodowlanych

o 50% do 2030 r.
zwiększyć odsetek gruntów na uprawy ekologiczne do 25% powierzchni gruntów rolnych w UE;

do 2030 r.

założenia
strategii
różnorodności
biologicznej

objęcie obszarem chronionym co najmniej 30% gruntów w Europie, odbudowa zdegradowanych
ekosystemów – ekologia, elementy krajobrazu, ochrona zapylaczy, ograniczenie stosowania pestycydów inne…

wartości docelowe wskaźników do osiągnięcia przez poszczególne państwa, będą ustalane indywidualnie!

Cel 2

CELE GOSPODARCZE

Rekomendacje KE w zakresie obszaru I:
Wspieranie inteligentnego, odpornego i
zróżnicowanego sektora rolnego
zapewniającego bezpieczeństwo
żywnościowe
Cel 3

Cel 1

REKOMENDACJE KE
W ZAKRESIE ROLNICTWA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
1.

Wzrost konkurencyjności i wydajności sektora rolno-spożywczego
poprzez wsparcie inwestycji i instrumenty finansowe

2.

Poprawa rentowności gospodarstw i bardziej sprawiedliwe wsparcie
dochodów na korzyść mniejszych gospodarstw (np. poprzez
redystrybucyjne wsparcie bezpośrednie)

3.

Przywrócenie równowagi sił w łańcuchu dostaw żywności
zorganizowanie rolników, stymulowanie konsolidacji, różne formy
organizacji i spółdzielni, zwłaszcza w sektorach owoców i warzyw oraz
wieprzowiny. Wsparcie lokalnych, małych i średnich przetwórców,
krótkie łańcuchy, produkty o wysokiej wartości dodanej, przyciąganie i
edukacja konsumentów

PLAN STRATEGICZNY WPR
wykaz projektowanych interwencji w ramach Celu 1

L.p.

Interwencja

1.

Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności

2.

Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do krów, młodego bydła, owiec, kóz, buraków cukrowych,
chmielu, lnu, konopi, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, paszowych roślin wysokobiałkowych,
3. – 15.
roślin wysokobiałkowych na nasiona

16. Dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - NOWE
17. Dofinansowanie Funduszy Ubezpieczeń Wzajemnych - NOWE

Artykuł
17,18

26

29-31

70
70

PLAN STRATEGICZNY WPR
wykaz projektowanych interwencji w ramach Celu 2

L.p.

Interwencja

Artykuł

18. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja)

68

19. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (instrumenty finansowe)

68

20. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym

68

21. Inwestycje zapobiegające ASF

68

22. Premia na rozwój małych gospodarstw

69

PLAN STRATEGICZNY WPR
wykaz projektowanych interwencji w ramach Celu 3
L.p.

Interwencja

Artykuł

Sektor owoców i warzyw - poprawa infrastruktury wykorzystywanej do planowania i organizacji produkcji,

23 - 27 koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku, działania informacyjne, promocyjne i marketingowe,

41b

zapobieganie kryzysom oraz zarządzanie kryzysowe, ochrona środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu

28 - 33

Sektor pszczelarski - podnoszenie poziomu wiedzy, sprzęt pszczelarski, warroza, gospodarka wędrowna,

49

odbudowa, analizy

34.
35.

Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości, w tym przez angażowanie się producentów rolnych w

68

sektorze przetwórstwa produktów rolnych i poprawa jego konkurencyjności (dotacja)
Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości, w tym przez angażowanie się producentów rolnych w

sektorze przetwórstwa produktów rolnych i poprawa jego konkurencyjności (instrumenty finansowe)

68

36. Tworzenie i rozwój grup producentów rolnych i organizacji producentów

71

37. Wsparcie uczestników unijnych i krajowych systemów jakości żywności

71

Cel 5

CELE ŚRODOWISKOWO - KLIMATYCZNE

Rekomendacje KE w zakresie obszaru II:
Wspieranie ochrony środowiska i działań
w dziedzinie klimatu oraz przyczynianie
się do realizacji celów Unii związanych ze
środowiskiem
i klimatem
Cel 6

Cel 4

REKOMENDACJE KE
W ZAKRESIE ŚRODOWISKA I KLIMATU
4. Ograniczenia emisji netto z rolnictwa: nawożenie, uwalnianie CO2 z gleb, emisje z fermentacji jelitowej
poprzez żywienie. Zrównoważona gospodarka leśna agroleśnictwo, zalesianie, zwiększenie odporności
lasów na zmianę klimatu, zapewnienie różnorodności biologicznej uprawy sprzyjające pochłanianiu CO2
przez glebę
5. Poprawa efektywności energetycznej: zmniejszenie zużycia energii w rolnictwie i leśnictwie, zwiększenie
produkcji energii w gospodarstwach w drodze fermentacji beztlenowej np. z obornika
6. Utrzymanie i tworzenie elementów krajobrazu o wysokiej różnorodności: powstrzymać i odwrócić
spadek różnorodności biologicznej w siedliskach związanych z rolnictwem, zapobiegać erozji, łączyć
siedliska rolnicze oraz przywracać i utrzymywać ich właściwy stan
7. Redukcja niedoboru wody retencja wody w glebie, dłuższe i bardziej zróżnicowane zmianowanie,
uprawy, gatunki odporne na suszę. Oszczędne systemy nawadniania, ponowne wykorzystanie wody
8. Ograniczenie strat składników pokarmowych: lepsze gospodarowanie nawozami rolnictwo precyzyjne,
lepsze gospodarowanie obornikiem, wyznaczanie elementów krajobrazu: strefy buforowe, mokradła,
komputerowe zarządzanie nawozami, bardziej efektywne wykorzystanie i zmniejszenie nawożenia

9. Wzrost powierzchni upraw ekologicznych konwersja i utrzymanie upraw ekologicznych. Zwiększenie
popytu na produkty ekologiczne w łańcuchu dostaw utworzenie łańcucha dostaw i rozpowszechnianie
innowacyjnych podejść

PLAN STRATEGICZNY WPR
wykaz projektowanych interwencji w ramach Celu 4
L.p.

Interwencja

Ekoschemat – Praktyki korzystne dla środowiska i klimatu – NOWE
Projektowane praktyki (Obszary z roślinami miododajnymi, Zimowe pożytki dla ptaków, Zielone ścierniska, Międzyplony
ozime, Wsiewki śródplonowe, Korzystna struktura upraw, Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia (w tym
wariant z wapnowaniem) z wykorzystaniem narzędzia FaST, Uprawy uproszczone, Ekstensywny wypas na TUZ z
obsadą zwierząt, Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania na wszystkich użytkach rolnych w gospodarstwie,
38.
Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin, Pasy uprawne wolne od pestycydów i
nawozów, Praktyki ograniczające emisję amoniaku (przyorywanie obornika na gruntach ornych w ciągu 4 godzin od
aplikacji, rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowo), Zagospodarowanie resztek pożniwnych i
poplonowych w formie mulczu (matowania), Stała okrywa roślinna w międzyrzędziach w uprawach sadowniczych,
Zadrzewienia śródpolne i systemy rolno leśne, Retencjonowanie wody na trwałych użytkach)
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 - NOWE
39. •
Małe gospodarstwa ekologiczne (do 10 ha) – NOWE
• Premia zwierzęca dla gospodarstw ekologicznych – NOWE

40. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej
41. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Artykuł

28

28

68
68

PLAN STRATEGICZNY WPR
wykaz projektowanych interwencji w ramach Celu 5 i 6

L.p.

Interwencja
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
42.
ograniczeniami (ONW)
43. Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

Artykuł

L.p.

Artykuł

Interwencja
44. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000
(zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne)

66

68

65

45. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000

65

46. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

65

47. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
48. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

65

49. Wieloletnie pasy kwietne (zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne)

65

(zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne)
(zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne)

65

Cel 8

CELE SPOŁECZNE
Rekomendacje KE w zakresie obszaru III:
Wzmocnienie społeczno-ekonomicznej
struktury obszarów wiejskich i zaspokojenie
potrzeb społecznych

Cel 9

Cel 7

REKOMENDACJE KE
W ZAKRESIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM

10. Wspieranie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na
obszarach wiejskich; przyciąganie osób młodych, zapewnianie podstawowych usług, nowe
przedsiębiorstwa rozwój biogospodarki

11.

Ograniczenie sprzedaży i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych
w rolnictwie, sprzedaż tych środków przewyższa średnią UE. Wspieranie hodowców,
propagowanie najlepszych praktyk, poprawa metod chowu, bioasekuracji, profilaktyki
i kontroli zakażeń

12. Poprawa dobrostanu zwierząt, zwłaszcza trzody chlewnej i kur niosek, poprawa metod
chowu, profilaktyki i kontroli zakażeń, w tym bioasekuracji
13. Ograniczenie stosowania pestycydów: najbardziej niebezpiecznych pestycydów,
zintegrowana ochrona

PLAN STRATEGICZNY WPR
wykaz projektowanych interwencji w ramach Celu 7 i 8
L.p.
Interwencja
50. Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników

Artykuł
27

51. Rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa

68

52. Premie dla młodych rolników

69

L.p.
Interwencja
53. LEADER (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Artykuł
71

PLAN STRATEGICZNY WPR
wykaz projektowanych interwencji w ramach Celu 9

L.p.

Interwencja

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt:
• Dobrostan loch (zwiększona powierzchnia w budynkach / dostęp do wybiegów)
• Dobrostan tuczników (zwiększona powierzchnia w budynkach / dostęp do wybiegów)
• Dobrostan krów mlecznych (wypas / zwiększona powierzchnia w budynkach)
• Dobrostan krów mamek
54. • Dobrostan owiec
• Dobrostan kur niosek - NOWE
• Dobrostan brojlerów - NOWE
• Dobrostan indyków - NOWE
• Dobrostan opasów - NOWE
• Dobrostan koni - NOWE
Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach
55.
systemów jakości żywności
Ekoschemat – Rolnictwo ekologiczne

Artykuł

28

71

Cel 2

CEL PRZEKROJOWY

Cel 3

Rekomendacje KE w zakresie
obszaru IV: Wspieranie i
dzielenie się wiedzą,
innowacjami i cyfryzacją w
rolnictwie i na obszarach
wiejskich oraz zachęcanie
do ich wykorzystywania

Cel 1

10 CEL
PRZEKROJOWY

Cel 4

Cel 9
WIEDZA, INNOWACJE
I CYFRYZACJA

Cel 5

Cel 8
Cel 7

Cel 6

REKOMENDACJE KE
W ZAKRESIE WSPIERANIA I ROZPOWSZECHNIANIA WIEDZY,
INNOWACJI I CYFRYZACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH
WIEJSKICH ORAZ ZACHĘCANIA DO ICH WYKORZYSTYWANIA
14. Szerokopasmowy Internet - wsparcie poprzez inne polityki
15. Inwestowanie w dobrze rozwinięty system wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa
oraz dalszą integrację informacji, wiedzy, doradztwa, innowacji i umiejętności
cyfrowych poprzez wspieranie lepszych powiązań między doradcami publicznymi
i prywatnymi oraz inwestowanie w ich szkolenie i umiejętności. Podmioty świadczące usługi
doradcze powinny być przygotowane do reagowania na rosnące potrzeby gospodarstw
rolnych (w tym małych gospodarstw) na informacje na temat aspektów gospodarczych,
środowiskowych i społecznych, a także powinny być w stanie zapewniać wsparcie
w zakresie innowacji

PLAN STRATEGICZNY WPR
wykaz projektowanych interwencji w ramach Celu 10

L.p.
56. Współpraca Grup Operacyjnych EPI

Interwencja

Artykuł
71

57. Doskonalenie zawodowe rolników

72

58. Kompleksowe doradztwo rolnicze

72

59. Doskonalenie zawodowe kadr doradczych

72

Harmonogram prac nad Planem WPR

Opracowanie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
•

od dnia 18 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 r. - 1 konsultacje społeczne I wersji Planu WPR –
(https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr)
– zgłoszono ponad 3,5 tys. uwag i postulatów

•

marzec/czerwiec 2021 r. – opracowanie 2 wersji Planu WPR;

• czerwiec/lipiec 2021 r. - 2 konsultacje społeczne Planu WPR;

•

wrzesień/październik 2021 r. – przekazanie do akceptacji Radzie Ministrów 3 wersji Planu WPR, uwzględniającej
wyniki 2 konsultacji oraz uwagi ewaluatora zawarte w 2 raporcie;

•

Listopad/grudzień 2021 r. – oficjalne przekazanie Planu Strategicznego WPR do KE;

•

do końca czerwca 2022 r. - negocjacje Planu z KE (wg. założeń KE okres negocjacji to 4 miesiące od złożenia
Planu, niemniej biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w negocjacjach z KE należy przyjąć, iż realnie
okres ten wydłuży się do 6 miesięcy).

Plan Strategiczny WPR

 Pierwsza wersja Planu Strategicznego WPR nie zawiera rozstrzygnięć budżetowych, a co
się z tym wiąże nie dokonano wyliczeń wskaźników produktu i rezultatu stanowiących
podstawę nowego modelu wdrażania w ramach nowej perspektywy.
 Zaprezentowano natomiast wykaz interwencji, które zostały opracowane biorąc pod uwagę
założenia budżetowe określające, że budżet II filaru WPR (EFRROW) uzupełniony zostanie
minimalnym wkładem krajowym i wyniesie:
 Na obecnym etapie prac programowych przygotowano 59 interwencji w ramach obu filarów
Wspólnej Polityki Rolnej.

Reforma przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (NDM)
Nowy Model Wdrażania (New Delivery Model)
 Każda interwencja Planu Strategicznego musi mieć przyporządkowany 1 wskaźnik rezultatu służący realizacji
procedury przeglądu wyników (performance review). W ramach jednego wskaźnika rezultatu nie może
występować podwójne naliczanie (jeśli wskaźnik ten jest wypadkową realizacji więcej niż jednej interwencji).
 Każda interwencja musi mieć określony jeden wskaźnik produktu i roczne planowane produkty
w ramach tej interwencji.
 Wskaźniki produktu stanowią punkt odniesienia do wyliczenia tzw. jednostkowych kwot wsparcia
(unit amounts).
 Jednostkowe kwoty wsparcia stanowią podstawę rozliczenia wydatków (tzw. performance clearance)
i nie mogą zostać przekroczone w stosunku do zaplanowanych wartości.
 Państwa członkowskie raportują osiągnięte wartości wskaźników rezultatu oraz osiągnięte kwoty
jednostkowe w rocznych sprawozdaniach z realizacji Planu przekazywanych do KE do 15 lutego każdego
roku (obejmują rok finansowy kończący się z dniem 15 października poprzedniego roku kalendarzowego).

Reforma przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (NDM)
rozliczanie wg postępów w realizacji założonych celów

Podejście wieloletnie w odniesieniu do całej WPR

WSPÓLNE CELE
Zapewnienie
prawidłowości
wypłat
(refundacja)

Monitoring
postępów

WSKAŹNIKI

Roczne rozliczanie finansowe
Powiązanie wydatków
z produktem

Przegląd realizacji celów
w 2025 i 2027 r.

TYPY INTERWENCJI
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Kontrola postępów w osiąganiu rezultatów
Działania naprawcze, jeśli brak postępu w osiąganiu rezultatów (% margines odchyleń)
Jeżeli podjęte działania naprawcze są nieskuteczne, płatności mogą zostać zawieszone

Ocena
realizacji

polityki

Ocena śródokresowa
Ocena wyników pod kątem realizacji celów

Wskaźniki oddziaływania

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
PlanWPR@minrol.gov.pl
https://www.gov.pl/web/wprpo2020

