Załącznik 4
Uzasadnienie wybranych potrzeb w kontekście strategii krajowych
Zgodnie z (DSRK) w okresie do 2020 r. należy „wzmocnić rozwój obszarów wiejskich i
peryferyjnych poprzez inwestycję w transport, infrastrukturę telekomunikacyjną i
inwestycje w edukację, kulturę, usługi publiczne, lokalną infrastrukturę,
wspieranie przedsiębiorczości i konkurencyjności sektora rolno spożywczego”.

Wybrane do realizacji potrzeby wpisują się w:
(1) Długookresową Strategią Rozwoju Kraju (DSRK); określa ona, że w okresie do
2020 r. należy „wzmocnić rozwój obszarów wiejskich i peryferyjnych poprzez
inwestycję w transport, infrastrukturę telekomunikacyjną i inwestycje w
edukację, kulturę, usługi publiczne, lokalną infrastrukturę, wspieranie
przedsiębiorczości i konkurencyjności sektora rolno spożywczego”. Celu 8. DSRK
obejmuje
następujące
kierunki
interwencji:
Zrównoważony
wzrost
produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego zapewniający
bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost pozarolniczego
zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz Stworzenie
warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi i
zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta.
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) Wsparcie poprawy
konkurencyjności i transferu wiedzy w sektorze rolno-spożywczym, tworzenia i
rozwoju MŚP oraz poprawy jakości produkcji rolnej realizuje kierunek interwencji
II.2.3. Poprzez promowanie zrównoważonych metod gospodarowania oraz
odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej w rolnictwie i na obszarach
wiejskich, program wpisuje się w kierunek interwencji II.6.4. Natomiast wsparcie
rozwoju infrastruktury technicznej oraz aktywizacji mieszkańców obszarów
wiejskich i wykorzystania potencjałów endogenicznych na rzecz rozwoju
lokalnego wraz z realizacją innych potrzeb przyczynią się do wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich w ramach kierunku interwencji III.3.3.
(2) Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (SZRWRiR)

2012-2020.
(3) Priorytetowe Ramy działań dla sieci Natura 2000 (PAF1) poprzez: (i) wsparcie
inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
ułatwiających realizację przez gospodarstwa zadań ochronnych przewidzianych
dla danego obszaru Natura,(ii) ochronę cennych siedlisk przyrodniczych oraz
zagrożonych gatunków ptaków na obszarach Natura 2000 w ramach Działania
rolnośrodowiskowo-klimatycznego, a także poprzez wymóg zachowania trwałych
użytków zielonych i elementów krajobrazu nie użytkowanych rolniczo,
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stanowiących ostoje dzikiej przyrody obowiązujący dla wszystkich pakietów ww.
działania oraz działania Rolnictwo ekologiczne, (iii) zalesień (o ile będą
przewidziane w planach zadań ochronnych lub planach ochrony obszarów
Natura 2000), oraz (iv) realizację szkoleń m.in. z zakresu ochrony różnorodności
biologicznej jak i wsparcie wykorzystania zasobów przyrodniczych w realizacji
Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Leader.
(4) Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 (SPA) poprzez: (i) wsparcie szkoleń i doradztwa dla
rolników oraz właścicieli lasów, uwzględniającego aspekty związane ze zmianami
klimatu, (ii) podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie zmian
klimatycznych w ramach Leader, (iii) uwzględnienie możliwości wsparcia
opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań, również w zakresie adaptacji
rolnictwa do zmian klimatu, przez grup operacyjne na rzecz innowacji (EPI), (iv)
wsparcie w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz działania
Rolnictwo ekologiczne,(v) zalesień gruntów, (vi) umożliwienie wsparcia operacji
przyczyniających się do poprawy konkurencyjności gospodarstw i, dodatkowo,
do poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych i energii jak również
redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaki z rolnictwa, czy też zwiększenia
wykorzystania OZE, (vii) wsparcie odbudowy potencjału produkcyjnego
zniszczonego w wyniku zjawisk o charakterze katastrof lub klęsk żywiołowych, w
tym chorób zwierząt.
(5) Realizację celów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), na podstawie
zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju
i planów
gospodarowania wodami w dorzeczach, opracowanych zgodnie z RDW, w celu
utrzymania lub poprawy stanu zasobów wodnych i ekosystemów od nich
zależnych, przede wszystkim poprzez: (i) wsparcie działań inwestycyjnych na
OSN, (i) budowę infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na
obszarach wiejskich (poza wyznaczonymi aglomeracjami, w szczególności na
obszarach o największych presjach na stan wód), (iii) wsparcie szkoleń i
doradztwa dla rolników, uwzględniającego aspekty związane ze sposobami
minimalizacji oddziaływań działalności rolniczej na stan zasobów wodnych, (iv)
rolnictwo ekologiczne, (i) działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, w tym w
szczególności pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone oraz pakiet 2. Ochrona gleb i
wód (w szczególności na obszarach o największych presjach na stan wód), (vi)
budowę i modernizację wodooszczędnych inwestycji do nawodnień;
Ponadto Program przyczynia się do realizacji Planu działań dla Żywności i Rolnictwa
Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020 (PŻE), Krajowego Programu Zwiększania
Lesistości (KPZL), Strategii Leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego.

