Załącznik 2. Powiązanie działań PROW 2014-2020 i celów szczegółowych
z celami tematycznymi EFSI

CEL TEMATYCZNY WRS

CEL SZCZEGÓŁOWY PROW 2014-2020

DZIAŁANIE PROW 2014-2020
Transfer wiedzy i działalność
informacyjna (art. 14)

1A. Wspieranie innowacji, współpracy i
rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich
CT 1. Wzmacnianie
badań naukowych,
rozwoju
technologicznego i
innowacji

Usługi doradcze, usługi z zakresu
zarządzania gospodarstwem rolnym i
usługi z zakresu zastępstw (art. 15)
Współpraca (art. 35)

1B. Wzmocnienie powiązań pomiędzy
rolnictwem, produkcją żywności i
leśnictwem,
a badaniami i innowacją w celu poprawy
zarządzania i ochrony środowiska

Współpraca (art. 35)

1C. Promowanie uczenia się przez całe życie
Transfer wiedzy i działalność
oraz szkolenie zawodowe w sektorze rolnym i
informacyjna (art. 14)
leśnym

2A. Poprawa wyników gospodarczych
wszystkich gospodarstw rolnych i ułatwianie
CT 3. Wzmacnianie
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw
konkurencyjności
rolnych, szczególnie z myślą o zwiększeniu
małych i średnich
uczestnictwa w rynku i zorientowania na
przedsiębiorstw, sektora rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej
rolnego
(w odniesieniu do
EFRROW) oraz sektora
rybołówstwa i
akwakultury (w
odniesieniu do EFMR)
2B. Ułatwianie wejścia do sektora rolnictwa
rolnikom posiadającym odpowiednie
umiejętności, a w szczególności wymiany
pokoleń
3A. Poprawa konkurencyjności głównych
producentów w drodze lepszego ich
zintegrowania z łańcuchem rolno-

Transfer wiedzy i działalność
informacyjna (art. 14)
Usługi doradcze, usługi z zakresu
zarządzania gospodarstwem rolnym i
usługi z zakresu zastępstw (art. 15)
Inwestycje w środki trwałe Modernizacja gospodarstw rolnych
(art. 17)
Rozwój gospodarstw i działalności
gospodarczej - Restrukturyzacja
małych gospodarstw (art. 19)
Rozwój gospodarstw i działalności
gospodarczej – Rozwój usług
rolniczych (art. 19)
Współpraca (art. 35)
Inwestycje w środki trwałe – Scalanie
gruntów (art.17)
Rozwój gospodarstw i działalności
gospodarczej - Premia dla młodych
rolników (art. 19)
Transfer wiedzy i działalność
informacyjna (art. 14)

spożywczym poprzez systemy jakości,
dodawanie wartości do produktów rolnych,
promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle
dostaw, grupy i organizacje producentów
oraz organizacje międzybranżowe

Systemy jakości produktów rolnych i
środków spożywczych (art. 16)
Inwestycje w środki trwałe - Pomoc
na inwestycje w
przetwórstwo/marketing i rozwój
produktów rolnych (Przetwórstwo i
marketing produktów rolnych) (art.
17)
Podstawowe usługi i odnowa
miejscowości na obszarach wiejskich Inwestycje w tworzenie, ulepszanie
lub rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji i kultury oraz powiązanej
infrastruktury (art. 20)
Tworzenie grup i organizacji
producentów w sektorze rolnym i
leśnym (art. 27)
Współpraca (art. 35)
Transfer wiedzy i działalność
informacyjna (art. 14)

CT 5. Promowanie
dostosowania do zmian
klimatu, zapobiegania
ryzyku i zarządzania
ryzykiem

3B. Wspieranie zarządzania ryzykiem w
gospodarstwach rolnych

4A. Odtwarzanie i ochrona oraz wzbogacanie
różnorodności biologicznej, w tym na
obszarach Natura 2000, obszarach z
ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa
o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu
europejskich krajobrazów

CT 6. Zachowanie i
ochrona środowiska
naturalnego oraz
wspieranie efektywnego
gospodarowania
4B. Poprawa gospodarki wodnej, w tym
zasobami
nawożenia i stosowania pestycydów

4C. Zapobieganie erozji gleby i poprawa
gospodarowania glebą

Przywracanie potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych i katastrof oraz
wprowadzanie odpowiednich
środków zapobiegawczych (art. 18)

Transfer wiedzy i działalność
informacyjna (art. 14)
Płatności dla obszarów z
ograniczeniami naturalnymi lub
innymi szczególnymi ograniczeniami
(art. 31)
Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne (art. 28)
Rolnictwo ekologiczne (art. 29)
Inwestycje w środki trwałe –
Inwestycje na obszarach OSN(art.17)
Inwestycje w środki trwałe –
Inwestycje na obszarach Natura 2000
(art.17)

5E. Promowanie ochrony i pochłaniania
dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych
i poprawę żywotności lasów (art. 21)
Rozwój gospodarstw i działalności
CT 8. Promowanie
gospodarczej - Pomoc na rozpoczęcie
trwałego i wysokiej
6A. Ułatwianie różnicowania działalności,
działalności gospodarczej na rzecz
jakości zatrudnienia oraz zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i działalności pozarolniczej na
wsparcie mobilności
tworzenia miejsc pracy
obszarach wiejskich (Premie na
pracowników
rozpoczęcie działalności pozarolniczej)
(art. 19)
Podstawowe usługi i odnowa
miejscowości na obszarach wiejskich Badania i inwestycje związane z
utrzymaniem, odbudową i poprawą
stanu dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego wsi, krajobrazu
wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości
przyrodniczej, w tym dotyczące
powiązanych aspektów społecznogospodarczych oraz środków w
CT 9.Wspieranie
6B Wspieranie lokalnego rozwoju na
zakresie świadomości środowiskowej
włączenia społecznego i
obszarach wiejskich
(art. 20)
walka z ubóstwem
Podstawowe usługi i odnowa
miejscowości na obszarach wiejskich Inwestycje w tworzenie, ulepszanie
lub rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji i kultury oraz powiązanej
infrastruktury (art. 20)
LEADER (art. 42-45)
CT 10. Inwestowanie w
kształcenie, szkolenie
oraz szkolenie
zawodowe na rzecz
zdobywania
umiejętności i uczenia
się przez całe życie

1C. Wspieranie uczenia się przez całe życie
oraz szkolenia zawodowego w sektorach
rolnictwa i leśnictwa

Transfer wiedzy i działalność
informacyjna (art. 14)

