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Sprawozdanie z IV spotkania grupy tematycznej w Bolonii  
 

W dniach od 3 do 5 maja 2017 r. w Bolonii odbyło się IV spotkaniu grupy tematycznej 

ENRD "Gospodarka wiejska oparta na efektywnym wykorzystaniu zasobów", (Resource 

efficient rural economy) w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Celem współpracy jest opracowanie nowych mechanizmów i narzędzi wspierających 

gospodarkę wiejską opartą na efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych przy użyciu 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Grupa pracuje m. in. nad integracją celów wspólnej 

polityki rolnej z innymi obszarami polityki, takimi jak m.in. polityki wodnej. 

Podczas spotkania przedstawiono nowe wnioski z prac grupy tematycznej nad efektywnością 

wykorzystania zasobów, a ponadto uczestnicy grupy podczas spotkania mieli okazję 

odwiedzić dwa projekty koncentrujące się na efektywnym wykorzystaniu zasobów gleby  

i wody w Emilia-Romagna. Uczestnicy mogli rozpocząć przygotowywanie zaleceń 

dotyczących udoskonalenia projektowania i wdrażania Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w celu efektywnego wykorzystania zasobów. 

W pierwszym dniu w ramach seminarium nt. efektywności wykorzystania zasobów, 

przedstawiono wyniki z sześciu studiów przypadków, prowadzonych w ramach prac grupy, 

które skupiły się na problemach niedoboru wody, jakości gleby, erozji oraz zanieczyszczenia 

wody w rejonie Morza Bałtyckiego. W studiach przypadku stwierdzono, że rolnicy często 

unikali ryzyka nowych rozwiązań, a to wpłynęło na ich niechęć angażowania się w nowe 

praktyki związane z nowym podejściem do zarządzania wodą i glebą. Główne 

zidentyfikowane problemy to: w jaki sposób praktyki efektywnego gospodarowania zasobami 

są zgodne z obowiązującymi praktykami rolnymi, jak wpływają na dochody gospodarstwa 

oraz obawa sankcji, w przypadku kiedy nowe praktyki nie są w odpowiedni sposób wdrożone. 

Dlatego też motywowanie rolników do zmiany ich praktyk zarządzania jest wyzwaniem, tak 

aby mogli oni zauważyć korzyści ekonomiczne, zrozumieć w pełni wpływ tych praktyk  

w kontekście ich działalności gospodarczej. Szczególnie jest to istotne w przypadku, gdy 

konieczne są zmiany strukturalne w działaniu systemów hodowli w celu osiągnięcia 

wymaganych rezultatów poprzez synergiczne oddziaływanie między produkcją roślinną  

i zwierzęcą lub zmianami rodzajów upraw w różnych obszarach, ponieważ zmiany te mogą 

prowadzić do początkowego spadku plonów w ciągu pierwszych kilku lat wdrożenia nowych 

praktyk. Konieczne jest zatem dostarczanie rolnikom spójnego i obiektywnego obrazu 

skutków zaangażowania się w nowe rozwiązania, wskazując, gdzie działania mające na celu 

poprawę efektywności wykorzystania zasobów mogą mieć pozytywny i wymierny wpływ na 

działalność gospodarczą w krótkim, średnim i długim okresie.  

Dla przykładu podczas wizyty w gospodarstwie demonstracyjnym projektu LIFE HELPSOIL 

jednym z czynników motywujących do podejścia ograniczonego do tzw. bez orkowej uprawy 

roli, było zmniejszenie kosztów paliwa i eksploatacji maszyn. Jednakże w studiach przypadku 

z poszczególnych regionów KE wykazano, że odpowiedzi rolników różniły się zarówno  

w zależności od wieku gdzie na ogół młodsi rolnicy bardziej chętnie wprowadzają zmiany  

w wyniku wzrostu świadomości podczas szkoleń, jak i wielkości gospodarstwa gdzie 

wielkoobszarowe gospodarstwa mają większe możliwości podejmowania ryzyka na małych 

obszarach swojej działalności. Ponadto podkreślano również czynnik wartości upraw gdzie 

bardziej cenne rośliny mają potencjalnie większy wpływ na dochody gospodarstwa, jeśli 

wydajność z uprawianego nowymi technikami obszaru jest niższa. Natomiast co do kwestii 

politycznych wskazanych jako wpływające na podejmowanie działań w zakresie efektywnego 

gospodarowania zasobami, wskazywano na zakres, w jakim środki PROW mogą wpływać na 

zmiany w systemach hodowli, biorąc pod uwagę, że są one przede wszystkim rynkowe oraz 

czas potrzebny do wprowadzenia niezbędnych zmian i osiągnięcia wyników, co może 
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oznaczać, że wpływ wprowadzonych zmian może nie być widoczny w okresie 

programowania. 

Reasumując należy mieć na uwadze fakt, że chociaż istnieją pewne sposoby na szybką 

poprawę efektywności wykorzystania zasobów w gospodarstwach rolnych, takich jak 

wprowadzenie bardziej wydajnych systemów zarządzania zasobami wodnymi, czasu 

oczekiwania na efekt, w przypadku rolnictwa konserwatywnego, poprawa zawartości węgla  

w glebie czy odbudowanie poziomu wód gruntowych co może powodować problem  

z ostatecznym wykazaniem, że finansowane działania przyniosły pożądany efekt. 

W drugim dniu spotkania uczestnicy odwiedzili: 

 Gospodarstwo demonstracyjne projektu LIFE HELPSOIL - (LIFE12 ENV/IT/000578) 

,,Poprawa jakości gleby i wzmocnienie adaptacji do zmian klimatu poprzez 

zrównoważone techniki ochrony rolnictwa’’. W gospodarstwie Ruozzi o powierzchni 

20 ha, 16 ha wykorzystuje się do celów rolnictwa i hodowli zwierząt. Uczestnictwo w 

projekcie ma przyczyniać się do wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, 

testując m. in. skutki wprowadzenia konserwatywnych praktyk rolniczych w uprawach 

analizując ich wpływ na jakość gleby i odporność na zmianę klimatu. Od jesieni 2013 

r. gospodarstwo przekształciło część swojego gruntu w rolnictwo bez orkowe, z 

wykorzystaniem pasmowej aplikacji gnojowicy do gleby i stosowania roślin 

poplonowych. Właściciele gospodarstwa podkreślali konieczność dofinansowania w 

okresie przejściowym od tradycyjnego do ekologicznego rolnictwa, co pomogło 

zrównoważyć straty dochodów z niższych rentowności w ciągu pierwszych kilku lat.  

 Oczyszczalnie ścieków Mancasale, która jest największym zakładem tego typu w 

regionie Emilia-Romagna. Zakład oczyszcza ścieki, które następnie służą do 

nawadniania na około 2000 ha gruntów rolnych zlokalizowanych na pobliskich 

obszarach. Od 2015 r. jest częścią projektu LIFE ReQpro (2013-2017), mającego na 

celu przyczynienie się do ochrony zasobów wodnych poprzez zastąpienie zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wykorzystanie do nawodniania wody 

z oczyszczonych ścieków. Takie rozwiązanie stanowi konkretny przykład tego, jak 

można bardziej efektywnie wykorzystać zasoby wodne, osiągając zarówno korzyści 

środowiskowe, jak i ekonomiczne dla gospodarstw. Ponadto oprócz korzyści dla 

zasobów wodnych uzyskano większą oszczędność energii w porównaniu do 

pompowania wody powierzchniowej z pobliskiej rzeki oraz obniżenie kosztów 

oczyszczonych ścieków do nawadniania dla rolników oraz ciągłą dostępność wody, 

nawet w okresach znikomych opadów deszczu i suszy.  

 

W ramach analizy przykładów dobrych praktyk w ramach grupy tematycznej 

zidentyfikowano i przeanalizowano ponad 100 przykładów projektów z 20 państw 

członkowskich  

Projekty zostały uzyskane z trzech różnych zasobów, w tym programu LIFE, ENRD i EIP-

AGRI. Zakres projektów oraz podejmowanych działań obejmuje: waloryzowanie  

i gospodarowanie odpadami; zmniejszenie wpływu na środowisko nutrientów; budowę lub 

modernizację infrastruktury; dostosowanie do Ramowej Dyrektywy Wodnej (WFD); 

zarządzanie warstwami wodonośnymi i zachowanie ekosystemów. 

Mając na uwadze to, co motywuje rolników do angażowania się, to rolnicy są bardziej 

zadowoleni z rozwiązań już znanych i stosowanych. Mogą mieć opory przed faktem, że 

czasami jako pierwsi wprowadzają innowacje, a zatem wg. rolników preferowane jest 

przyjęcie praktyk, które okazały się już skuteczne lokalnie, nie wymagają dodatkowych 

zasobów ludzkich i mogą być wdrażane natychmiast. 
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Niektóre narzędzia zarządzania, takie jak aplikacje symulacji nawadniania, mogą być bardzo 

skomplikowane pod względem technicznym, co może spowodować, że rolnicy wykorzystują 

je dopiero w przypadku uruchomienia potrzebnych szkoleń. 

W kilku przypadkach, mimo że niektóre projekty wykazywały interesujące i innowacyjne 

wyniki, potencjał do szerszego zastosowania był ograniczony przez bariery legislacyjne  

i koszty lub nową i niedoskonałą technologię. Ponadto koszty wdrożenia na poziomie 

gospodarstwa działały w pewnych przypadkach jako czynnik ograniczający, jak również brak 

kompletnej wiedzy w zakresie metod może również utrudnić ich wykorzystanie. 

Przykłady projektów podkreślały potrzebę zwiększenia świadomości rolników i decydentów 

w zakresie ograniczeń i zalet związanych z wydajnością zasobów. Wyniki uzyskane  

z projektów sugerowały również, że istnieje potrzeba propagowania świadomości na temat 

skuteczności działań efektywnego wykorzystania zasobów w społeczeństwie.  

Techniki wspomagające efektywność wykorzystania zasobów nie są stosowane w rolnictwie, 

głównie ze względu na brak wiedzy na temat sposobów ich stosowania w praktyce  

i założenia, że przyczynią się do zmniejszenia produkcji i ograniczą korzyści ekonomiczne. 

Związek pomiędzy praktykami użytkowania gruntów a ich skutkami dla środowiska nie jest 

wystarczająco zbadany i przekazywany w przystępny sposób rolnikom. Ma to wpływ na brak 

motywacji zainteresowanych stron i ich zdolność do angażowania się w planowanie  

i wdrażanie odpowiednich działań PROW. Natomiast z punktu widzenia polityki istnieje 

potrzeba poprawy monitorowania, oceny i upowszechniania wyników stosowania rozwiązań 

podnoszących efektywność wykorzystania zasobów, ale czas potrzebny do monitorowania 

zmian w terenie może przekroczyć oficjalny okres na monitorowanie projektów, szczególnie 

w przypadku, gdy ten monitoring wpływu będzie wymagał znacznego czasu. Przytoczone 

przykłady wskazują, że obecne prawodawstwo jest wystarczająco elastyczne, ale 

uproszczenia zasad mogą przynieść korzyści związane z wprowadzaniem na poziomie 

gospodarstwa. Sektor prywatny odgrywa również ważną rolę i może wspierać wdrażanie 

rozwiązań wraz z władzami publicznymi. Istotną rolę odgrywa również zaangażowanie 

interesariuszy – podczas prac zidentyfikowano znaczną rolę dla menedżerów projektów  

i brokerów wiedzy, którzy powinni zachęcać i promować stosowanie technik wykorzystania 

w sposób wydajny zasobów w rolnictwie i zapewnić pomoc administracyjną na szczeblu 

lokalnym. 

Trzeci dzień spotkania poświęcony był podsumowaniu oraz sprawom merytorycznym 

związanym z organizowanym przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w dniu 13 czerwca 2017r. seminarium nt. ,,Możliwości i przyszłych perspektyw na rzecz 

efektywnego wykorzystania zasobów na obszarach wiejskich" . 

To jednodniowe seminarium będzie opierać się na dotychczasowych działaniach  

i wynikach grupy tematycznej ENRD poświęconej oszczędnej gospodarce wiejskiej. 

Omówione zostaną kluczowe czynniki umożliwiające efektywne gospodarowanie  

i zarządzanie zasobami gleb i wody w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oraz 

konsekwencje dla środowiska realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich do roku 2020  

i później. Podczas seminarium zostaną przedstawione prezentacje, odbędą się dyskusje, 

warsztaty oraz zostaną zaprezentowana praktyczne przykłady z zakresu ochrony wód i gleby. 

Wydarzenie to będzie miało szczególne znaczenie dla transferu wiedzy do przedstawicieli 

szerokiego grona organizacji, w tym Instytucji Zarządzających, Agencji Płatniczych, 

Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, grup LEADER, doradców, organizacji badawczych  

i innych organizacji UE, takich jak DG Env, Life i Europejska Agencja Ochrony Środowiska. 

 

Opracował:  

Wojciech Frątczak z Wydziału Planowania Gospodarowania Wodami Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie 


