XI posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

Wspólna Polityka Rolna 2021-2027 - okres przejściowy
oraz stan prac nad Planem Strategicznym WPR

1 października 2020 r.

Przepisy przejściowe Plan prezentacji
❑ Aktualny stan prac nad pakietem legislacyjnym WPR
• przepisy przejściowe
• Wspólne Ramy Finansowe 2021 -2027 (WRF)
• Europejski Instrument Odbudowy (EIO)
❑ Środki finansowe
❑ Stan prac nad przygotowaniem Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027

Przepisy przejściowe
Przepisy przejściowe
❑ 30 czerwca 2020 roku w ramach trilogu Rada UE i Parlament Europejski uzgodniły przepisy przejściowe
(common understanding). Nie osiagnięto porozumienia z KE.
❑ Uzgodnienie dotyczy:
▪ Art. 1 – długość okresu przejściowego ustalono do 31 grudnia 2022 roku;
▪ Art. 1 – automatyczne wydłużenie programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 o 2 lata;

Prezydencja niemiecka we wrzesniu br. uzyskała mandat do prowadzenia dalszych negocjacji z KE i Parlamentem
Europejskim w zakresie:
▪ Art. 3 – wykorzystanie alokacji z roku 2021 i 2022 na zasadach określonych w rozporządzeniu 1305/2013;
❑ Prezydencja niemiecka przewiduje zakończenie prac nad przepisami przejściowymi rozporządzenia w
październiku 2020 roku. W konkluzjach ze szczytu Rady Europejskiej wskazano, że okres przejściowy dla WPR
powinien trwać do końca 2022 r.

Wspólne Ramy Finansowe (WRF), Europejski Instrument Odbudowy (EIO)
❑ Uzgodniony budżet WPR na poziomie UE podniesiony do 344 444 mld euro (o prawie 12,2 mld więcej niż proponowała
pierwotnie KE);
❑ Wydatki na II filar – alokacja na poziomie UE zwiększona do 77 850 mld euro (o 7,8 mld więcej niż pierwotna propozycja
KE);
❑ Poziom wydatków WPR ukierunkowany na klimat – 40%, zgodnie z pierwotną propozycją KE, ale zwiększony poziom
ogólnego ukierunkowania wydatków całego WRF na rzecz klimatu z 25 do 30%;
❑ Transfer między filarami – generalna zasada do 25% kopert w obie strony (KE proponowała 15%); w drodze wyjątku do
30% transferu środków z II filara na płatności bezpośrednie dla p.cz. mających płatności bezpośrednie poniżej 90%
średniej UE (na wcześniejszych etapach negocjacji proponowano 25%, jak w obecnym okresie programowania);
❑ 7,5 mld euro dla II filara WPR w ramach EIO (w pierwotnej propozycji KE z maja 2020 roku proponowano 15 mld euro).
Udział Polski na poziomie niespełna 1 mld euro. Środki na cele związane z odbudową gospodarki po COVID-19 i na
przygotowanie do zielonej i cyfrowej transformacji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich. Ringfencing
środowiskowo-klimatyczny 40%.
❑ Zgodnie z projektem rozporządzenia OMNIBUS w Art.84a rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR budżet
EIO zasila budżet roku 2022. Kontraktacja środków z EIO do 2023 roku. Wydatkowanie do 2026 r. zgodnie z WRF (co
oznaczać może programowanie wydatków poprzez PROW 2014-2020 oraz Plan Strategiczny WPR).

Środki finansowe

EFRROW 2014-2020 (PROW2014)

8 698

Uwzględnia przesunięcie do I filaru

Next Generation EU

953

EFRROW 2021-2027

9 579

Nie uwzględnia przesunięcia do I filaru

Stan prac nad przygotowaniem Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027
❑ Diagnoza sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Polsce (wg wskaźników kontekstu) - dokument po
konsultacjach z KE oraz Zespołem wspierającym Ministra, poprawiona wersja 10.09 br. przekazana przez
IERGiŻ do MRiRW
❑ Analizy SWOT dla 9 celów szczegółowych – projekty po konsultacjach KE oraz w Zespole, dokumenty
częściowo poprawione, w części prace nadal trwają – zakończenie prac wrzesień 2020 r.
❑ Analiza SWOT dla celu przekrojowego – trwają prace nad projektem, zakończenie prac wrzesień 2020 r.
❑ Identyfikacja Potrzeb – projekt opracowany, przekazany służbom KE w kwietniu br., ponowny przegląd na
poziomie departamentów MRIRW pod kątem zmian wprowadzonych w analizach SWOT
❑ Priorytetyzacja potrzeb – opracowano wstępną metodę priorytetyzacji potrzeb przy udziale ekspertów z IERGiŻ
oraz przedstawicieli ewaluatora ex-ante, obecnie trwają prace na poziomie departamentów MRiRW nad jej
zastosowaniem w praktyce – 15.10.2020 r.

Stan prac nad przygotowaniem Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027 cd

❑ Propozycje interwencji, strategia interwencji - prace nad projektami fiszek dla interwencji, które obejmowały
m.in. prace w grupach roboczych i tematycznych z udziałem partnerów zewnętrznych
❑ Prace podzespołów tematycznych od marca do września br. odbyło się 25 spotkań konsultacyjnych

❑ Opracowanie projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027 (1 wersja) - listopad br.
❑ Ocena ex ante Planu Strategicznego WPR – z Konsorcjum w składzie:
• Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – PAN
• Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
• Ecorys Polska sp. z o.o.

Stan prac nad przygotowaniem Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027

❑ Konsultacje publiczne 1 wersji projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027 – od grudnia br.
❑ Przygotowanie Planu Strategicznego WPR uwzględniającego wyniki konsultacji (2 wersja) – styczeń 2021 r.

❑ Plan Strategiczny WPR po konsultacji SOOS (wersja pełna) – do 15 czerwca 2021 r.
❑ Komitet ds. Europejskich, Komitet Stały Rady Ministrów – do końca czerwca 2021 r.
❑ Rada Ministrów – lipiec 2021 r.
❑ Oficjalne wysłanie Planu Strategicznego WPR do KE – sierpień 2021 r.
❑ Negocjacje z KE (zakończenie negocjacji zgodnie z rozp. 4 m-ce, realnie 6 m-cy) - grudzień 2021 r.

Dziękuję za uwagę!

