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Zadanie 9.1. Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR 

na lata 2021-2027. 

Uzasadnienie realizacji zadania: 

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku zakłada, że każde państwo 

członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. Dokument ten będzie obejmował zarówno 

instrumenty I filara WPR, tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków 

rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. W nowej perspektywie 

finansowej (lata 2023-2027) WPR nie będzie wdrażana w oparciu o zasadę zgodności 

realizowanych działań z ustalonymi na poziomie przepisów UE szczegółowymi wymaganiami, 

ale w oparciu o ocenę osiąganych efektów i realizowanych celów. Oznacza to o wiele większą 

odpowiedzialność państw członkowskich, nie tylko w sprawie wyboru interwencji dostępnych w 

ramach Planu, zasad i warunków dostępu do wsparcia, ale także precyzyjnego określenia 

rezultatów realizacji zaplanowanych interwencji (mierzonych odpowiednimi wskaźnikami), oraz 

stworzenia odpowiedniego systemu kontroli i monitorowania. Państwa członkowskie mają 

swobodę w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji objętych Planami 

i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań, ale projektowane przepisy wymagają także by 

takie ukierunkowanie interwencji było właściwie uargumentowane w Planie. Wymaga to 

zaangażowanie naukowców, ekspertów w proces przygotowanie tego dokumentu w tym 

właściwego ukierunkowania. 

Cel zadania w 2021 r.: Wsparcie MRiRW w procesie przygotowania Planu strategicznego WPR. 

Opis zadania – zakres rzeczowy planowany na 2021 r.: 

Z tego powodu, uwzględniając zakres kompetencji, Instytut Ogrodnictwa – PIB zostanie przede 

wszystkim włączony w prace związane z procesem: 

− weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia projektów analiz SWOT, potrzeb oraz innych analiz 

w zakresie ukierunkowania instrumentów wsparcia Planu Strategicznego WPR,  

− przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego 

Wspólnej Polityki Rolnej,  

− oceny wpływu projektowanych w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 

interwencji na możliwości osiągnięcia celów strategii Farm to Fork w odniesieniu do 

wykorzystania potencjału systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń 

geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności, rozwoju sektora rolnictwa 

ekologicznego oraz ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin o 50% 

i ryzyka związanego z ich stosowaniem,  

− określenia szczegółowych zasad wdrażania interwencji związanych z ochroną środowiska 

i klimatem.  

Planowane na 2021 r. mierniki dla zadania 9.1.:  
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Wykorzystanie wyników w praktyce: 

Bezpośrednim odbiorcą opracowań będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytut będzie 

włączony przede wszystkim w prace w zakresie wypracowania odpowiednich rozwiązań 

dotyczących celu 9 WPR pn. 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. 


