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WARSZAWA 23 kwietnia 2013 r.

Stan prac nad PROW 2014 - 2020
• 25 kwietnia 2012 r. – przyjęcie przez Radę Ministrów Strategii
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa – jednej z
dziewięciu dokumentów strategicznych o charakterze
sektorowym w ramach obowiązującego w Polsce systemu
zarządzania rozwojem
• II połowa 2012 r. – wkład MRiRW do Założeń Umowy
Partnerstwa
• 15 stycznia 2013 r. – przyjęcie Założeń Umowy Partnerstwa
przez Radę Ministrów

Struktura programów w perspektywie 2014 – 2020
Polityka Spójności
Program
Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze
sferą przedsiębiorstw
Program dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska,
przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i
bezpieczeństwa energetycznego

Fundusz
EFRR
EFRR, EFS

Program dotyczący rozwoju cyfrowego

EFRR

Program pomocy technicznej

EFRR

Program dotyczący Polski Wschodniej

EFRR

Program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego
rządzenia
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Regionalne Programy Operacyjne

Instytucja
zarządzająca

Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego

EFS
EFRR
EFRR, EFS

Zarządy
Województw

Struktura programów w perspektywie 2014 – 2020
Wspólna Polityka Rolna

Program

Fundusz

Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich
(PROW 2014-2020)

EFRROW

Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i
rybackich

EFMR

Instytucja
zarządzająca
Ministerstwo
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi

Prace prowadzone na szczeblu krajowym

• Prace w ramach Międzyresortowego Zespołu ds.
Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych
i Funduszu Spójności UE oraz w ramach powłanych zgodnie z
jego uchwałą grup roboczych dla poszczególnych programów –
uczestnictwo przedstawicieli MRiRW
• Zgodnie z zarządzeniem Ministra RiRW powołano Zespół –
Grupę Roboczą wspierającą prace nad przygotowaniem
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Prace prowadzone na szczeblu krajowym
• 26 marca 2013 r. – podpisanie umowy na realizację oceny ex-ante
PROW 2014-2020.
– Ocena ex-ante prowadzona jest równolegle z procesem programowania
– Wykonawca: Konsorcjum w składzie:
• Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
• Ecorys Polska sp z o.o.
• Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

• 8 kwietnia 2013 r. – przyjęcie przez Kierownictwo MRiRW
wstępnego zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
• Comiesięczna aktualizacja informacji nt.stanu prac nad
przygotowaniem
programów
zamieszczana
w
Biuletynie
Informacyjnym MRR „Programowanie perspektywy finansowej” -

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/programowa

Stanowisko służb KE ws. opracowania umowy partnerstwa i
programów w perspektywie finansowej 2014 - 2020
• 26 września 2012 r. – opublikowanie przez Komisję Europejską
dokumentu pn/ „Stanowisko służb KE w sprawie opracowania
umowy partnerstwa i programów w Polsce na lata 2014-2020
(tzw.
Position
paper)
określającego
podstawowe
uwarunkowania i proponowane kierunki Europejskich
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (Fundusze WRS) w
perspektywie 2014-2020 w układzie tematycznym
• 31 stycznia 2013 r. – prezentacja przez Komisję części Position
paper odnoszącej się do polityki rozwoju obszarów wiejskich
w MRiRW

Prace prowadzone na szczeblu UE

• Spotkania dwustronne z Komisją Europejską podczas których
omawiane są poszczególne cele tematyczne i kwestie
horyzontalne ujęte w Position paper
• Komitet Ekspertów ds. Ewaluacji Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich – dyskusje prowadzone w związku
z kształtem systemu monitorowania i oceny w przyszłej
perspektywie finansowej
• Spotkania grup ekspertów na temat aktów delegowanych
i wykonawczych

Dziękuję za uwagę

