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Synopsis. Przedstawiono najwa¿niejsze wnioski z przebiegu realizacji programu SPO ROL w zakresie projektów wspieraj¹-
cych rozwój turystyki w woj. warmiñsko-mazurskim w latach 2004-2006. Do�wiadczenie zdobyte w trakcie wdra¿ania tego
instrumentu polityki rolnej mia³o pozytywny wp³yw na zapocz¹tkowanie procesu przemian zachodz¹cych na obszarach
wiejskich pod k¹tem rozwoju agroturystyki, który jest kontynuowany w nowej perspektywie finansowej 2007-2013.

Wstêp
Tradycyjne formy gospodarowania oparte na rolnictwie, le�nictwie oraz rybo³ówstwie nie za-

pewniaj¹ obecnie obszarom wiejskim wystarczaj¹cego poziomu dochodu ani dostatecznej liczby
miejsc pracy. Turystyka wiejska jest szans¹ na o¿ywienie rozwoju gmin wiejskich oraz poprawê
sytuacji materialnej na wsi, przez zmniejszenie bezrobocia, a tym samym wzrost dodatkowych
dochodów [D¹browska 2008].

W woj. warmiñsko-mazurskim istniej¹ dogodne warunki dla rozwoju agroturystyki. Region
Warmii i Mazur cechuje siê ogromnym potencja³em turystycznym, za� podstawowym jego atutem
s¹ najwiêksze w Polsce powierzchnie jezior oraz du¿e kompleksy lasów, stwarzaj¹ce idealne warun-
ki do wypoczynku biernego oraz aktywnego [Dêbniewska, Skorwider 2004]. Czynnikami sprzyjaj¹-
cymi rozwojowi turystyki wiejskiej na terenie województwa s¹ równie¿ liczne zasoby kulturowe
oraz zachowana w³asno�æ prywatna gospodarstw rolnych.

Pomimo wysokiej atrakcyjno�ci turystyczno-rekreacyjnej Warmii i Mazur istotn¹ barier¹ roz-
woju turystyki wiejskiej jest jednak bariera finansowa, uniemo¿liwiaj¹ca czêsto kosztoch³onne
inwestycje, s³u¿¹ce przekszta³ceniu dotychczasowego charakteru prowadzonej dzia³alno�ci rolni-
czej w gospodarstwo specjalizuj¹ce siê w oferowaniu us³ug agroturystycznych. Jedn¹ z mo¿liwo-
�ci prze³amania tej niekorzystnej cechy sta³a siê niew¹tpliwie integracja Polski ze strukturami euro-
pejskimi w 2004 r., która stworzy³a szansê rozwoju obszarów wiejskich.

Cel i metoda badañ
Dokonano analizy przebiegu i opracowano wnioski z wdra¿ania programu SPO ROL w zakresie

Dzia³ania 2.4 w woj. warmiñsko-mazurskim w latach 2004-2006, wspó³finansowuj¹cego realizacjê pro-
jektów wspieraj¹cych rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Wykorzystano w tym celu dane
dotycz¹ce wyników wdra¿ania instrumentów finansowych UE pochodz¹ce z systemu monitoringu
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa oraz literaturê przedmiotu. Okres objêty badaniem to lata 2004-2008.

Dzia³ania programu SPO ROL
Sektorowy Program Operacyjny �Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego oraz

rozwój obszarów wiejskich� na lata 2004-2006 by³ jednym z dwóch programów wspó³finansowanych
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ze �rodków UE, wspieraj¹cych rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszych latach cz³onko-
stwa. Obejmowa³ on dzia³ania zaliczane do II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, wspó³finansowane
zarówno z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), jak i
funduszy krajowych, przy za³o¿eniu, ¿e realizacja p³atno�ci odbywaæ siê bêdzie do koñca 2008 r.

Wysoko�æ �rodków publicznych przeznaczonych na wspó³finansowanie SPO ROL w latach
2004-2006 wynios³a 1784 mln euro, z tego wsparcie finansowe UE by³o na poziomie 1192,7 mln euro,
za� krajowe � 591,3 mln euro. Instytucj¹ p³atnicz¹ (beneficjentem koñcowym) dla Programu zosta³a
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która mia³a za zadanie m.in. weryfika-
cjê i zatwierdzanie zleceñ p³atno�ci, dokonywanie p³atno�ci na rzecz beneficjentów, po�wiadczenie
wydatków wobec Instytucji Zarz¹dzaj¹cej (MRiRW), przedk³adanie Instytucji Zarz¹dzaj¹cej wnio-
sku o refundacjê, raportu z wykorzystania �rodków oraz prognozy wydatków, czy te¿ zbieranie
danych zwi¹zanych z monitorowaniem ca³ego Programu.

Program s³u¿y³ realizacji dwóch celów Narodowego Planu Rozwoju: poprawie konkurencyjno-
�ci gospodarki rolno-¿ywno�ciowej oraz zrównowa¿onemu rozwojowi obszarów wiejskich. Cele te
realizowane by³y za pomoc¹ dwóch priorytetów: �Wspieranie zmian i dostosowywanie w sektorze
rolno-spo¿ywczym� oraz �Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich�. Funkcjê pomocnicz¹ do-
datkowo pe³ni³ Priorytet III �Pomoc techniczna�.

Realizacja poszczególnych priorytetów Programu odbywa³a siê za po�rednictwem nastêpuj¹-
cych 15 dzia³añ:
Priorytet I � Wspieranie zmian i dostosowañ w sektorze rolno-spo¿ywczym:

Dzia³anie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych,
Dzia³anie 1.2 U³atwianie startu m³odym rolnikom,
Dzia³anie 1.3 Szkolenia,
Dzia³anie 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego,
Dzia³anie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych.

Priorytet II � Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich:
Dzia³anie 2.1 Przywracanie potencja³u produkcji le�nej zniszczonej naturaln¹ katastrof¹ lub

po¿arem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych,
Dzia³anie 2.2 Scalanie gruntów,
Dzia³anie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,
Dzia³anie 2.4 Ró¿nicowanie dzia³alno�ci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa w celu zapewnienia

ró¿norodno�ci dzia³añ lub alternatywnych �róde³ dochodów,
Dzia³anie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
Dzia³anie 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwi¹zanej z rolnictwem,
Dzia³anie 2.7 Pilota¿owy Program �Leader +�.

Priorytet III � Pomoc techniczna:
Dzia³anie 3.1 Wsparcie systemu zarz¹dzania wdra¿ania Programu,
Dzia³anie 3.2 Rozwój instytucjonalny,
Dzia³anie 3.3 Informowanie i promocja Programu [Chmurzyñska 2007].
Podzia³ �rodków finansowych SPO ROL w podziale na poszczególne dzia³ania wdra¿ane przez

ARiMR przedstawia tabela 1.
W ramach dzia³añ wdra¿anych przez ARiMR najwiêkszy limit �rodków przeznaczono na realiza-

cjê Priorytetu I, w którym prym wiod³o Dzia³anie 1.1 przeznaczone na wsparcie projektów dotycz¹-
cych inwestycji w gospodarstwach rolnych. Na szczególn¹ uwagê w niniejszych rozwa¿aniach
zas³uguje jednak Priorytet II, który mia³ za zadanie przyczyniæ siê do rozwi¹zywania problemów
spo³eczno-gospodarczych, wystêpuj¹cych na obszarach wiejskich, gdzie g³ówna funkcja gospo-
darcza zwi¹zana jest z rolnictwem. Przemiany restrukturyzacyjne powinny doprowadziæ do odej-
�cia nadmiaru si³y roboczej sektora rolnego, powsta³a zatem konieczno�æ rozwijania pozarolni-
czych, alternatywnych funkcji obszarów wiejskich.

G³ównym instrumentem s³u¿¹cym rozwojowi turystyki wiejskiej w tym priorytecie by³o Dzia³a-
nie 2.4 �Ró¿nicowanie dzia³alno�ci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró¿norod-
no�ci dzia³añ lub alternatywnych �róde³ dochodów�, na które przeznaczono najwiêksz¹ ilo�æ �rod-
ków finansowych. S³u¿y³y one realizacji inwestycji przeprowadzonych w zwi¹zku z uruchomieniem
lub rozwojem dzia³alno�ci z zakresu agroturystyki, promocji tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi,
us³ug zwi¹zanych z organizacj¹ wypoczynku, sprzeda¿y bezpo�redniej produktów ekologicznych
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pochodz¹cych z w³asnego gospodarstwa rolnego, rzemios³a i rêkodzielnictwa lub us³ug na rzecz
gospodarki le�nej.

Wykorzystanie programu SPO ROL w Polsce
Wed³ug danych ARiMR na dzieñ 28.02.2009 r. wykorzystanie limitu �rodków w ramach SPO

ROL na lata 2004-2006 przedstawiono w tabeli 2. Analizuj¹c powy¿sze dane mo¿na stwierdziæ, ¿e w
latach 2004-2006 na wsparcie dla rolnictwa i jego otoczenia oraz rozwój obszarów wiejskich w
ramach SPO ROL rolnicy otrzymali niemal 5,5 mld z³. Od momentu uruchomienia Program spotka³
siê z du¿ym zainteresowaniem beneficjentów. Nieufno�æ rolników, która towarzyszy³a im w po-
przednich programach wspó³finansowanych prze UE, szczególnie widoczna na pocz¹tku realizacji
Programu SAPARD, ust¹pi³a miejsca pozytywnemu my�leniu o przysz³o�ci zwi¹zanej z rozwojem
w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej na obszarach wiejskich [Czeszejko-Sochacka, Wojarska 2005].

 W ka¿dym z dzia³añ Programu wysoko�æ oczekiwanego wsparcia, wyra¿ona w z³o¿onych do
ARiMR wnioskach, przekroczy³a limity �rodków, jakimi dysponowano w latach 2004-2006. Warto
dodaæ, i¿ spo�ród wszystkich form pomocy unijnej dostêpnej dla rolników w ramach SPO ROL
najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³o siê Dzia³anie 1.1 �Inwestycje w gospodarstwach rolnych�,
które jako jedyne przekroczy³o dostêpny limit �rodków i zosta³o wykorzystane w ponad 100%. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje równie¿ Dzia³anie 2.4, które pod wzglêdem liczby z³o¿onych wnio-
sków, przekroczy³o dostêpny limit �rodków o ponad 66%. Pe³na realizacja wszystkich p³atno�ci, a
tym samym wykorzystanie dostêpnych kwot dofinansowania projektów jest tylko kwesti¹ czasu.

Realizacja Dzia³ania 2.4 SPO ROL w woj. warmiñsko-mazurskim
Dzia³anie 2.4 �Ró¿nicowanie dzia³alno�ci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa w celu zapewnienia

ró¿norodno�ci dzia³añ lub alternatywnych �róde³ dochodów� skierowane by³o przede wszystkim
do najmniejszych i przynosz¹cych niewielkie dochody z tytu³u rolnictwa gospodarstw rolnych. W
woj. warmiñsko-mazurskim do OR ARiMR ogó³em w ramach Dzia³ania wp³ynê³o 225 wniosków na
kwotê 17 831 123,72 z³. Analizuj¹c dane przedstawione w tabeli 3 najwiêcej projektów z³o¿ono w
woj. lubelskim (1273), co stanowi³o niemal 8% wszystkich z³o¿onych wniosków. Mia³o to równie¿
swoje prze³o¿enie na najwy¿sze warto�ci zawartych umów (52 266 199,00 z³) oraz kwoty dokona-
nych p³atno�ci w ww. województwie.
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W ramach dzia³ania wspierane by³y projekty realizowane w gminach wiejskich i miejsko-wiej-
skich licz¹cych do 5 tys. mieszkañców. Maksymalny dopuszczalny poziom pomocy stanowi³ 50%
kosztów kwalifikowanych, za� beneficjentami pomocy byli rolnicy oraz domownicy rolników pro-
wadz¹cy gospodarstwa rolne.

Ze �rodków Dzia³ania 2.4 wspierane by³y projekty dotycz¹ce rozbudowy, przebudowy, budo-
wy lub adaptacji obiektów budowlanych; zakupu i instalacji wyposa¿enia, zakupu maszyn, urz¹-
dzeñ i sprzêtu, w tym oprogramowania, zakupu �rodków transportu, z wy³¹czeniem samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej ni¿ 8 osób z kierowc¹, zakupu zwierz¹t s³u¿¹cych
rozwojowi funkcji rekreacyjnych gospodarstwa, zagospodarowania terenu, robót budowlanych,
transportu, materia³ów i wyposa¿enia oraz przygotowania dokumentacji technicznej i ekonomicz-
nej planu przekszta³cenia gospodarstwa rolnego w gospodarstwo agroturystyczne.

W ramach Dzia³ania 2.4 w woj. warmiñsko-mazurskim dofinansowano 111 projektów na ³¹czn¹
kwotê 9 139 768,00 z³, z czego kwota p³atno�ci dokonanych do koñca 2008 r. by³a na poziomie
 7 824 695,87 z³. Nale¿y dodaæ, i¿ województwo uplasowa³o siê na jednej z ostatnich pozycji razem
z woj. zachodniopomorskim oraz lubuskim, pod wzglêdem liczby z³o¿onych wniosków oraz liczby
podpisanych umów o dofinansowanie ze �rodków EFOiGR. Jest to zaskakuj¹ce zjawisko, bior¹c
pod uwagê du¿¹ atrakcyjno�æ turystyczno-rekreacyjna regionu, a co siê z tym wi¹¿e spodziewa-
nym, stosunkowo du¿ym zainteresowaniem dzia³alno�ci¹ agroturystyczn¹ oraz us³ugow¹ zwi¹-
zan¹ z turystyk¹.

Rolnicy, którzy planowali inwestycje maj¹ce na celu stworzenie dla nich dodatkowego �ród³a
dochodu w ramach niniejszego dzia³ania zrealizowali ³¹cznie 74 projekty tworz¹ce bazê agrotury-
styczn¹ w regionie (rys. 1). Dotyczy³y one przede wszystkim budowy, rozbudowy, modernizacji, a
tak¿e adaptacji pomieszczeñ, zagospodarowania terenu oraz zakupu niezbêdnego wyposa¿enia i
sprzêtu na potrzeby prowadzenia us³ug agroturystycznych.

Warto zauwa¿yæ, i¿ spo�ród wszystkich 111 projektów, 20 dofinansowanych w ramach Dzia³a-
nia 2.4 dotyczy³o wsparcia rozwoju us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczynkiem na Warmii i
Mazurach. Spo�ród wszystkich typów projektów 18% uzyska³o dofinansowanie m.in. na budowê
obiektów oferuj¹cych noclegi wraz z zapleczem gastronomicznym, adaptacjê pól namiotowych
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oraz domków campingowych, zakup sprzêtu sportowo-rekreacyjnego oraz budowê uje¿d¿alni koni
wraz z zakupem zwierz¹t na potrzeby turystów.

Podsumowanie
Program SPO ROL spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem rolników. W ramach programu wspó³fi-

nansowanych by³o 15 ró¿nych dzia³añ, za� ich du¿e zró¿nicowanie da³o mo¿liwo�æ do przeprowadzenia
wielokierunkowych zmian modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych na obszarach wiejskich. Wykorzy-
stanie �rodków Programu jest wysokie zarówno dla ca³ego kraju, jak i poszczególnych województw, a
z³o¿one wnioski przekroczy³y �rodki przeznaczone na realizacjê dzia³añ w latach 2004-2006.
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eiksromoP 142 41,787 375 71 00,337 847 7 00,645 006 7

eiks¹l� 752 28,564 395 91 05,922 100 21 51,830 244 11

eiksyzrkotêiw� 325 09,767 705 63 63,897 312 42 40,302 837 22

eiksruzam-oksñimraW 522 27,321 138 71 00,867 931 9 78,596 428 7

eikslopokleiW 275 00,808 682 84 04,160 279 42 11,565 462 42

eiksromopoindohcaZ 441 00,394 144 11 05,495 430 5 29,865 324 4

mezaR 0717 63,683 287 425 18,242 818 692 64,383 829 082
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Rysunek 1. Struktu-
ra projektów w
Dzia³aniu 2.4 we-
d³ug celu g³ówne-
go w woj. warmiñ-
sko-mazurskim
�ród³o: opracowanie
w³asne na podstawie
materia³ów OR ARiMR
w Olsztynie.
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W ramach Dzia³ania 2.4 w woj. warmiñsko-mazurskim dofinansowano 111 projektów na ³¹czn¹
kwotê 9 139 768,00 z³, z czego kwota p³atno�ci dokonanych do koñca 2008 r. by³a na poziomie
 7 824 695,87 z³. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê projekty realizowane przez rolników,
planuj¹cych inwestycje maj¹ce na celu stworzenie dla nich dodatkowego �ród³a dochodu w posta-
ci bazy agroturystycznej (74 zrealizowane projekty), dotycz¹ce m.in. budowy lub adaptacji budyn-
ków gospodarczych, zagospodarowania terenu do rekreacji lub zakupu wyposa¿enia na potrzeby
�wiadczenia us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ wiejsk¹.

Mimo, i¿ województwo uplasowa³o siê na jednej z ostatnich pozycji pod wzglêdem liczby
z³o¿onych wniosków oraz liczby podpisanych umów o dofinansowanie ze �rodków EFOiGR, do-
�wiadczenie zebrane przy realizacji Programu mo¿na i nale¿y uznaæ za zadowalaj¹ce. �rodki uzyska-
ne dziêki wsparciu unijnemu umo¿liwi³y rolnikom i ich domownikom realizacjê projektów urucha-
miaj¹cych lub rozwijaj¹cych dodatkow¹ dzia³alno�æ rolnicz¹. Podjêcie lub rozwój dodatkowej
dzia³alno�ci, wykorzystuj¹cej istniej¹ce zasoby gospodarstwa rolnego oraz zasoby �rodowiska
naturalnego, stwarza³o warunki do rozwoju wielofunkcyjnych, konkurencyjnych oraz silnych eko-
nomicznie gospodarstw rolnych.

Nale¿y mieæ jednak na uwadze, i¿ pozytywne zmiany zachodz¹ce w rolnictwie dziêki realizacji
SPO ROL maj¹ charakter d³ugofalowy, a ich wprowadzenie jest czasoch³onne i wymaga znacznie
d³u¿szego czasu ani¿eli ten przewidywany w Programie na lata 2004-2006. Zachodzi wiêc koniecz-
no�æ konsekwentnego kontynuowania rozpoczêtych dzia³añ w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich w latach 2007-2013.
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Summary
In article has been carried out an analytical investigation of project implementation course and have been

devised conclusions by author about implementing Eu support programs: SOP Agriculture and RDP 2004-2006
which co-finances the implementation of projects supporting tourism development of rural areas. SOP Agricul-
ture was one of the first programmes co-financed by the EU appropriations supporting rural development and
rural areas at the beginning of a community membership. Under the Operation 2.4 in Warmia and Mazury
province European Community support has been focused on the 111 projects of a total amount 9 139 768,00 zl,
within this envelope the amount of liabilities has reached 7 824 695,87 zl. Although The Warmia and Mazury
province came last positions in view of the submitted proposals amount as well as signed contracts co-financed
by EFOiGR means, the  programme implementation experience gained throughout this period can be conside-
red as satisfactory solution.
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