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W odpowiedzi na pismo z dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie uwag Forum Rolnictwa
Ekologicznego dotycz¹cych dzia³añ i przepisów prawnych z zakresu rolnictwa

ekologicznego, wyjaœniam conastêpuje.

W odniesieniu do punktu l powy¿szego pisma informujê, ¿e dotacje do badañ

wrolnictwie ekologicznym przyznawane s¹napodstawie przepisów rozporz¹dzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie stawek dotacji

przedmiotowych dla ró¿nych podmiotów wykonuj¹cych zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U.
poz. 1170). Badania w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowane s¹ w cyklu rocznym.
Nie mniej jednak, o ile jest to zasadne, projekty takie s¹ finansowane równie¿
w kolejnych latach. Zawsze konieczne jest jednak z³o¿enie nowego wniosku oraz

-- -~-przeprowadzenie jego' oceny -merytorycznej. Ministerstwo- Ro1nictwa-i-Rozwoju---Wsr-
prowadzi równie¿ badania, których finansowanie jest d³u¿sze ni¿ 1rok wramach programów

wieloletnich.
Wodniesieniu doprzepisów rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa iREzwoju Wsi zdnia

29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla ræenych podmiotów

wykonuj¹cych zadania na rzecz rolnictwa wyjaœniam, i¿ wnioskodawca sk³ada wniosek
corocznie do31stycznia. Jednoczeœnie, decyzje w sprawie przyznania dotacji powinny zostaæ
wydane do dnia 30 maja danego roku. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ termin ten jest dat¹
graniczn¹ inie stoinaprzeszkodzie wczeœniejszego zakoñczenia postêpowania. Jednoczeœnie,

Minister w³aœciwy do spraw rolnictwa og³asza corocznie, dodnia 20czerwca listê organizacji

badawczych i badañ, na które zosta³y udzielone dotacje. Wybór wniosków kwalifikuj¹cych

siê do przyznania dotacji do badañ w rolnictwie ekologicznym dokonywany jest bior¹c pod

uwagê efektywnoœæ ekonomiczn¹ i finansow¹ organizacji badawczej w zg³aszanych

badaniach, mo¿liwoœæ osi¹gniêcia zaproponowanych celów, doœwiadczenie organizacji

badawczej w prowadzeniu badañ w danym zakresie, w tym osoby ki*~¹cej badaniami,
oczekiwan¹ wiarygodnoœæ uzyskanych wyników badañ, adekwatnoœæ k sztów tych badañ

,



do oczekiwanych wyników, dotychczasowe wyniki badañ oraz warunek, o którym mowa

wart. 31 ust. 2 rozporz¹dzenia Komisji (UE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

uznajqcego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leœnym oraz na obszarach·
wiejskich za zgodne z rynkiem wewnêtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

ofunkcjonowaniu Unii Europejskiej, tj. wspierany projekt musi byæ w interesie wszystkich
przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych wdanym sektorze lubpodsektorze rolnym lub leœnym. Ponadto,
w przypadku badañ dofinansowywanych w 75%, bierze siê pod uwagê dodatkowo
koniecznoœæ opracowania poszczególnych rozwi¹zañ lub uzyskania informacji w zakresie

produkcji ekologicznej oraz rzeczywist¹ i szacowan¹ wielkoœæ w produkcji ekologicznej.
Zgodnie zprzyjêt¹ w MRiRW procedur¹, po zakoñczeniu oceny formalnej, z³o¿one wnioski

zostaj¹ przedstawione komisji powo³anej przez ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa
w celu dokonania ich oceny merytorycznej pod wzglêdem ww.kryteriów. W sk³ad komisji

wchodz¹ przedstawiciele Departamentów merytorycznych Ministerstwa Rolnictwa iRozwoju
Wsi,atak¿e przedstawiciele sektora rolnictwa ekologicznego wPolsce.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ w dniu 11 stycznia 2016 r. Ministerstwo
zorganizowa³o spotkanie z przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych, na którym

szczegó³owo omówione zosta³y zasady sk³adania i oceny wniosków o udzielenie dotacji
dobadañ wrolnictwie ekologicznym.

W odniesieniu do punktu 2 powy¿szego pisma informujê, ¿e Rada ds. Rolnictwa

Ekologicznego i Sprzeda¿y Bezpoœredniej sk³ada siê z 36 cz³onków reprezentuj¹cych
organizacje dzia³aj¹ce w sektorze rolnictwa ekologicznego. Sk³ad Rady zosta³ zatwierdzony
zarz¹dzeniem MRiRW nr 23 z dnia 12sierpnia 2014 r.Nale¿y podkreœliæ, ¿e w sk³ad Rady
wchodz¹ wiod¹cy naukowcy prowadz¹cy od wielu lat badania w zakresie rolnictwa
ekologicznego, tj.: przedstawiciel Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin - PIB
w Radzikowie; Instytutu Zootechniki - PIB w Krakowie; Instytutu Ochrony Roœlin - PIB
w Poznaniu; Instytutu Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa - PIB w Pu³awach; Instytutu

Ogrodnictwa w Skierniewicach; Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach;

Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Uniwersytetu Warmiñsko-
Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przedstawiciele
ww.jednostek naukowo-badawczych zostali wyznaczeni przez tejednostki.

W dni . . d unktu 3 . I inf . . dn . h. ,o mesternu o p. powy¿szego pIstpa. 1 ormuJê,.~e Je y~. z Isto~nyc
rozwi¹zañ systemowych maj¹cych na celu wsparcie promOCJI ¿ywnoœci rolnictwa

ekologicznego jest dzia³anie"Wsparcie Jakoœci Produkcji objêtego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", w ramach którego uczestnicy systemów jakoœci

¿ywnoœci bêd¹ mogli uzyskaæ wsparcie m.in. na przeprowadzenie dzia³añ informacyjnych

i promocyjnych dotycz¹cych produktów rolnictwa ekologicznego. Przedmiotowe wsparcie
bêdzie udzielane grupie producentów, w rozumieniu art. 4 ust. 1rozporz¹dzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupe³niajqcego
rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) i wprowadzaj¹cego przepisy

z 30.07.2014, str. 1). Bior¹c pod uwagê zakres definicji

z przepisów okreœlonych w ww. rozporz¹dzeniu,

ubiegaæ siê zarówno grupy producentów, dzia³aj¹ce
równie¿ podmioty dzia³aj¹ce na podstawie umowy, zawartej
one uczestników systemów jakoœci, o których
rozporz¹dzenia. Przez grupê producentów, rozumie
dwóch producentów, niezale¿nie od posiadania
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cz³onkowie wytwarzaj¹ lub - je¿eli grupa producentów ma formê spó³dzielni w rozumieniu
przepisów prawa spó³dzielczego - która wytwarza lub której cz³onkowie wytwarzaj¹
produkty rolne lub œrodki spo¿ywcze w ramach krajowych lub unijnych systemów jakoœci.
Przez grupê producentów rozumie siê w szczególnoœci: Grupê Producentów, Organizacjê

Producentów, Organizacjê miêdzybran¿ow¹, Organizacjê bran¿ow¹, Konsorcjum,

Stowarzyszenie, Kó³ko rolnicze, Rolnicze zrzeszenie bran.¿owe, Spó³dzielniê, Izbê

gospodarcz¹,
Zakres tego poddzia³ania bêdzie obejmowaæ mo¿liwoœæ przeprowadzenia dzia³añ

o charakterze informacyjno-promocyjnym, w celu zachêcenia konsumentów do zakupu
produktów rolnych i œrodków spo¿ywczych objêtych systemami jakoœci poprzez zwrócenie

uwagi na specyficzne cechy danych produktów lub ich przewagê nad innymi, ze wzglêdu
na ich produkcjê zgodnie z wymogami systemu jakoœci. W szczególnoœci, dzia³ania te maj¹

na celu zwrócenie uwagi konsumentów najakoœæ produktów, specyficzne metody produkcji,
a tak¿e, w odpowiednich przypadkach, wysokie wymogi w zakresie dobrostanu zwierz¹t
iposzanowanie œrodowiska, zwi¹zane z danym systemem jakoœci. Do dzia³añ informacyjno-

promocyjnych, mo¿liwych do zrealizowania przez grupê producentów w ramach tego

poddzia³ania, bêdzie nale¿a³ szereg przedsiêwziêæ, do których zaliczyæ mo¿na drobne
operacje, takie jak wydruk ulotek czy broszur po bardziej z³o¿one dzia³ania takie jak

przeprowadzenie akcji reklamowej (w telewizji, radiu, prasie), prowadzenie serwisu
internetowego, zorganizowanie wyjazdu na targi, wystawy lub udzia³ w nich, lub
przeprowadzenie promocji w centrach handlowych. Rodzaje dzia³añ informacyjno-

promocyjnych, mo¿liwych do refundacji w ramach tego poddzia³ania zostan¹ okreœlone
wlegislacji krajowej.

Pomoc finansowa w ramach poddzia³ania "Wsparcie dzia³añ informacyjnych
i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnêtrznym" bêdzie
udzielana w formie refundacji do 70% kosztówIkwalifikowalnych, poniesionych od dnia,

w którym zosta³a zawarta umowa o przyznaniu pomocy, do «lnia zakoñczenia realizacji
operacji okreœlonego w tej umowie, zwi¹zanych bezpoœrednio z realizacj¹ operacji.

Wed³ug aktualnego projektu rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegó³owych warunkówi trybu przyznawania orazIwyp³atypomocyfinansowej

wramachpoddzia³ania "Wsparcie dzia³añ informacyjnych ipromocyjnych realizowanych
przez grupyproducentów narynkuwewnêtrznym" objêtegoProgramemRozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, wysokoœæ kosztów kwalifikowalnych na operacjê wynosi
niewiêcej ni¿ 2500000 z³ netto. Ww. projekt rozporz¹dzenia MRiRW podlega obecnie
konsultacjom, które bêd¹ trwa³y do dnia 29 stycznia 2016 r.Zgodnie zharmonogramem prac

legislacyjnych nad ww. projektem rozporz¹dzenia MRiRW przewiduje siê, i¿pierwszy nabór
wniosków oprzyznanie pomocy w ramach poddzia³ania 3.2 PROW 2014-2020 zostanie

przeprowadzony pod koniec pierwszej po³owy bie¿¹cego roku, a wnioski o przyznanie
pomocy bêdzie mo¿na sk³adaæ doCentrali ARR.

Ponadto, w celu promowania produktów wysokiej jakoœci, a tym samym

upowszechniania wizerunku, zwiêkszenia rozpoznawalnoœci oraz wzrostu zainteresowania
produktami ekologicznymi w kraju i za granic¹, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podejmuje szereg dzia³añ zwi¹zanych z promocj¹ produktów rolnictwa ekologicznego.

W I po³owie 2015 r. Ministerstwo zrealizowa³o kampaniê informacyjno-edukacyjn¹

dotycz¹c¹ PROW na lata 2007-2013, a tak¿e prezentacjê nowego PROW 2014-2020
na antenie TVP 1w audycji "Dzieñ Dobry w sobotê". W ramach kampanii prezentowane
by³y dzia³ania w ramach Oœ 1 - POPRAWA KONKURENCYJNOŒCI SEKTORA

ROLNEGO I LEŒNEGO: Dzia³anie 132 - Uczestnictwo rolników w systemach jakoœci
¿ywnoœci. Przyk³ady dotycz¹ce producentów rolnictwa ekologicznego (w studio rozmowy

z producentami, felietony oraz prezentacja produktów, czy to w f rmie ekspozycji
I
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czy w czêœci kulinarnej programu). Ponadto, wramach Osi2- POPRAWA ŒRODOWISKA
NATURALNEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH prezentowane by³y przyk³ady gospodarstw
ekologicznych. Dodatkowo wskazaæ nale¿y, ¿e w grudniu 2015 r. Ministerstwo

zorganizowa³o" Wielki Test o¯ywnoœci. Polska smakuje". W ramach programu "promocja

produktów oraz rolnictwa ekologicznego" - tematyka ta pojawi³a siê w czêœci testowej,

w felietonach oraz w studio - prezentacja produktów ekologicznych, przygotowanie potraw

w oparciu o produkty ekologiczne, promocja tych produktów w rozmowach z aktorami
oraz promocja tej tematyki na stronie dedykowanej Testowi www.polskasmakuje.tvp.pl.

Warto zauwa¿yæ, i¿ test - "Wielki Test o ¯ywnoœci - Polska smakuje" obejrza³o 1,8 mln
widzów TVPl. I

Podkreœliæ nale¿y, ¿e Ministerstwo w ramach dzia³añ s³u¿¹cych budowaniu jakoœci
i marki polskich produktów ¿ywnoœciowych, ka¿dorazowo promuje produkty uczestnicz¹ce

w systemach jakoœci ¿ywnoœci, w tym produkty rolnictwa ekologicznego podczas licznych

wydarzeñ o charakterze wystawienniczo-targowym. Wzorem lat ubieg³ych, tak i w 2015 r.

Ministerstwo promowa³o polsk¹ ¿ywnoœæ ekologiczn¹ podczas najwiêkszych targów

wbran¿y ekologicznej na œwiecie tj.: Miêdzynarodowe Targi Spo¿ywcze Grune Woche, które
odby³y siê w dniach 16-25 stycznia 2015 r. w Berlinie, Miêdzynarodowe Targi ¯ywnoœci
i Produktów Ekologicznych BioFach 2015, które odby³y siê w dniach 11-14 lutego 2015 r.

w Norymberdze oraz Miêdzynarodowe Targi ¯ywnoœci Ekologiczneji Regionalnej Natura
Food w£odzi, które odby³y siêwdniach 2-4paŸdziernika 2015 r.Produkty wysokiej jakoœci,

w tym produkty rolnictwa ekologicznego promowane by³y tak¿e na Do¿ynkach

Prezydenckich w Spale, Do¿ynkach Jasnogórskich w Czêstochowie, Agroshow wBednarach

oraz Miêdzynarodowych Targach Wyrobów Spo¿ywczych Polagra Food 2015, podczas
których udzielane by³y informacje i dystrybuowane by³y publikacje, broszury i ulotki
natemat rolnictwa ekologicznego.

Kolejnym przyk³adem wydarzenia o charakterze wystawienniczo-targowym by³a

prezentacja produktów ekologicznych oraz spotkania zproducentami ekologicznymi podczas
corocznego Pikniku Poznaj Dobr¹ ¯ywnoœæ organizowanego przez Ministerstwo w ogrodach
SGGW w Warszawie. Celem Pikniku by³a prezentacja i promocja polskich produktów
wyró¿nionych znakiem Poznaj Dobr¹ ¯ywnoœæ oraz ¿ywnoœci wytwarzanej w krajowych

i unijnych systemach jakoœci, wyrobów tradycyjnych i regionalnych, a tak¿e produktów

ekologicznych.
Dodatkowo, produkty rolnictwa ekologicznego tj.: owoce, warzywa, przetwory

owocowe i owocowo-warzywne oraz miêso wieprzowe, wo³owe, drobiowe oraz
ich przetwory s¹ promowane w ramach obecnie prowadzonej kampanii informacyjno-
promocyjnej pt. .Jikoliuropa -jakoœæ itradycja". Kampania realizowana wlatach 2015-2018

skierowana jest na rynek krajów trzecich tj. Japonii, Singapuru oraz Stanów Zjednoczonych
Ameryki P³n. Celem programu jest zmiana nawyków ¿ywieniowych w krajach docelowych
i kreowanie pozytywnego odbioru europejskich produktów ekologicznych. Program

skierowany jest do dystrybutorów, handlowców, organizacji zrzeszeñ bran¿owych,
stowarzyszeñ, izb handlowych irzemieœlniczych, restauratorów, szefów kuchni, gastronomii,
catering, dziennikarzy, osób kszta³tuj¹cych opiniê spo³eczn¹. W ramach niniejszej kampanii

planowany jest szereg dzia³añ tj.: spotkania bezpoœrednie, udzia³ w miêdzynarodowych
targach ekologicznych, pokazy, prezentacje, degustacje, dzia³ania Public Relations,
prowadzenie strony internetowej w kilku wersjach jêzykowych (polski, angielski, japoñski),

materia³y informacyjne (broszury, katalogi, publikacje), materia³y promocyjne (gad¿ety
reklamowe, filmy promocyjne), realizacja direct mailing i e-mailing, promocja w prasie
bran¿owej, reklamy. Kampania realizowana jest wramach jednego zmechanizmów Wspólnej

Polityki Rolnej "Wsparcie dzia³añ promocyjnych i informacyjnych na r~~kach wybranych
produktów rolnych", a zatem w 50% wspó³finansowana jest ze œrodków ~nii Europejskiej,
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w 30% z bud¿etu krajowego, a w pozosta³ych 20% stanowi wk³ad w³asny orgamzacJI

bran¿owej.

W odniesieniu do punktu 4 powy¿szego pisma informujê, ¿e w latach 2011- 2015

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadzorowa³ realizacjê programu wieloletniego
o charakterze naukowo-wdro¿eniowym pt. "Ulepszanie krajowych Ÿróde³ bia³ka roœlinnego,

ichprodukcji, systemu obrotu iwykorzystania wpaszach". Zgodnie zprzyjêtymi za³o¿eniami
program mia³ na celu przyczynienie siê do zwiêkszenia zainteresowania iwykorzystania
krajowych odmian roœlin str¹czkowych wprodukcji pasz oraz podniesienie wartoœci

biologicznej i u¿ytkowej bia³ka roœlinnego pochodz¹cego zrodzimych surowców (nasiona
roœlin str¹czkowych, œruta rzepakowa, suszone wywary zbo¿owe). Realizacja programu
koordynowana by³a przez Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa PIB wPu³awach.

G³ównymi wykonawcami programu byli Instytut Genetyki Roœlin PAN wPoznaniu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

wFalentach. Wskazane jednostki wspierane by³y przez inne oœrodki naukowe, stacje hodowli
roœlin, przetwórców i producentów z bran¿y rolno-spo¿ywczej. Prace badawcze w ramach

Programu podzielone by³y nanastêpuj¹ce obszary badawcze:
1) Zwiêkszenie stabilnoœci i jakoœci plonu wysokobia³kowych roœlin str¹czkowych.

2) Nowe trendy w agrotechnice roœlin str¹czkowych i sposoby zwiêkszania op³acalnoœci

uprawy.
3) Krajowe Ÿród³a bia³ka roœlinnego w ¿ywieniu zwierz¹t monogastrycznych.

4) Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku i systemu

obrotu, a tak¿e op³acalnoœci wykorzystania roœlin str¹czkowych na cele paszowe

w Polsce.
5) Produkcja wysokiej jakoœci pasz z trwa³ych u¿ytków zielonych.

W wyniku programu uzyskano:

a) 160 nowych mieszañców i linii hOiOWIanYCh;
b) 19 technologii uprawy;
c) 33 receptury mieszanek pe³noporc~owych dla trzody i drobiu opartych na rodzimych

Ÿród³ach bia³ka roœlinnego; I

d) 6 receptur nowych mieszanek traw liroœlin motyl~owatych.
Uzyskano równie¿ patent nr 389812 pt.J,Sposób pobierania próbek materia³u w³óknistego
kiszonek oraz urz¹dzenie do jego stoso 'lania". Wszyktkie informacje dotycz¹ce Programu
i wyników uzyskanych w ramacli jego realizacji zamieszczono na stronie
www.bialkoroslinne.iung.pl.

W dniu 15 grudnia 2015 r. Rada Ministrów przyjê³a kolejn¹ edycjê programu na lata
2016-2020 pt. "Zwiêkszenie wykorzystania krajowego bia³ka paszowego dla produkcji

wysokiej jakoœci produktów zwierzêcych w warunkach zrównowa¿onego rozwoju". Program

stanowiæ bêdzie kontynuacjê zadañ programu 2011-2015. W nowym Programie
zweryfikowano i uaktualniono dotychczasowe kierunki badañ, a nowym gatunkiem, który
zosta³ ujêty w pracach badawczych i ¿ywieniowych jest rodzima soja.

Poza programem badawczo-wdro¿eniowym, dla rolników zainteresowanych upraw¹

roœlin bia³kowych opracowane zosta³y systemy wsparcia do produkcji roœlin bêd¹cych
Ÿród³em bia³ka roœlinnego. Od roku 2010 przyznawane s¹ p³atnoœci bezpoœrednie w sektorze

roœlin str¹czkowych i motylkowatych drobnonasiennych. W latach 2010-2014 rolnicy
otrzymali z tytu³u specjalnej p³atnoœci obszarowej do powierzchni upraw roœlin str¹czkowych

i motylkowatych drobnonasiennych ok. 520,8 mln z³ (ok. 124,8 mln EUR). W latach 2015

- 2020 na p³atnoœæ do roœlin wysokobia³kowych przeznaczono ogó³em 402,6 mln EUR.
Rolnicy uprawiaj¹cy roœliny wysokobia³kowe mog¹ równie¿ ubies aæ siê o wsparcie

w ramach dzia³ania" Program rolnoœrodo'wiskowy" objêtego Programem ozwoju Obszarów
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