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RÓD!A FINANSOWANIA DZIA!ALNO"CI
AGROTURYSTYCZNEJ
Ma gorzata Matlegiewicz
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Streszczenie. Zmiany spo eczno-gospodarcze na wsi polskiej w okresie transformacji
ustrojowej spowodowa y spadek rozwoju gospodarstw ch opskich. Brak rynków zbytu na
produkty rolnicze, wzrost bezrobocia spowodowany odp ywem ludno!ci wiejskiej z pracy
w przemy!le, rozdrobnione i nieaktywne gospodarstwa powoduj" konieczno!# poszukiwania nowych dróg do zabezpieczenia bytu w zubo$a ych rodzinach ch opskich. Jedn"
z takich dróg jest aktywizacja dzia alno!ci rolników poprzez wykorzystanie istniej"cych
zasobów na obszarach wiejskich. Poszukiwanie nowych %róde dochodów ukierunkowane zosta o na rozwój dzia alno!ci pozarolniczej. Na bazie istniej"cych zasobów rolnicy
podejmuj" dzia alno!# agroturystyczn", która przynosi do ich gospodarstw domowych dodatkowe dochody. Barier" rozwoju agroturystyki s" ograniczone !rodki Þnansowe b&d"ce
w dyspozycji w adz samorz"dowych, a potrzebne na rozwój i promocj& turystyki na obszarach wiejskich. Bez Þnansowego wsparcia zarówno ze !rodków Unii Europejskiej, jak
równie$ samorz"dów lokalnych dynamiczny rozwój agroturystyki na terenach wiejskich
nie b&dzie mo$liwy.
S#owa kluczowe: agroturystyka, %ród a Þnansowania, Fundusze Unii Europejskiej

WPROWADZENIE
Zmiany strukturalne w Polsce po 1989 roku odbi y si& znacz"co na sytuacji ekonomicznej obszarów wiejskich. W wyniku przemian systemowych gospodarki rolnictwo
znalaz o si& w szczególnie trudnej sytuacji.
Nast"pi o zubo$enie cz&!ci spo ecze'stwa. W wyniku zmniejszenia si& popytu na produkty rolne wyst"pi y trudno!ci z ich zbytem co wp yn& o na obni$enie cen produktów
rolnych, a tym samym spad y dochody rolników utrzymuj"cych si& g ównie z rolnictwa.
Powa$nym problemem na wsi sta o si& równie$ bezrobocie, które zwi&ksza o si& wraz
z prywatyzacj" przedsi&biorstw w przemy!le. Pracownicy zwolnieni z pracy w innych
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sferach gospodarki wrócili na wie! powi&kszaj"c tym samym bezrobocie na obszarach
wiejskich. Brak mo$liwo!ci zatrudnienia na wsi wp ywa na obni$enie warunków bytowych ludno!ci. Poprawa warunków bytowych ludno!ci wiejskiej nie mo$e wi&c nast"pi#
w oparciu o rozwój produkcji rolnej i ma o konkurencyjne gospodarstwa rolne. Wie! poszukuje nowych %róde dochodów, które upatruje w sukcesywnych zmianach dzia alno!ci
gospodarczej w asnych gospodarstw. Wielofunkcyjno!# gospodarstw wiejskich stanowi
obecnie szans& rozwoju gospodarstw wiejskich. Monofunkcyjny model wsi, nastawiony
wy "cznie na produkcj& roln" sta si& hamulcem w rozwoju gospodarczym wsi.
W gospodarce !wiatowej jak i polskiej obserwuje si& stopniowy spadek znaczenia
rolnictwa w dostatecznym zabezpieczeniu materialnym ludno!ci wiejskiej, jak równie$
w tworzeniu nowych miejsc pracy potrzebnych mieszka'com obszarów wiejskich.
W adze gmin jak i mieszka'cy wsi podejmuj" dzia ania w poszukiwaniu alternatywnych, albo dodatkowych %róde dochodów poza rolnictwem. Rozwija# si& zacz& a sfera us ug w ró$nych dziedzinach takich m.in. jak rzemios o, handel, transport, turystyka
wiejska, czy agroturystyka.
Rozwój agroturystyki mo$e by# jednym ze sposobów na pozyskiwanie nowych %róde zarobkowania dla ludno!ci rolniczej, przyczyniaj"cym si& do poprawy $ycia mieszka'ców wsi. Agroturystyka stwarza mo$liwo!# zatrudnienia w sposób po!redni b"d%
bezpo!redni wielu mieszka'com wsi, co przy du$ym bezrobociu i niskich dochodach
z dzia alno!ci rolniczej ma istotne znaczenie. Przyjmowanie turystów staje si& motorem
nap&dzaj"cym rozwój regionów. Wydatki turystów przynosz" rolnikom nowe %ród a dochodów i tym samym podnosz" rentowno!# gospodarstw rolniczych.
Rozwijanie przemys u turystycznego w rolnictwie ma du$e znaczenie nie tylko dla
rolników, ale wykracza poza jako!# $ycia mieszka'ców wsi, gdy$ przynosi korzy!ci
w sferze rozwoju cywilizacyjnego spo ecze'stwa. Niesie równie$ warto!ci dotycz"ce
rozwoju wiedzy ekologicznej, podnosi kondycj& psychiczn" i Þzyczn" spo ecze'stwa
oraz kszta tuje postawy wobec zasobów kultury, sztuki oraz walorów przyrodniczych
regionu.
Wypoczynek w gospodarstwie rolnym w regionie atrakcyjnym turystycznie pozwala
turystom regenerowa# swoje si y w !rodowisku czystym ekologicznie. Gospodarstwo rolne poza zakwaterowaniem i wy$ywieniem w znakomitej domowej kuchni stwarza mo$liwo!# poznania obyczajów i codziennych zaj&# rolników oraz umo$liwia uczestniczenie
w pracach gospodarskich i polowych. Turysta wnosz"c op aty za pobyt w gospodarstwie
agroturystycznym wnosi równie$ specjalne op aty na rzecz bud$etu gminy, które to
!rodki stanowi" jedno ze %róde Þnansowania inwestycji w gminie dotycz"cych budowy
i rozbudowy infrastruktury bez konieczno!ci obci"$ania podatkami mieszka'ców
gminy.
Rozwój agroturystyki posiada równie$ du$y wp yw na zmian& warunków $ycia mieszka'ców wsi, gdy$ przez kontakty z turystami dochodzi do socjopsychologicznych zmian
w mentalno!ci ludno!ci wiejskiej na skutek przenikania si& kultur miejskich i wiejskich,
co wp ywa na o$ywienie tradycji wiejskich i zacie!nia wi&zi spo eczne.
Z uwagi na fakt, $e obszary wiejskie charakteryzuj" si& gospodark" opart" na produktach rolnych i le!nych istnieje mo$liwo!# zbycia tych produktów co stwarza mo$liwo!ci
rozwoju rynku zbytu na gotowe regionalne produkty $ywno!ciowe, r&kodzie o i rzemio-
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s o. Wraz z rozwojem dzia alno!ci agroturystycznej mo$na okre!li# funkcje tworz"cej si&
nowej dzia alno!ci pozarolniczej na obszarach wiejskich.
Funkcje agroturystyki okre!li# mo$na osobno dla ró$nych regionów charakteryzuj"cych si& swoisto!ci" rozwoju. Ka$da gmina jest inna pod wzgl&dem lokalizacji walorów
naturalnych, ludno!ci, zasobów historycznych i inicjatyw lokalnych. Wi&kszo!# jednak
funkcji mo$na przypisa# wszystkim obszarom wiejskim promuj"cym i rozwijaj"cym
dzia alno!# agroturystyczn".
Przez rozwój na obszarach wiejskich lokalna spo eczno!# mo$e oczekiwa# [Majewski, Lane 2001]:
– wi&kszej liczby miejsc pracy,
– bardziej zró$nicowanych miejsc pracy,
– rozwoju us ug,
– wsparcia dla rolnictwa,
– zró$nicowania gospodarki le!nej,
– zachowania charakteru krajobrazu,
– wsparcia dla ma ych uk adów osiedle'czych,
– utrzymania i o$ywienia lokalnego rzemios a i sztuki ludowej,
– rozwoju kulturowego,
– konserwacji starej zabudowy i lepszej estetyki nowych budynków,
– poprawy jako!ci !rodowiska przyrodniczego,
– nowych ról i wy$szej pozycji spo ecznej kobiet,
– podniesienia dumy z miejsca zamieszkania,
– nowych pomys ów i innowacji,
– wykszta cenia i umiej&tno!ci niezb&dnych do prowadzenia Þrmy.
Rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki b&dzie mia du$y wp yw na zmian& warunków $ycia mieszka'ców wsi, pomo$e zmieni# obraz wsi i przeobrazi# go w przysz o!ci
w atrakcyjny i dochodowy region gospodarczy.
PODSTAWY PRAWNE I FINANSOWE FUNKCJONOWANIA
AGROTURYSTYKI
Wraz z dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym i szybkim tempem $ycia i pracy, spo ecze'stwo poszukuje wypoczynku w spokoju i ciszy oraz bliskiego kontaktu
z przyrod". Po!piech w pracy, ha as, brak ruchu, konßikty mi&dzyludzkie, trudne warunki
pracy powoduj" stres i wyczerpanie zarówno psychiczne jak i Þzyczne ludno!ci. Czynniki te nasilaj"c si& powoduj" spadek zdrowotno!ci ludno!ci, spadek wydajno!ci pracy,
spadek poczucia warto!ci spo ecze'stwa, obni$enie wi&zów rodzinnych i towarzyskich
co w d u$szym okresie mo$e prowadzi# do ró$nych patologii spo ecznych. Polska wie!
oferuje wypoczynek w ciszy i spokoju, gwarantuje wyciszenie si& w blisko!ci przyrody
i zwolnienie tempa $ycia w zdrowym !rodowisku naturalnym.
W celu stworzenia odpowiednich warunków do wypoczynku i rekreacji w gospodarstwach rolnych !wiadczonych przez mieszka'ców wsi i rolników musz" by# spe nione
wymagania w zakresie w a!ciwych o wysokiej jako!ci us ugach lokalnych i wymogach
sanitarnych, przeciwpo$arowych i higienicznych.
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„Podstaw" prawn" przy podejmowaniu dzia alno!ci gospodarczej w dziedzinie turystyki jest ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo dzia alno!ci gospodarczej wraz z pó%niejszymi zmianami oraz ustawo o us ugach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. wraz
z pó%niejszymi zmianami” [Kwatera… 2001; Dz.U. rol. poz. 1178].
Tworzenie dogodnych warunków do uprawiania dzia alno!ci agroturystycznej sprzyja pozyskiwaniu nowych turystów i rozwijaniu dzia alno!ci na okresy d u$sze ni$ sezon letni. Agroturystyka przyniesie korzy!ci je!li zapewni si& turystom mi " atmosfer&
i atrakcyjne propozycje sp&dzania czasu podczas urlopu sp&dzonego w gospodarstwie
agroturystycznym.
Dzia alno!# agroturystyczna powinna spe nia# okre!lone prawem wymagania [Koby ecki 2007]:
– istnieje obowi"zek zwi"zany z podejmowaniem i zg aszaniem nowego rodzaju dziaalno!ci,
– istnieje obowi"zek rozliczania podatków,
– istnieje obowi"zek wype niania zarz"dze' administracyjnych wynikaj"cych z ustaw
szczegó owych.
Wa$nym czynnikiem zabezpieczaj"cym dzia alno!# rolnika na rzecz agroturystyki
jest ubezpieczenie od odpowiedzialno!ci cywilnej rolnika z tytu u szkody wyrz"dzonej
czynem niedozwolonym w zwi"zku z prowadzeniem dzia alno!ci agroturystycznej.
Prowadzenie dzia alno!ci agroturystycznej jest wspierane ze %róde Unii Europejskiej.
Wsparcie Þnansowe Unii Europejskiej opiera si& na nast&puj"cych %ród ach:
• Fundusze Strukturalne:
– Europejski Fundusz Spo eczny (ESF – European Social Fund)
– Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF – European Agriculture Guidance and Guarantee Fund)
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF – European Regional Development Fund)
– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
• Fundusz Spójno!ci
• Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Fundusze Strukturalne maj" za zadanie wspiera# restrukturyzacj& i modernizacj& gospodarek krajów cz onkowskich. Maj" one za zadanie wspiera# regiony gospodarcze,
które bez pomocy nie mog yby dorówna# do !redniozamo$nych krajów Unii Europejskiej. Projekty realizowane w oparciu o Fundusze Strukturalne mog" by# realizowane
na tych obszarach, które najbardziej potrzebuj" doÞnansowania w okre!lonych sektorach
gospodarki b"d% regionach. S" one jednak tylko uzupe nieniem bud$etu krajowego i nie
mog" zast"pi# !rodków p yn"cych z bud$etu pa'stwa korzystaj"cego z Funduszy Strukturalnych [www.kbn.gov.pl]. Od roku 2004 do ko'ca 2008 dzia alno!# agroturystyczn"
wspiera y w sposób bezpo!redni b"d% po!redni trzy fundusze:
• Europejski Fundusz Spo eczny (ESF),
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• Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF),
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF).
W planach na lata 2007–2013 w miejsce Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej wszed Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich.
Fundusz Spójno!ci Þnansuje realizacj& inwestycji z rozwojem i modernizacj" infrastruktury transportowej i ochron" !rodowiska.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) jest to fundacja, która zosta a
utworzona i zarejestrowana w 1990 r. Podstaw" dzia alno!ci Fundacji s" kredyty udzielane za po!rednictwem banków. Oferta kredytowa jest adresowana do jednostek samorz"du
terytorialnego, ma ych i !rednich przedsi&biorstw oraz osób Þzycznych realizuj"cych inwestycje na terenach wiejskich. Kredyty Funduszu s" udzielane na inwestycje w zakresie
[www.efrwp.pl]:
– o!wiaty wiejskiej,
– budowy dróg na terenach wiejskich,
– zaopatrzenia wsi w wod&,
– rozwoju spo ecze'stwa informacyjnego,
– niepublicznych zak adów opieki zdrowotnej,
– agroturystyki i turystyki wiejskiej,
– ochrony zdrowia ludzi i zwierz"t,
– programu „Wiarygodny Partner”,
– mikrokredytów.
W zakresie agroturystyki, kredyty udzielane s" na rozwój inwestycji zwi"zanych
z nowymi przedsi&wzi&ciami agroturystycznymi b"d% z rozbudow" istniej"cych obiektów, ich modernizacj" i adaptacj" dotycz"cych g ównie:
– bazy noclegowej,
– bazy gastronomicznej,
– bazy rekreacyjno-sportowej i kulturalnej.
Wielko!# kredytów przyznawanych przez Fundusz na ró$ne dziedziny dzia alno!ci
gospodarczej na wsi w latach 1990–2006 oraz efekty rzeczowe osi"gni&te przy udziale
!rodków Funduszu zawieraj" tabele 1–6.
Tabela 6 zawiera informacje dotycz"ce przyznanej pomocy przez Fundusz oraz efekty
Þnansowe i rzeczowe w latach 1990–2006 w dziedzinie kredytów dla ma ej przedsi&biorczo!ci i agroturystyki. Linia kredytowa dla agroturystyki realizowana by a od stycznia
2001. Wykorzystuj"c kredyty Funduszu zrealizowano ró$ne przedsi&wzi&cia inwestycyjne w zakresie m.in. nowych miejsc noclegowych, obiektów rekreacyjno-sportowych
i gastronomicznych oraz utworzono nowe miejsca pracy.
Obok funduszy wspieraj"cych dzia alno!# na terenach wiejskich, w tym na agroturystyk&, uzyskiwanych z Unii Europejskiej rolnicy pozyskuj" fundusze z bud$etu pa'stwa
oraz z bud$etów jednostek samorz"du terytorialnego.
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Programy realizowane przez
Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej
Programs carried out by
the European Fund for
Development of Polish
Rural Areas
O!wiata wiejska (szko y
podstawowe, gimnazja, szko y rolnicze ogó em w tym:
Rural education (Primary schools,
junior high schools, agronomical
schools, including
– dotacje
– donations
– kredyty
– credits
339420

2295

936

1359

Kwota przyznanej pomocy
(tys. z )
The amount of subsidies
(Thousands of PLN)

Ilo!# zawartych umów
(szt)
The amount of Þxed contracts

2019066

Warto!# zrealizowanego
zadania inwestycyjnego
(tys. z )
The value of carried out
investments (Thousands
of PLN)

Wy "cznie preferencyjne kredyty
Preferential credits only

Dotacje udzielone w okresie
od 31.03.1999 od 01.04. 1995 r.
Donations granted from 31.03.1999
to 01.04. 1995.

Uwagi
Notes

Tabela 1. Linie kredytowe i programy subwencyjne Funduszu – Efekty Þnansowe i rzeczowe na lata 1990–2006 w dziedzinie o!wiaty wiejskiej
Table 1. Crediting lines and subvention programs of the Fund with Þnancial and real effects from years 1990–2006 in the domain of rural education
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)ród o: www.efrwp.pl
Source: www.efrwp.pl

– dotacje
– donations
– kredyty
– credits

Programy realizowane przez
Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej
Programs carried out by the
European Fund for Development of Polish Rural Areas
Budowa dróg wiejskich
ogó em w tym:
Rural roads built, including:

686

946

1632

Ilo!# zawartych umów
(szt)
The amount of Þxed
contracts

Uwagi
Kwota przyznanej po- Warto!# zrealizowanego Efekty rzeczowe osi"gNotes
mocy (tys. z )
zadania inwestycyjnego ni&te przy udziale !rodThe amount of subsidies
(tys. z )
ków Funduszu
(Thousands of PLN)
The value of carried out The real effects achieved
investments (Thousands
with the Fund means
of PLN)
141836
463340
2483 km dróg gminnych
Dotacje udzielone w
i powiatowych
okresie od 31.12.1997
2483 km of commune
od 01.04. 1998 r
and district roads
Donations granted from
31.12.1997 to 01.04.
1998.
28968
206785
1597 km dróg
Wy "cznie preferencyjne
1597 km of roads
kredyty
Preferential credits only
112868
256555
883 km dróg
883 km of roads

Tabela 2. Linie kredytowe i programy subwencyjne Funduszu – Efekty Þnansowe i rzeczowe na lata 1990–2006 w dziedzinie budowy dróg
wiejskich
Table 2. Crediting lines and subvention programs of the Fund with Þnancial and real effects from years 1990–2006 in the domain of rural roads
development
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)ród o: www.efrwp.pl
Source: www.efrwp.pl

Programy realizowane przez
Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej
Programs carried out by the
European Fund for Development of Polish Rural Areas
Zaopatrzenie wsi w wod& (wodoci"gi, stacje wodoci"gowe)
Rural water supplies (pipelines,
water stations)
195

Ilo!# zawartych umów
(szt)
The amount of Þxed
contracts
Kwota przyznanej po- Warto!# zrealizowanego Efekty rzeczowe osi"gmocy (tys. z )
zadania inwestycyjnego ni&te przy udziale !rodThe amount of subsidies
(tys. z )
ków Funduszu
(Thousands of PLN)
The value of carried out The real effects achieved
investments (Thousands
with the Fund means
of PLN)
44224
109834
1084 km sieci wodoci"gowej
19,8 tys. gospodarstw
15 stacji wodoci"gowych
1084 km of water pipelines for
19,8 thousands households
15 water stations

Kredyty udzielone od
maja 2000 r.
Credits granted from
May 2000.

Uwagi
Notes

Tabela 3. Linie kredytowe i programy subwencyjne Funduszu – Efekty Þnansowe i rzeczowe na lata 1990–2006 w dziedzinie zaopatrzenia w wod&
Table 3. Crediting lines and subvention programs of the Fund with Þnancial and real effects from years 1990–2006 in the domain of water supply and
demand
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Programy realizowane przez
Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej
Programs carried out by the
European Fund for Development of Polish Rural Areas
Spo ecze'stwo informacyjne
(Pracownie interentowe)
Community information (internet workshops)
8

Ilo!# zawartych umów
(szt)
The amount of Þxed
contracts
Kwota przyznanej po- Warto!# zrealizowanego Efekty rzeczowe osi"gmocy (tys. z )
zadania inwestycyjnego ni&te przy udziale !rodThe amount of subsidies
(tys. z )
ków Funduszu
(Thousands of PLN)
The value of carried out The real effects achieved
investments (Thousands
with the Fund means
of PLN)
265
8 pracowni internetowych
8 internet workshops

Kredyty udzielone od
01.06.2002 r.
Credits granted from
01.06.2002.

Uwagi
Notes

Tabela 4. Linie kredytowe i programy subwencyjne Funduszu – Efekty Þnansowe i rzeczowe na lata 1990–2006 w dziedzinie budowy spo ecze'stwa
informacyjnego
Table 4. Crediting lines and subvention programs of the Fund with Þnancial and real effects from years 1990–2006 in the domain of developing
information society
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7

4

Ilo!# zawartych umów
(szt)
The amount of Þxed
contracts

265

352

1600 m2 powierzchni
leczniczej, zakup 5 szt.
sprz&tu medycznego
1600 sq. m of treatment
area, purchase of 5 sets
of medical equipment

Linia kredytowa realizowana od 02.04. 2005 r.
Credit line carried out
from 02.04. 2005.

Uwagi
Kwota przyznanej po- Warto!# zrealizowanego Efekty rzeczowe osi"gNotes
mocy (tys. z )
zadania inwestycyjnego ni&te przy udziale !rodThe amount of subsidies
(tys. z )
ków Funduszu
(Thousands of PLN)
The value of carried out The real effects achieved
investments (Thousands
with the Fund means
of PLN)
939
1376
Remont, zakup lub wy- Linia kredytowa realizoposa$enie 4 obiektów
wana od 01.04. 2004 r.
Renewal, purchase or
Credit line carried out
equipment for 4 objects
from 01.04. 2004.

Programy realizowane przez
Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej
Programs carried out by the
European Fund for Development of Polish Rural Areas

Ilo!# zawartych umów
(szt)
The amount of Þxed
contracts

Kwota przyznanej po- Warto!# zrealizowanego Efekty rzeczowe osi"gmocy (tys. z )
zadania inwestycyjnego ni&te przy udziale !rodThe amount of subsidies
(tys. z )
ków Funduszu
(Thousands of PLN)
The value of carried out The real effects achieved
investments (Thousands
with the Fund means
of PLN)

Uwagi
Notes

Tabela 6. Linie kredytowe i programy subwencyjne Funduszu – Efekty Þnansowe i rzeczowe na lata 1990–2006 w dziedzinie kredytów dla ma ej
przedsi&biorczo!ci i agroturystyki
Table 6. Crediting lines and subvention programs of the Fund with Þnancial and real effects from years 1990–2006 in the domain of crediting
enterprise and agrotourism

)ród o: www.efrwp.pl
Source: www.efrwp.pl

Programy realizowane przez
Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej
Programs carried out by the
European Fund for Development of Polish Rural Areas
Kredyty na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia na terenach wiejskich (N-ZOZ)
Credits for investments in
health care on rural areas
Kredyty na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierz"t (weterynaria)
Credits for investments in animal care on rural areas (vets)

Tabela 5. Linie kredytowe i programy subwencyjne Funduszu – Efekty Þnansowe i rzeczowe na lata 1990–2006 w dziedzinie ochrony zdrowia
Table 5. Crediting lines and subvention programs of the Fund with Þnancial and real effects from years 1990–2006 in the domain of healthcare
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4320
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Kredyty na przedsi&wzi&cia
inwestycyjne w zakresie agroturystyki
Credits for investments in
agrotourist venues

Mikrokredyty na pozarolnicz"
ma a przedsi&biorczo!# na
terenach wiejskich
Micro credits for small enterprise in rural areas

Dop aty do kredytów
Credit supplements

)ród o: www.efrwp.pl
Source: www.efrwp.pl

42

Kredyty w zakresie ma ej
przedsi&biorczo!ci Wygodny
Partner
Credits for small enterprize
support (Convenient Partner)

1694

74945

26826

7430

Ok. 19500
ca 19500

75000

Ok. 29800
ca 29800

7500

4017 nowych miejsc
noclegowych,
175 obiektów bazy
rekreacyjno-sportowej i
gastronomicznej
109 nowych miejsc
pracy
4017 accommodation
lots, 175 buildings
for sports, leisure and
gastronomy, 109 new
workplaces
2459 nowych i 6812
Linia kredytowa realizoutrzymanych miejsc
wana od stycznia 2000 r.
pracy
Credit line carried out
2459 new workplaces
from January 2000.
and 6812 preserved
workplaces
Remont, budowa 5
Program dotacyjny
obiektów s u$by zdrowia realizowany od stycznia
93 km dróg gminnych
2006 r.
Renewal, building 5 new Donation program carhealthcare objects, 93
ried out from January
km of commune roads
2006.

Linia kredytowa realizowana od pocz"tku
2006 r.
Credit line carried out
from the beginning of
2006.
Linia kredytowa realizowana od stycznia 2001 r.
Credit line carried out
from January of 2001.
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FINANSOWE WSPARCIE DZIA!ALNO"CI AGROTURYSTYCZNEJ
Z BUD$ETU PA%STWA I BUD$ETÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH
*rodki krajowe przyznawane na projekty wspó Þnansowane z funduszy Unii Europejskiej, pochodz" z bud$etu pa'stwa i bud$etu jednostek samorz"du terytorialnego oraz
kredytów. Pomoc pa'stwa dla dzia alno!ci pozarolniczej odbywa si& w ramach Krajowego Wk adu Publicznego. Rozwój dzia alno!ci agroturystycznej odbywa si& w oparciu
o Programy Operacyjne, które wchodz" w sk ad krajowych planów rozwojowych takich
jak:
– Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006 (z mo$liwo!ci" kontynuowania do roku
2008),
– Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007–2013,
– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007–2013 odnosz"cego si& do
Wspólnej Polityki Rolnej.
Wsparcie Þnansowe odbywa si& przez realizacj& programów operacyjnych, b&d"cych
narz&dziami realizacji celów okre!lonych w planach rozwoju kraju.
Narodowy Plan Rozwoju (2004–2006) powsta w roku 2003, okre!la strategi& rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski w pierwszych latach uczestnictwa kraju w strukturach unijnych. „Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju by o rozwijanie
konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsi&biorczo!ci zdolnej do d ugotrwaego, harmonijnego rozwoju, zapewniaj"cej wzrost zatrudnienia oraz popraw& spójno!ci
spo ecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Uni" Europejsk" na poziomie regionalnym
i krajowym” [Narodowy… 2003].
Po okre!leniu mocnych i s abych stron polskiej gospodarki oraz szans i zagro$e'
w pierwszych latach uczestnictwa w Unii Europejskiej, Polska realizowa a pi&# celów
cz"stkowych Narodowego Planu Rozwoju w latach 2004–2006 [Narodowy… 2003]:
1. wspomaganie osi"gni&cia i utrzymania w d u$szym okresie wysokiego wzrostu
PKB,
2. w "czenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej,
3. zwi&kszenie poziomu zatrudnienia i wykszta cenia,
4. intensyÞkacje procesu zwi&kszania w strukturze gospodarki udzia u sektorów
o wspólnej warto!ci dodanej, rozwój technologii spo ecze'stwa informacyjnego,
5. wspomaganie udzia u w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup spo ecznych w Polsce.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (2007–2013) (NSRO) jest to program
rozwoju Polski na lata 2007–2013, który zosta utworzony w roku 2006. Stanowi on
dokument okre!laj"cy kierunki alokacji !rodków Þnansowych pochodz"cych z funduszy
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno!ci. „Celem strategicznym Narodowych Strategii Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjno!ci gospodarki opartej na wiedzy i przedsi&biorczo!ci zapewniaj"cej wzrost
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójno!ci spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej”
[Narodowe… 2006].
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Do najwa$niejszych zada' w ramach tego$ programu nale$y [Narodowe… 2006]:

– poprawa jako!ci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,

– poprawa jako!ci kapita u ludzkiego,
– budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i sportowej maj"cej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjno!ci Polski,

– podniesienie konkurencyjno!ci i innowacyjno!ci przedsi&biorstw, w tym szczególnie
sektora wytwórczego o wysokiej warto!ci dodanej oraz rozwój sektora us ug,

– wzrost konkurencyjno!ci polskich regionów i przeciwdzia anie ich marginalizacji
spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej,

– wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich.
Instrumentami realizacji celów NSRO b&d" programy operacyjne dotycz"ce infrastruktury i !rodowiska, rozwój gospodarki innowacyjnej, rozwój kapita u ludzkiego, rozwój terenów wschodnich Polski, rozwój pomocy technicznej i regionalnych programów
operacyjnych.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Program ten zosta przyj&ty
przez Rad& Ministrów w 2006 r. Okre!la on kierunki alokacji !rodków pochodz"cych z
Unii Europejskiej na lata 2007–2013. Funkcjonuje w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Podstawowe cele w ramach realizacji tego programu to [Program… 2007]:
– poprawa konkurencyjno!ci sektora rolnego i le!nego,
– poprawa stanu !rodowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
– poprawa jako!ci $ycia na obszarach wiejskich i ró$nicowanie gospodarki wiejskiej,
– LEADER.
+"czna kwota !rodków na PROW to ok. 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro
pochodzi z bud$etu UE, a oko o 4 mld stanowi# mog" krajowe !rodki publiczne. Pomoc
w ramach tego programu odnosi si& do inwestycji prowadzonych w miejscowo!ciach nale$"cych do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich o liczbie ludno!ci do 5 tysi&cy mieszka'ców.
BeneÞcjentami mog" by# samorz"dy gmin oraz instytucje kultury, dla których organem za o$ycielskim jest samorz"d terytorialny. DoÞnansowanie do dzia alno!ci agroturystycznej wspomaga rozwój agroturystyki w sposób po!redni, poniewa$ dotyczy projektów maj"cych na celu podwy$szanie atrakcyjno!ci turystycznej terenu i kierowane
jest do samorz"dów terytorialnych. Pomoc" Þnansow" mog" by# obj&te Dzia ania 2.3 pt.
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Fundusze mog" by#
skierowane na [SPO… 2007]:
– prace projektów, architektów, konserwatorów zabytków oraz doradztwie zwi"zanego
z realizacj" przedsi&wzi&# instytucjonalnych obj&tych wnioskiem o pomoc Þnansow",
– modernizacj& przestrzeni publicznej,
– budow& lub modernizacj& publicznej infrastruktury zwi"zanej z rozwojem funkcji turystycznej i kulturowych,
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– modernizacj& i wyposa$enie obiektów pe ni"cych funkcje kulturowe, rekreacyjne
i spo eczne,

– odnow& lub zakup obiektów charakterystycznych dla budownictwa wiejskiego regionu oraz ich adaptacj& na cele kulturalne i spo eczne.
Kolejnym %ród em Þnansowania dzia alno!ci agroturystycznej s" kredyty. O kredyt
mog" ubiega# si& podmioty, które s" w stanie sp aci# kredyt i posiadaj" na ten cel gwarancje. Wa$nym warunkiem uzyskania kredytu jest fachowo przygotowany biznesplan.
Biznesplan jest tylko jednym z wielu dokumentów wymaganych w banku przy ubieganiu
si& o kredyt. Na podstawie biznesplanu bank mo$e okre!li# czy po$yczone !rodki b&d"
w a!ciwie wykorzystane i ich sp ata b&dzie terminowa.
Najwa$niejszym ograniczeniem w rozwoju przedsi&biorczo!ci na obszarach wiejskich, a tym samym w rozwoju agroturystyki jest brak !rodków Þnansowych w dyspozycji w adz samorz"dowych i osób Þzycznych. Inn" barier" rozwoju agroturystyki jest brak
w samorz"dach funduszy na rozwój infrastruktury. Bez Þnansowego wsparcia instytucji
pa'stwowych rozwój agroturystyki nie jest mo$liwy. Od roku 1994 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wspomaga Þnansowo przemiany strukturalne obszarów wiejskich. Stosuje ona wsparcie Þnansowe najcz&!ciej w postaci dop at do
oprocentowania kredytów. Kredyty przeznaczone na realizacj& inwestycji w agroturystyce musz" dotyczy# !wiadcze' w gospodarstwie rolnym. Us ugi zwi"zane z kredytowaniem w gospodarstwie rolnym dotycz" m.in. tworzenia miejsc noclegowych dla turystów,
zabezpieczenia !rodków $ywno!ciowych, tworzenia warunków do czynnego wypoczynku dla turystów, tworzenia pól namiotowych. Istotnym warunkiem uzyskania kredytu na
rozwój agroturystyki jest obowi"zek jednoczesnego prowadzenia produkcji rolniczej.
W celu uzyskania kredytu rolnicy korzystaj" z ró$nych form zabezpiecze' sp aty kredytu. S" to: hipoteki, por&czenia maj"tkowe oraz osoby trzecie por&czaj"ce sp at& kredytu, a
tak$e weksle. Innymi formami stosowanych zabezpiecze' przez banki s": osobiste oszcz&dno!ci na koncie danego banku, polisa ubezpieczeniowa i inne papiery warto!ciowe.
Kredyt na dzia alno!# agroturystyczn" jest przeznaczony g ównie na adaptacj& i remonty budynków gospodarczych i mieszkalnych pod warunkiem, $e b&d" one przeznaczone na cele agroturystyczne. Aby ubiega# si& o kredyt rolnik musi uko'czy# przeszkolenie z zakresu agroturystyki, nie mo$e zatrudnia# obcych pracowników do obs ugi oraz
powinien prowadzi# dzia alno!# agroturystyczn" do ko'ca sp aty kredytu przy jednoczesnym nie zaprzestaniu produkcji rolnej.
PODSUMOWANIE
Jedn" z form wypoczynku zdobywaj"c" w ostatnim czasie coraz wi&ksz" popularno!#
jest agroturystyka. Polski krajobraz przyci"ga nie tylko obywateli naszego kraju, ale równie$ turystów zagranicznych. Doceniaj" oni walory naszego kraju takie jak: go!cinno!#,
otwarto!# oraz polsk", zdrow" kuchni&.
Agroturystyka sta a si& wi&c istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczo-spo ecznego
pa'stw, regionów i miejscowo!ci. Jej szczególne znaczenie wynika z faktu, i$ oprócz
promowania regionu aktywizuje si& wiele sektorów gospodarki takich np. jak: transport,
"czno!#, przemys , budownictwo, rolnictwo, dzia alno!# Þnansow" i ubezpieczeniow".
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Turysta wykupuj"c us ug& w okre!lonej miejscowo!ci, w danym gospodarstwie agroturystycznym, generuje dodatkowy strumie' pieni"dza, który zasila lokaln" gospodark&.
Uzyskane dochody z tej dzia alno!ci stwarzaj" dodatkowe korzy!ci w poszczególnych
sektorach gospodarki, kooperuj"cych z bran$" turystyczn".
Wraz z rozwojem agroturystyki tworz" si& nowe miejsca pracy, nowe inwestycje oraz
nowe przedsi&wzi&cia, które poprawiaj" estetyk& i komfort $ycia na wsi. Ekonomiczne
efekty rozwoju agroturystyki zyskuj" na znaczeniu w obecnej sytuacji gospodarczo-spoecznej, która stawia w adzom samorz"dowym zadanie zwi&kszenia dochodów gminy,
a tak$e województwa. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich stanowi kierunek
tworzenia dodatkowych korzy!ci z rozwoju dzia alno!ci pozarolniczej. Rozwój agroturystyki wymusza niejako zachowanie proekologiczne zach&caj"c do ochrony !rodowiska, do ochrony dziedzictwa narodowego, kultury, folkloru, tradycji ludowych. Produkty
$ywno!ciowe z gospodarstw agroturystycznych s" czyste ekologicznie, poniewa$ rolnicy
stosuj" do ich produkcji metody biologiczne. Istnieje jednak konieczno!# wi&kszego zaanga$owania si& samorz"dów lokalnych oraz ró$nego rodzaju stowarzysze' w udzielanie
pomocy w tworzeniu biznesplanu przy pozyskiwaniu !rodków Þnansowych niezb&dnych
do tworzenia gospodarstw agroturystycznych. Wyst&puje równie$ potrzeba w szkoleniu
rolników w zakresie obs ugi ruchu turystycznego oraz promocji us ug agroturystycznych.
Rozwój turystyki w gospodarstwach wiejskich powoduje zmian& warunków $ycia mieszka'ców terenów wiejskich, przynosi im dodatkowe dochody, co nie oznacza rezygnacji
z dotychczasowej dzia alno!ci rolnej i dotychczasowego sposobu u$ytkowania terenów
rolnych.
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THE FINANCING SOURCES OF AGRICULTURAL ACTIVITIES
Abstract. The political and social changes in Polish country during political system transformation were main cause of decreasing development of the farms. Migrating rural population and the lack of the market for agricultural goods caused increasing unemployment.
The occurrence of scattered and inactive farming was a signal for searching new sources
of income for impoverished rural families. One of the solutions is the elicitation of activity
of the farmers by using existing resources in the rural areas. Life style differentiation and
searching for new sources of income was aimed at the development of extra-agricultural activities. Basing on the existing opportunities the farmers started to create agritourist venues,
which provide additional money for their households. The main obstacle for development
of the agritourism are limited donations, which are mainly at local governments’ disposal.
Without Þnancial support of the EU and local governments the dynamic development of
agritourism will not be possible.
Key words: agritourism, Þnancing resources, European Union funds
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