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WARUNKI PODEJMOWANIA DZIAALNOCI
ROLNICZEJ PRZEZ MODYCH ROLNIKÓW
W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
Mirosawa Braja
Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Rolnictwo w krajach tworzcych Grup Wyszehradzk jest bardzo zrónicowane. W momencie akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r. Czechy, Polska, Sowacja i Wgry stay si benecjentami instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR). W ramach przyznanych rodków w krajach tych wdraa si programy operacyjne, których podstawowym
celem jest poprawa konkurencyjnoci rolnictwa i wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.
Kraje czonkowskie zachoway pewn dowolno w doborze instrumentów w perspektywie nansowej 2007–2013, std te zastosowane regulacje róni si w poszczególnych
pa stwach. Celem artykuu jest porównanie warunków podejmowania dziaalnoci rolniczej oraz zasad ubiegania si o wsparcie przez osoby rozpoczynajce samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego w ramach programów wspónansowanych z budetu Unii
Europejskiej w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Sowa kluczowe: mody rolnik, kraje Grupy Wyszehradzkiej, wspólna polityka rolna,
podejmowanie dziaalnoci rolniczej

WSTP
O problemie odpywu siy roboczej z sektora rolnego pisa ju w latach 60. XX wieku
John W. Mellor [1966]. W swojej pracy stwierdzi on midzy innymi, e odpyw pracowników z rolnictwa w pierwszej kolejnoci bdzie dotyczy ludzi modych, którzy s
znacznie bardziej mobilni ni osoby starsze. Jako jeden z powodów takiego stanu rzeczy
podawa midzy innymi fakt, e zarobki w sektorze rolnym s mniej atrakcyjne ni poza
nim. Podkrela tu jednoczenie du rol edukacji formalnej, szczególnie na jej wyszych poziomach, jako czynnika, który w znaczcym stopniu przyspiesza proces migracji
modziey z rolnictwa.
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W 1957 r., sze krajów europejskich podjo decyzj o utworzeniu Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej (EWG), jednoczenie zobowizujc si midzy innymi do prowadzenia wspólnej polityki w zakresie rolnictwa, majcej za zadanie zintegrowa i ujednolici dziaania stosowane w poszczególnych krajach czonkowskich [Spychalski 2008].
Pa stwa Grupy Wyszehradzkiej, tj. Polska, Czechy, Sowacja i Wgry, wstpiy do
Unii Europejskiej w 2004 r. Dziki temu sektor rolny w tych krajach sta si podmiotem
wspólnej polityki rolnej, korzystajcym z szerokiego wachlarza jej instrumentów, wród
których znalazo si midzy innymi wsparcie dla modych rolników w postaci jednorazowej premii. Uzyskane w ten sposób nowe róda wsparcia nansowego dla rolników
i obszarów wiejskich daj tym samym niepowtarzaln szans na przyspieszenie zachodzcych w rolnictwie tych krajów przemian spoeczno-ekonomicznych [Baranyai 2008].
Pomimo historii i bliskoci pooenia geogracznego, rolnictwo w krajach Grupy
Wyszehradzkiej jest niezwykle zrónicowane. Odmienne s równie warunki podejmowania dziaalnoci rolniczej przez osoby mode.

ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ
I W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
Wedug danych Komisji Europejskiej, obszary wiejskie w 2005 r. zajmoway okoo
90% terytorium Unii Europejskiej, a zamieszkiwao je 54% ludnoci UE-27. Jednoczenie na obszarach wiejskich wytwarzane byo 42% wartoci PKB UE-27 i znajdowao si
tam 53% miejsc pracy [Rural Development… 2008].
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Fig. 1.

Udzia osób poniej 35 roku ycia w grupie zatrudnionych w rolnictwie UE-27 w 2005
roku (w %)
People aged under 35 in the group of employed in agriculture EU-27 in 2005 (in %)

ródo:
Source:

Opracowanie wasne na podstawie danych Eurostatu.
Author’s calculation based on Eurostat data.
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W sektorze rolnym (wraz z owiectwem i lenictwem) byo w 2005 r. 6,3% miejsc
pracy w caej UE-27, przy czym wska nik ten waha si od 1% (w Wielkiej Brytanii) do
33% (w Rumunii). Jednoczenie zaledwie 8,3% ogóu osób zatrudnionych w rolnictwie
krajów UE-27 nie przekraczao 35. roku ycia. Udzia osób zatrudnionych w rolnictwie
w wieku poniej 35 roku ycia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w 2005 roku
przedstawiono na rysunku 1.
Najwikszy udzia osób poniej 35. roku ycia sporód krajów czonkowskich UE
odnotowano w Polsce – a 15,4%, co stawia nasz kraj pod tym wzgldem w europejskiej
czoówce, przed takimi pa stwami, jak Austria, Francja i Irlandia. W tych porównaniach
kolejne kraje Grupy Wyszehradzkiej znajduj si na miejscach: 15. – Wgry (z udziaem
6,8% osób poniej 35. roku ycia), 20. – Czechy (5,3%), 26. – Sowacja (4,1% – wyprzedza tylko Portugali z 3,1% osób poniej 35. roku ycia).
W 2007 r. rednia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Europie wynosia 12 ha
i bya bardzo zrónicowana midzy poszczególnymi krajami. Bardziej szczegóowe informacje dotyczce krajów Grupy Wyszehradzkiej przedstawiono w tabeli 1.
Znaczne zrónicowanie midzy powierzchni uytków rolnych w gospodarstwach
wystpuje nie tylko w grupie krajów UE-27, ale równie w obrbie znacznie mniej licznej Grupy Wyszehradzkiej. Najmniejsza przecitna powierzchnia gospodarstwa rolniczego w Grupie notowana bya w Polsce (12,3 ha). Nieco wiksz redni powierzchni
gospodarstw rolniczych notowano w 2007 r. na Wgrzech.
Tabela 1. Gospodarstwa rolne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w 2007 r.
Table 1. Farms in Visegrad Group countries in 2007
Wyszczególnienie cech
rednia powierzchnia gospodarstwa
Gospodarstwa o powierzchni UR poniej 2 ha
Gospodarstwa o powierzchni UR poniej 5 ha
Gospodarstwa o powierzchni UR poniej 20 ha
Gospodarstwa o powierzchni UR powyej 50 ha
Gospodarstwa o powierzchni UR powyej 100 ha
ródo:
Source:

Czechy
135 ha
b.d.
b.d.
58 %
25%
b.d.

Polska
12,3 ha
b.d.
35%
b.d.
2%
b.d.

Sowacja
143 ha
b.d.
50%
b.d.
b.d.
16%

Wgry
29 ha
31%
b.d.
b.d.
9%
b.d.

Opracowanie wasne na podstawie danych Eurostatu.
Author’s calculation based on Eurostat data.

Najwiksz przecitn powierzchni gospodarstwa rolnego, wedug danych Eurostatu, notowano w 2007 r. na Sowacji (143 ha). Tam te a 16% stanowiy gospodarstwa
o powierzchni uytków rolnych powyej 100 ha. Nieco mniejsza rednia jest w Czechach, gdzie przecitna powierzchnia gospodarstwa wynosia 135 ha, a co czwarte gospodarstwo miao powierzchni przekraczajc 50 ha uytków rolnych.
Na rysunku 2 przedstawiono udzia osób poniej 35. roku ycia w grupie wacicieli gospodarstw rolniczych wedug statystyk Eurostatu w poszczególnych krajach Grupy
Wyszehradzkiej. Podobnie jak w przypadku zatrudnienia w rolnictwie (por. rys. 1), równie w tej kwestii zdecydowanie najwikszy udzia osób poniej 35. roku ycia odnotowano wród wacicieli gospodarstw rolnych w Polsce (17%). Co wicej, jest to powizane ze stosunkowo niskim odsetkiem osób powyej 55. roku ycia w grupie rolników
w naszym kraju – 23% (por. rys. 3).
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Udzia osób poniej 35. roku ycia w grupie wacicieli gospodarstw rolnych w krajach
Grupy Wyszehradzkiej w 2007 r. (w %)
People aged under 35 in the group of farmers in Visegrad Group countries in 2007 (in %)

ródo:
Source:

Opracowanie wasne na podstawie danych Eurostatu.
Author’s calculation based on Eurostat data.
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Udzia osób powyej 55. roku ycia w grupie uytkowników ziemi rolnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej w 2007 r. (w %)
People aged over 55 in the group of agricultural areas users in Visegrad Group countries
in 2007 (in %)
Opracowanie wasne na podstawie danych Eurostatu.
Author’s calculation based on Eurostat data.

Zdecydowanie najmniej korzystna struktura wieku uytkowników gospodarstw rolnych wystpowaa na Wgrzech, gdzie a 48% rolników przekroczyo 55. rok ycia, a zaledwie 7% osób posiadajcych gospodarstwa nie przekroczyo jeszcze 35. roku ycia.

PRZESANKI I CELE WSPIERANIA MODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH
UNII EUROPEJSKIEJ
Niemal od pocztku funkcjonowania EWG wspólna polityka rolna ulegaa i ulega
nadal licznym reformom i przeksztaceniom wynikajcym z cigych zmian sytuacji
w rolnictwie europejskim i jego otoczeniu oraz z koniecznoci dostosowania do nich
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funkcjonujcych rozwiza . W szerokim wachlarzu instrumentów WPR w 1985 r. pojawio si wsparcie w postaci dotacji dla osób przejmujcych gospodarstwa rolne, tzw.
modych rolników.
Za modego rolnika w ówczesnej polityce rolnej EWG uznawano osob przejmujc
po raz pierwszy gospodarstwo rolne, która nie przekroczya 40. roku ycia, pracowaa
gównie w rolnictwie i miaa odpowiednie kwalikacje, a przejmowane gospodarstwo
zapewniao pene zatrudnienie jednej jednostki przeliczeniowej pracy.
Pomoc taka w swojej pocztkowej formie ograniczaa si do pokrycia kosztów przejcia gospodarstwa (tzn. majtku trwaego, w tym ziemi) w postaci jednorazowej premii oraz preferencyjnego oprocentowania kredytu. Ponadto, mody rolnik móg uzyska
zwikszon o 25 punktów procentowych w stosunku do pozostaych rolników dotacj inwestycyjn w ramach innego instrumentu WPR w postaci refundacji czci poniesionych
kosztów. czne wydatki zwizane z realizacj polityki wsparcia dla modych rolników
stanowiy okoo 5% wydatków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
– EAGGF [Sawicka 2004].
Od 1985 r. denicja modego rolnika ewoluowaa wraz ze zmian podejcia Wspólnoty do kwestii wsparcia tej grupy producentów. W wietle art. 8 Rozporzdzenia Rady
1257/99/WE z dnia 17 maja 1999 r., na potrzeby uregulowania dostpu do realizowanych
dziaa w perspektywie nansowej 2000–2006, za modych rolników uwaano osoby,
które nie uko czyy 40. roku ycia, miay odpowiednie kwalikacje zawodowe i po raz
pierwszy podejmoway dziaalno rolnicz w gospodarstwach, którymi same kieroway.
Ponadto, gospodarstwo musiao wykaza rentowno oraz spenia minimalne standardy w zakresie rodowiska, higieny i warunków ycia zwierzt. W obowizujcym wraz
z rozpoczciem perspektywy nansowej 2007–2013 Rozporzdzeniu Rady nr 1698/2005
z dnia 15 wrzenia 2005 r. dostp do rodków pomocowych zosta zawony do osób,
które przedstawi „plan biznesowy dotyczcy rozwoju ich dziaalnoci rolniczej”.
Kwestia wsparcia modych rolników, a przez to przyspieszenia odnowy pokole
w rolnictwie europejskim ma odzwierciedlenie w przepisach prawa wspólnotowego. Silnie akcentowana jest w nich potrzeba wspierania grupy modych producentów rolnych,
którzy s postrzegani jako innowacyjni i bardziej skonni do zmian.
W 2001 r., we wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Spoeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów zostaa podkrelona potrzeba
wdraania przez europejskich rolników wytycznych dotyczcych nowej polityki unijnej.
Szczególn rol w tym procesie przypisano modym rolnikom, którzy przez inwestycje,
modernizacj i dywersykacj maj pomóc europejskiemu sektorowi rolnemu stawi
czoo wyzwaniom, jakie niesie globalizacja.
Podobne stanowisko wobec modych rolników zaja w 2006 r. Rada Europejska, akcentujc w przyjtej decyzji potrzeb rozwoju umiejtnoci strategicznych i organizacyjnych rolników, które maj zapewni europejskiemu rolnictwu wykorzystanie potencjau
gospodarczego i szans, jakie przed nim stoj. Podejmowanie dziaalnoci rolniczej przez
osoby mode ma by jednym z czynników decydujcych o sukcesie tych dziaa .
Jakie s zatem przesanki przemawiajce za wsparciem modych rolników? Jak wynika ze wspomnianych wczeniej dokumentów, w modych rolnikach upatruje si czynnika
wzmagajcego dziaania innowacyjne w sektorze rolnym. Postrzegani s oni jako bardziej skonni do realizowania inwestycji i podejmowania dziaalnoci modernizacyjnej
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oraz rozwojowej w prowadzonych przez nich gospodarstwach. Ta kwestia wanie bya
jedn z podstawowych przesanek utworzenia instrumentu wsparcia dla modych rolników w ramach WPR [Sawicka 2004].
Ponadto, nie bez znaczenia jest równie kwestia wyksztacenia i nabytych kwalikacji. Jak wynika z bada prowadzonych w Polsce na pocztku lat 90. XX wieku przez
Jaworowskiego, modzi rolnicy byli nie tylko lepiej przygotowani merytorycznie do prowadzenia gospodarstwa rolnego, ale równie prezentowali postawy prorynkowe, a przy
podejmowaniu decyzji dotyczcych midzy innymi kierunków produkcji kierowali si
kryteriami optymalizacji efektu przy minimalizacji kosztów [Jaworowski 1993]. Szczególnie w warunkach globalizacji te cechy mog sta si czynnikami decydujcymi o konkurencyjnoci nie tylko pojedynczych gospodarstw, ale i caego sektora [Dudek 2008].
Za dalszym utrzymaniem wsparcia dla modych rolników podejmujcych dziaalno
rolnicz przemawiaj midzy innymi wysokie koszty ponoszone przez nich na pocztkowym etapie samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Wie si to przede
wszystkim z kosztami zakupu ziemi rolnej, maszyn i urzdze , ale równie z niezbdnymi inwestycjami w kapita zyczny i ludzki [Sawicka 2004; Przyszo modych…
2008].

WSPARCIE MODYCH ROLNIKÓW Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ
W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
Zgodnie z przyjtymi przez Komisj Europejsk wytycznymi Wspólnoty w sprawie
pomocy pa stwa w sektorze rolnym i lenym na lata 2007–2013, celem wsparcia przyznawanego na rozpoczcie dziaalnoci przez modych rolników jest „stymulowanie rozwoju caego sektora oraz zapobieganie wyludnianiu si obszarów wiejskich”.
Zarówno w obecnej, jak i poprzedniej perspektywie nansowej pomoc dla modych
rolników z udziaem rodków wspólnotowych przyjmuje przede wszystkim form premii
nansowej. Efektem wdroenia takiego dziaania ma by poprawa sytuacji ekonomicznej
gospodarstw, poprawa jakoci produktów i warunków w zakresie ochrony rodowiska,
dobrostanu zwierzt oraz wzrost efektywnoci stosowanych technologii produkcyjnych
[Depa 2007]. Ponadto, Unia Europejska przewiduje moliwo wprowadzenia w poszczególnych krajach czonkowskich preferencji w zakresie modernizacji gospodarstw
rolnych. Mimo to, nie kady kraj Unii Europejskiej skorzysta z moliwoci udzielenia
wsparcia dla osób podejmujcych dziaalno rolnicz wspónansowanego z budetu
Wspólnoty w obecnej perspektywie 2007–2013.
Krajami, w których nie wystpuje wsparcie z udziaem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej w postaci premii dla modych rolników s midzy innymi Dania,
Sowacja oraz Wielka Brytania. Jeszcze mniej krajów zdecydowao si na zwikszenie
wsparcia na modernizacj gospodarstw rolnych dla modych rolników [CEJA 2008].
Moliwo tak daj zapisy punktu 28. wytycznych Komisji Europejskiej.
Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 2, w poprzedniej perspektywie nansowej w latach 2004–2006 wsparcie w postaci jednorazowej premii dla modych rolników wystpowao w dwóch krajach grupy, tj. w Polsce i na Wgrzech. W Sowacji
w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 nie znalazo si dziaanie
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Tabela 2. Porównanie warunków nansowania ze rodków UE podejmowania dziaalnoci rolniczej przez modych rolników w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Table 2. Comparison of EU nancing conditions for taking up agricultural activity by young farmers in Visegrad Group countries
Cecha
1
Nazwa programu
operacyjnego
wdraajcego
dziaanie

Dziaanie
poprzedzajce
wsparcie
w latach
2007–2013,
realizowane
w latach
2004–2006

Szacowana liczba
benecjentów
premii
dla modego
rolnika
czna
planowana
kwota
zrealizowanych
inwestycji
Oczekiwany
wzrost wartoci
dodanej
we wspieranych
gospodarstwach

Polska
2
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata
2007–2013

Premia
dla modych
rolników

Czechy
3
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Republiki
Czeskiej
na lata
2007–2013
(“Rural
Development
Programme
of the Czech
Republic for
2007–2013”)
Brak
analogicznego
instrumentu
– realizowane
dziaanie:
Inwestycje we
wasno rolnicz
i wsparcie
modych
pocztkujcych
rolników
(“Investment
in agriculture
property and
support of
young beginning
farmers”)

Wgry
4
Nowy Wgierski
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata
2007–2013
(“New
Hungary Rural
Development
Programme
2007–2013”)

Sowacja
5
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Republiki
Sowackiej
2007–2013
(“Rural
Development
Programme
of the Slovak
Republic
2007–2013”)

Premia dla
modych
rolników

Brak

33 600 modych
rolników

1500 modych
rolników

1500
gospodarstw
modych
rolników

–

315 mln euro

82 371 000 euro
rocznie
(576 597 tysicy
euro przez cay
okres realizacji)

42 mln euro

–

119% wartoci
bazowej

W caej osi I
– o 18 mln euro
we wspieranych
gospodarstwach

140 mln euro

–
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Tabela 2, cd.
1
Wydatki
publiczne
(w EUR)
Udzia premii
dla modych
rolników
w wydatkach
osi I
ródo:
Source:

2

3

420 000 000 euro 57 659 843 euro

5,84%

6,86%

4
32 892 658 euro

b.d.

5
–

0%

Opracowanie wasne na podstawie programów rozwoju obszarów wiejskich krajów Grupy Wyszehradzkiej na lata 2007–2013.
Author’s elaboration based on rural areas development programs 2007–2013 of Visegrad Group
countries.

w postaci jednorazowej premii dla modych rolników, nie zastosowano tej formy wsparcia równie w poprzedniej perspektywie nansowej. Jest ona zatem jedynym krajem
Grupy Wyszehradzkiej i jednym z nielicznych krajów UE-27, w których ten instrument
nie zosta wykorzystany. W Czechach w latach 2004–2006 nie stosowano bezporednio instrumentu w postaci bezzwrotnej premii dla modych rolników, jednak wdroone
zostao dziaanie „Inwestycje we wasno rolnicz i wsparcie modych pocztkujcych
rolników”, którego niektóre elementy i cele pokryway si z ide tej formy pomocy dla
modych rolników.
W perspektywie nansowej 2007–2013 pomoc w postaci premii dla modych rolników rozpoczynajcych samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego zostaa wprowadzona w trzech krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Wgry). Przyjte w poszczególnych pa stwach rozwizania dotyczce kryteriów dostpu do tej formy wsparcia
znaczco si róni.
Na poziomie wspólnotowym okrelono górny puap kwoty wsparcia, który zgodnie
z zacznikiem do rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich nie moe przekracza równowartoci 55 000 EUR. Jednym z kluczowych
elementów przyznania wsparcia jest przedoenie biznesplanu dla przejmowanego gospodarstwa. Przedoony projekt, dla którego sporzdzony jest biznesplan, moe by
wspónansowany tylko z jednego róda angaujcego rodki pochodzce z budetu
Unii Europejskiej.
Wedug zaoe wykonawczych, najwicej modych rolników sporód krajów Grupy
Wyszehradzkiej uzyska wsparcie w postaci premii w Polsce – a 33 600 osób. Nie bez
znaczenia jest tu liczba gospodarstw rolnych w Polsce, która istotnie przekracza przecitn warto dla caej Grupy. Równie w Polsce na wsparcie modych rolników przeznaczono najwiksz kwot sporód wszystkich krajów Grupy: jest ona blisko 8 razy
wiksza ni w Czechach i 13 razy wiksza ni na Wgrzech.
Szczegóowe kryteria dostpu do wsparcia w ramach dziaania „Uatwianie startu
modym rolnikom” róni si midzy poszczególnymi krajami. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 3, w przypadku Polski – pomimo bardzo duej cznej kwoty wsparcia w ramach tego dziaania – przyznana premia jednostkowa jest najmniejsza sporód
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Tabela 3. Kryteria dostpu do pomocy nansowej w ramach dziaania „Uatwianie startu modym
rolnikom”
Table 3. Financial support availability criteria within “Setting up young farmers” measure
Kraj
Polska

Czechy

Wgry

ródo:
Source:

Zasady dostpu
O pomoc moe si ubiega osoba, która nie prowadzia dotychczas dziaalnoci
rolniczej, a w szczególnoci nie bya posiadaczem nieruchomoci rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, albo prowadzi dziaalno rolnicz, a w szczególnoci staa si posiadaczem nieruchomoci rolnej o powierzchni co najmniej
1 ha UR w drodze spadku lub darowizny. Pomoc nie moe by przyznana po
upywie 18 miesicy od dnia rozpoczcia prowadzenia dziaalnoci rolniczej.
Przejmowane gospodarstwo:
1) ma powierzchni uytków rolnych nie mniejsz ni rednia w danym województwie i nie wiksz ni 300 ha; jeeli rednia wojewódzka jest nisza ni
rednia krajowa, to obowizuje rednia krajowa;
2) stanowi lub bdzie stanowio wasno benecjenta lub dzieraw (przez
okres co najmniej 5 lat) z zasobu wasnoci rolnej Skarbu Pa stwa lub jednostki samorzdu terytorialnego;
3) spenia standardy w zakresie higieny, ochrony rodowiska i warunków
utrzymania zwierzt w gospodarstwie lub dostosuje si do tych standardów
w cigu 3 lat od rozpoczcia prowadzenia dziaalnoci rolniczej.
Pomoc podlega zwrotowi w caoci lub czci w przypadku, gdy benecjent
nie speni zobowiza dotyczcych w szczególnoci prowadzenia gospodarstwa oraz ubezpieczenia w KRUS przez wymagany okres, realizacji zaoe
biznesplanu, uzupenienia wyksztacenia oraz dostosowania do standardów.
Forma i wysoko pomocy nansowej: jednorazowa premia w wysokoci
50 000 z (12 808,0 euro).
Wsparcie moe zosta przeznaczone na inwestycje budowlane w rolnictwie
(rekonstrukcje i budowa nowych budynków) na potrzeby produkcji zwierzcej
i rolinnej, w technologie produkcji rolniczej (rolinnej i zwierzcej), inwestycje z zakresu produkcji biomasy, zakup ziemi i zakup maszyn i urzdze .
Wsparcie jest wypacane w postaci dwóch patnoci: pierwszej – po zaakceptowaniu wniosku, drugiej – po ocenie wdroenia biznesplanu. W ramach dziaania maksymalny poziom wsparcia wynosi w latach 2007–2013 maksymalnie
40 000 euro.
Mody rolnik jest zobligowany do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym
w ramach dziaania „Dobrowolne uczenie si i akcje informacyjne”, powikszy przejmowane gospodarstwo do wielkoci ekonomicznej powyej 4 ESU
w cigu 5 lat oraz do prowadzenia samodzielnej dziaalnoci rolniczej przez
5 lat po otrzymaniu wsparcia.
Wsparcie moe przybiera dwie formy: bezzwrotnej pomocy na poziomie
maksymalnie 40 000 euro (gdzie 90% jest pacone po otrzymaniu decyzji
o przyznaniu wsparcia, a 10% – po wypenieniu kryteriów wskazanych w biznesplanie) oraz dopaty do odsetek z wartoci kapitalizowan 40 000 euro,
jako poczenie niepowtarzalnego grantu kapitaowego i dopat do odsetek na
poziomie cznym nieprzekraczajcym 55 000 euro. Kwota wsparcia moe by
rónicowana pod wzgldem wielkoci gospodarstwa. Waga wsparcia odsetkowego w ogólnej kwocie wsparcia moe by zwikszona w trakcie okresu programowania.

Opracowanie wasne na podstawie programów rozwoju obszarów wiejskich krajów Grupy Wyszehradzkiej na lata 2007–2013.
Author’s elaboration based on rural areas development programs 2007–2013 of Visegrad Group
countries.
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wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Co wicej, sama forma wypaty wsparcia
róni si pomidzy pa stwami: jedynie w Polsce premia jest wypacana jednorazowo po
uzyskaniu decyzji o przyznaniu wsparcia, jednak w przypadku niedopenienia przez benecjenta okrelonych warunków istnieje zagroenie jej zwrotu. Na Wgrzech i w Czechach premia jest wypacana w dwóch transzach.
Na lata 2007–2013 we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej zostaa natomiast
wdroona inna forma wsparcia – preferencyjna stawka rekompensaty kosztów kwalikowanych inwestycji w ramach dziaania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Zasady
uzyskania wsparcia w tej wanie formie reguluje midzy innymi rozporzdzenie Komisji
(WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. Zgodnie z tym dokumentem, modzi rolnicy
mog uzyska 60% refundacji kosztów kwalikowanych inwestycji realizowanej na obszarach o mniej korzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach wskazanych
w art. 36 lit. a) ppkt i) ii) iii) rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia
2005 r. (tj. obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz obszarach Natura 2000) wobec 50% zwrotu kosztów, które uzyska mog pozostali rolnicy gospodarujcy w utrudnionych warunkach.
Modzi rolnicy gospodarujcy na obszarach innych ni wskazane wyej mog uzyska 50% refundacji kosztów kwalikowanych inwestycji wobec 40%, które mog uzyska pozostali rolnicy.

WNIOSKI
Dokonany przegld zastosowanych instrumentów i warunków podejmowania i prowadzenia dziaalnoci przez modych rolników pozwala na przedstawienie nastpujcych
wniosków:
1. Rolnictwo krajów Grupy Wyszehradzkiej cechuje due zrónicowanie, midzy innymi pod wzgldem przecitnej wielkoci gospodarstwa, udziau poszczególnych grup
obszarowych gospodarstw (struktury agrarnej) czy zatrudnienia. Znacznie zrónicowany pomidzy krajami V4 jest równie udzia modych rolników w grupie zatrudnionych
w rolnictwie oraz w grupie uytkowników gospodarstw rolnych. Mona zatem wnioskowa, e w kadym z tych krajów uzasadnione jest stosowanie zrónicowanych instrumentów polityki rolnej i z pewnoci nie jest wskazane stosowanie jednego uniwersalnego rozwizania w tym zakresie.
2. Przystpujc do Unii Europejskiej w 2004 r., kraje Grupy Wyszehradzkiej stay si
podmiotami wspólnej polityki rolnej, co dao im dostp do nowych instrumentów wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz zaowocowao transferem znacznych
rodków nansowych do producentów rolnych i na obszary wiejskie – w tym równie do
modych rolników.
3. W przyjtych do realizacji w latach 2007–2013 programach operacyjnych rozwoju obszarów wiejskich w tych krajach znalazy si róne dziaania wspierajce, ukierunkowane na potrzeby sektora rolno-ywnociowego w danym pa stwie. W trzech
krajach Grupy do realizacji przyjto dziaanie w postaci wsparcia dla modych rolników
podejmujcych dziaalno rolnicz po raz pierwszy, a we wszystkich czterech modzi rolnicy otrzymali preferencyjny dostp do dziaania „Modernizacja gospodarstw
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rolnych”. Takie dziaanie jest ukierunkowane nie tylko na przyspieszenie odnowy pokole w sektorze rolnym poszczególnych krajów, ale równie na popraw konkurencyjnoci produkcji rolniczej, a przede wszystkim przyspieszenie wymiany pokoleniowej
w zawodzie rolnika.
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CONDITIONS OF TAKING UP AGRICULTURAL ACTIVITY BY YOUNG
FARMERS IN VISEGRAD GROUP COUNTRIES
Abstract. Agriculture in countries establishing Visegrad Group is denitely strongly diversied. At the moment of EU accession in 2004, these four countries: Czech Republic,
Slovakia, Poland and Hungary became beneciaries of Common Agricultural Policy (CAP)
measures. In the framework of given nancial support, operational programs were implemented in these countries. Their main aim is to improve the competitiveness of agriculture
and support rural development. Member countries have kept some freedom to choose the
measures which would be used in nancial perspective 2007–2013 and as a result, the implemented regulations are different countries. Main objectives of this paper is to compare
both conditions of setting-up the agricultural activity and rules of application for support
co-nanced from EU budget in partner countries of Visegrad Group.
Key words: young farmers, Visegrad Group, Common Agricultural Policy
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