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Nazwa działania 

Data 

rozpoczęc

ia 

Opis 

Silniejsze obszary wiejskie 

Inicjatywa przewodnia: 

Utworzenie platformy 

rewitalizacji obszarów 

wiejskich  

2022/2023
 r. 

Platforma rewitalizacji obszarów wiejskich będzie punktem kompleksowej obsługi 

umożliwiającym współpracę społeczności wiejskich, autorów projektów wiejskich i władz 

lokalnych. Zapewni ona wsparcie przede wszystkim dla obszarów wiejskich dotkniętych 

zmniejszaniem się populacji, starzeniem się społeczeństwa i brakiem możliwości gospodarczych 

poprzez wymianę informacji i najlepszych praktyk w zakresie narzędzi i strategii.  

Umożliwi promowanie LEADER, inteligentnych wsi, INTERREG oraz zintegrowanych strategii 

terytorialnych w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich i zapewnienia 

powszechnego dostępu do usług. Będzie powiązana z działaniem pilotażowym „Małe się liczy” 

[„Small Places Matter”] w ramach agendy terytorialnej UE oraz projektem „Inteligentne obszary 

wiejskie w XXI w.” z myślą o opracowaniu koncepcji inteligentnych wsi.  

Inicjatywa przewodnia: 

Badania naukowe 

i innowacje dla 

społeczności wiejskich  

2021 r. 

Działania w zakresie badań naukowych i innowacji przyczynią się do rozwoju innowacji 

wprowadzanych przez społeczności wiejskie i na ich rzecz, jak również szkoleń i wymiany 

wiedzy w celu przyspieszenia rozpowszechniania i przyjmowania tych innowacji.  

W pierwszych dwóch latach realizacji programu „Horyzont Europa” działania te obejmą 

utworzenie „centrum wiedzy specjalistycznej i szkoleń w zakresie innowacji na obszarach 

wiejskich” wraz z działaniami ukierunkowanymi na inteligentne rozwiązania dla inteligentnych 

społeczności wiejskich, innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz innowacje 

w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w celu poprawy bezpieczeństwa 

i higieny pracy w rolnictwie. Rozwój ekosystemów innowacji na obszarach wiejskich i związana 

z nim analiza czynników wyzwalających będą wspierane poprzez ustanowienie corocznego 

forum wsi przyjaznych przedsiębiorczości (Start-up Villages) poświęconego innowacjom na 

obszarach wiejskich, łączącego podmioty zajmujące się innowacjami na obszarach wiejskich 
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w całej UE. 

Sprawniejsze tworzenie 

sieci kontaktów na 
potrzeby LEADER/RLKS 

i inteligentnych wsi. 

2021 r. 

W ciągu ostatnich 30 lat społecznościom umożliwiono opracowywanie lokalnych strategii dzięki 

finansowaniu WPR w ramach podejścia LEADER, które rozszerzono na inne fundusze poprzez 

tzw. rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Sprawniejsze tworzenie sieci 

kontaktów przyczyni się do promowania tych podejść wraz z innymi, takimi jak inteligentne wsie 

i zrównoważone społeczności nadbrzeżne, oraz zapewnienia społecznościom lokalnym 

doradztwa w większym zakresie, w szczególności w odniesieniu do dostępu do finansowania 

i koncepcji takich strategii. 

Opracowanie badania na 

temat użytkowania 

gruntów w powiązaniu 

z rolnictwem 

zrównoważonym.  

2022 r. 

Komisja opracuje badanie na temat użytkowania gruntów w powiązaniu z rolnictwem 

zrównoważonym i oceni, w jaki sposób może dalej zachęcać do optymalnego planowania 

przestrzennego i podziału na strefy użytkowania gruntów. 

Wspieranie kształcenia, 
szkoleń, młodzieży, sportu 

i wolontariatu na 
obszarach wiejskich.  

2021 r. 

Nowe programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności (na lata 2021–2027) dotrą do 

większej liczby osób na obszarach wiejskich dzięki środkom na rzecz włączenia obejmującym 

wszystkie dziedziny dotyczące kształcenia, szkolenia, młodzieży, sportu i wolontariatu, takim 

jak: 

• Specjalne mechanizmy finansowe 

• Ukierunkowane działania komunikacyjne 

• Formaty działań w zakresie bardziej dostępnej mobilności i współpracy 

• Rozszerzony zestaw środków cyfrowych (szczególnie przydatnych w przypadku współpracy 

i inicjatyw na szczeblu lokalnym i regionalnym) 

• Możliwości szkolenia i tworzenia sieci kontaktów. 
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Połączone obszary wiejskie 

Inicjatywa przewodnia: 

Rozwój mobilności na 

obszarach wiejskich 

poprzez  
1) wsparcie dla gmin 

wiejskich w określaniu 

najlepszych praktyk  
2) multimodalne usługi 

w zakresie mobilności 

cyfrowej 

2021 r. 

Konieczna jest poprawa istniejących połączeń transportowych. W tym celu należy 

zoptymalizować zrównoważone rozwiązania w zakresie multimodalnej mobilności oraz 

połączenia w jej ramach, wykorzystując transformację cyfrową. Opierając się na swoich 

doświadczeniach z sieciami mobilności miejskiej, Komisja będzie wspierać gminy wiejskie 

w omawianiu i określaniu rozwiązań w zakresie mobilności. Sieć pozwoli zaprezentować 

inicjatywy na szczeblu lokalnym, które władze lokalne mogłyby powielać na swoim terytorium, 

oraz będzie stanowić forum do dyskusji na temat kwestii związanych z mobilnością na obszarach 

wiejskich. Dzięki poprawie połączeń między transportem drogowym, kolejowym, wodnym 

i lotniczym staną się one w większej mierze dostępne dla obszarów wiejskich. Platformy cyfrowe 

należy również wykorzystywać do tworzenia multimodalnych usług informacyjnych w czasie 

rzeczywistym, sprzedaży biletów lub rezerwacji, umożliwiając ludziom łatwe dotarcie do miejsca 

docelowego najbardziej zrównoważonym środkiem transportu. 

Inicjatywa przewodnia: 

Cyfrowa przyszłość 

obszarów wiejskich 

2021 r. 

1. Łączność cyfrowa: zniwelowanie różnic między obszarami wiejskimi a miejskimi oraz 

umożliwienie powszechnego i przystępnego cenowo dostępu do szybkich łączy 

szerokopasmowych, w tym sieci 5G. Zostanie to osiągnięte poprzez mobilizację inwestycji 

sektora prywatnego za pomocą uzupełniającego finansowania publicznego ze źródeł krajowych 

i europejskich, w szczególności z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 

funduszy ESI oraz instrumentu „Łącząc Europę”. 

2. Technologia cyfrowa: innowacja cyfrowa i nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, 

robotyka, rozwiązania z zakresu internetu rzeczy oraz ośrodki innowacji cyfrowych 

przyczyniające się do rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację działań w ramach cyfrowej 

dekady Europy. W celu wspierania innowacji i wdrażania potencjału cyfrowego zostaną 

uruchomione nowe programy europejskie, takie jak „Horyzont Europa” i program „Cyfrowa 

Europa”. 
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3. Ludzie („kapitał ludzki”): rozwijanie kompetencji potrzebnych do przeprowadzenia 

transformacji cyfrowej obszarów wiejskich, w tym umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczości. 

Przyczynią się do tego Europejski Fundusz Społeczny Plus, EFRROW i inne programy 

europejskie. 

4. Mierzenie postępów w niwelowaniu przepaści cyfrowej między obszarami miejskimi 

a wiejskimi poprzez zmianę rozłożenia istniejących wskaźników w indeksie cyfrowych obszarów 

wiejskich, w szczególności wskaźników wykorzystywanych w indeksie gospodarki cyfrowej 

i społeczeństwa cyfrowego. 

Wspieranie 
upowszechniania sieci 
szerokopasmowych na 

obszarach wiejskich.  

2022 r. 

Biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej to punkty kontaktowe w państwach 

członkowskich lub regionach. Zapewniają one wskazówki i porady promotorom projektów 

dotyczących sieci szerokopasmowych, inwestorom w takich projektach i ich użytkownikom 

(lokalnym i regionalnym organom publicznym, obywatelom, operatorom, przedsiębiorstwom 

i wszelkim odpowiednim zainteresowanym stronom). Wzmocniony instrument wsparcia posłuży 

wspieraniu sieci biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej w celu usprawnienia 

wprowadzania sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich i ułatwiania inwestycji.  

Dalsze promowanie 
transformacji cyfrowej 

sektora rolnictwa poprzez 
budowanie zdolności (w 
tym w zakresie 

umiejętności cyfrowych), 
badania naukowe 

i innowacje oraz 
demonstracje, w tym 
w dziedzinie internetu 

rzeczy, robotyki 
i automatyzacji, zarządzania 

dużymi zbiorami danych 

2021 r. 

WPR i program „Horyzont Europa” będą wciąż wykorzystywane do wspierania transformacji 

cyfrowej rolnictwa poprzez szkolenia, doradztwo i działania innowacyjne w ramach WPR, 

finansowanie projektów pilotażowych na dużą skalę w ramach programu „Horyzont 2020” oraz 

działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu „Horyzont Europa”.  
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i ich wykorzystywania 

Podkreślenie powiązań 
między obszarami 

miejskimi a wiejskimi 
w nowych unijnych ramach 

mobilności miejskiej  

2021 r. 

Nowe unijne ramy mobilności miejskiej będą obejmować konkretne działania mające na celu 

lepszą integrację powiązań między obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi. Zostanie to 

osiągnięte poprzez dalszy rozwój planów zrównoważonej mobilności miejskiej, w ramach 

których szczególna uwaga zostanie poświęcona lepszemu wspieraniu połączeń między obszarami 

wiejskimi, podmiejskimi i metropolitalnymi/miejskimi. Będzie to możliwe dzięki rozwiązaniom 

z zakresu bezpiecznej i zrównoważonej mobilności. 

Poprawa dostępności 
obszarów wiejskich poprzez 

strategię w zakresie dronów 
2.0.  

2022 r. 

Oprócz usług użytkowych (inspekcje polowe i pomiary) drony mogą poprawić dostępność na 

odległych obszarach wiejskich. Można je wykorzystywać do dostarczania drobnych towarów na 

obszarach wiejskich (np. małych paczek, przepisywanych leków do domów pacjentów, poczty, 

żywności, małych części samochodowych itp.). Komisja Europejska weźmie to pod uwagę 

w swojej strategii w zakresie dronów 2.0.  

Odporne obszary wiejskie 

Inicjatywa przewodnia: 

Wspieranie gmin 

wiejskich w transformacji 

energetycznej 

i przeciwdziałaniu 

zmianie klimatu 

2022 r. 

1) Rozpoczęcie prac związanych z obszarami wiejskimi w ramach Porozumienia 

Burmistrzów 

W ramach Porozumienia Burmistrzów nastąpi rozpoczęcie prac związanych z obszarami 

wiejskimi, których celem będzie rozpowszechnianie najlepszych praktyk i wspieranie gmin 

wiejskich w dostępie do finansowania unijnego z myślą o wsparciu transformacji ekologicznej.  

2) Wykorzystanie funduszy strukturalnych do finansowania fali renowacji 

Państwa członkowskie, regiony i władze lokalne powinny ponadto wykorzystywać możliwości 

finansowania inwestycji, za pośrednictwem instrumentów terytorialnych Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW): zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT), rozwój lokalny kierowany 

przez społeczność (RLKS) oraz LEADER.  
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3) Zajęcie się obszarami wiejskimi w ramach nowego europejskiego Bauhausu  

Nowy europejski Bauhaus, który stanowi praktyczną realizację założeń Europejskiego Zielonego 

Ładu w naszej przestrzeni mieszkalnej dzięki odpowiedniemu dostosowaniu budynków 

i przestrzeni publicznych, także odegra ważną rolę i będzie promowany w tym zakresie.  

Inicjatywa przewodnia: 

Działania na rzecz 

klimatu prowadzone na 

torfowiskach poprzez 

uprawy sprzyjające 

pochłanianiu dwutlenku 

węgla przez glebę 

2021 r. 

Obszary wiejskie mogą stać się ważnymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zmianie 

klimatu i przywracania różnorodności biologicznej. W tym celu należy w większym stopniu 

uznać korzyści płynące ze świadczenia usług ekosystemowych przez rolników i leśników. Na 

przykład odtwarzanie, ponowne nawadnianie i ochrona terenów podmokłych i torfowisk ma 

ogromny potencjał, jeżeli chodzi o korzyści dla klimatu, ponieważ może przynieść 

natychmiastowe znaczne ograniczenie emisji na stosunkowo niewielkim obszarze, przy 

jednoczesnym zapewnieniu szeregu dodatkowych korzyści związanych z gospodarką wodną 

i różnorodnością biologiczną.  

Przekształcenie to byłoby bardziej skuteczne przy zastosowaniu podejścia terytorialnego, 

w szczególności na obszarach wiejskich, na których znajdują się rozległe torfowiska. Regiony te 

mogłyby skorzystać ze wsparcia w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

Inicjatywy w zakresie upraw sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę mogłyby 

stanowić dodatkowe źródło dochodów dla rolników i leśników, rodzaj wynagrodzenia za 

sekwestrację dwutlenku węgla. Jak wskazano w strategii „Od pola do stołu”, nowa unijna 

inicjatywa dotycząca upraw sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę będzie 

propagować ten nowy model biznesowy. WPR, politykę spójności i program LIFE można 

wykorzystać do wspierania rozwoju pilotażowych inicjatyw dotyczących upraw sprzyjających 

pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę w odpowiednich regionach. Szczególne znaczenie 

będzie miało zapewnienie rolnikom i leśnikom silnego wsparcia w formie doradztwa. Wsparcie 

to jest kluczowe dla powodzenia ekologicznych programów gospodarowania gruntami, 

obejmujących gospodarstwa rolne każdej wielkości. 
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Inicjatywa przewodnia: 

proponowana misja UE 

w dziedzinie zdrowia 

gleby i żywności  

2021 r. 

Proponowana misja, finansowana w ramach programu „Horyzont Europa”, służy realizacji 

ambitnego programu badań naukowych i innowacji finansowanego w ramach programu 

„Horyzont Europa”, w tym rozwojowi innowacji w „żywych laboratoriach” z udziałem 

zainteresowanych stron, obywateli, naukowców i innych podmiotów (np. władz lokalnych) oraz 

sztandarowych projektów (miejsc, w których stosuje się wzorcowe praktyki), w celu poprawy 

zdrowia gleby i z uwzględnieniem silnych wymiarów społecznych. 

Misja powinna przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z glebą na obszarach 

wiejskich, ale także w środowisku miejskim, poprzez tworzenie powiązań między praktykami 

stosowanymi na wsi i w mieście. Zakłada ona również realizację działań na rzecz aktywności 

obywatelskiej oraz poszerzanie wiedzy na temat gleby. W ramach misji należy poszukiwać 

synergii z misją programu „Horyzont Europa” dotyczącą zdrowych oceanów i wód, aby 

umożliwić poprawę zdrowia systemów wodnych w UE, a w szczególności osiągnięcie zerowego 

poziomu emisji zanieczyszczeń. 

Inicjatywa przewodnia: 

Odporność społeczna 

i kobiety na obszarach 

wiejskich.   

2021 r. 

Wspierane będą przedsiębiorczość kobiet, ich uczestnictwo w podejmowaniu decyzji oraz 

inwestycje w usługi zapewniające równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, takie 

jak wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, a także usługi dla osób starszych. 

W ramach wspólnej polityki rolnej lub programów i wsparcia Europejskiego Instytutu Innowacji 

i Technologii (EIT) mogą również pojawić się możliwości na rzecz zwiększenia udziału kobiet 

w rynku pracy, w szczególności w rolnictwie.  

Za sprawą inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu InvestEU i Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja będzie w dalszym ciągu wspierała państwa 

członkowskie w ich działaniach mających poprawić dostępność i przystępność cenową edukacji 

o wysokiej jakości oraz usług opieki wysokiej jakości nad dziećmi, osobami starszymi i osobami 

z niepełnosprawnościami na obszarach wiejskich. 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona również na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.  
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Analiza mobilności 
geograficznej na obszarach 
borykających się ze 

spadkiem liczby ludności 
w Europie. 

2021 r. 

Komisja przeanalizuje czynniki powodujące niż demograficzny i pozostawanie w tyle obszarów 

w Europie oraz zbada demograficzne, gospodarcze, społeczne, związane z rynkiem pracy 

i kulturowe skutki mobilności między obszarami miejskimi a wiejskimi, zarówno na obszarach 

pochodzenia, jak i docelowych. Będzie promować rozwój obszarów wiejskich, zrównoważoność 

i równość społeczno-gospodarczą oraz określi zalecenia polityczne dotyczące powrotu osób do 

ich miejsca pochodzenia.   

Przygotowanie badania na 

temat warunków pracy 
pracowników sezonowych 
w rolnictwie.  

2022 r. 

Komisja rozpocznie badanie na temat warunków pracy pracowników sezonowych w sektorze 

rolnictwa. Badanie to będzie dotyczyło ich ogólnej sytuacji w zakresie warunków pracy w UE, 

a nacisk zostanie położony na określenie obowiązujących zasad i przepisów. 

Podjęcie kwestii włączenia 

i integracji osób ze 
środowisk migracyjnych na 

obszarach wiejskich.  

2022 r. 

W ramach realizacji planu działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–

2027 Komisja zbada możliwości tworzenia partnerstw na obszarach wiejskich w celu 

promowania włączenia społecznego i integracji migrantów na obszarach wiejskich. 

Zapewnienie równych szans 
dzieciom na obszarach 

wiejskich  

2021 r. 

Zapewnienie równych szans dzieciom na obszarach wiejskich poprzez wdrożenie europejskiej 

gwarancji dla dzieci oraz zapewnienie dzieciom w potrzebie bezpłatnego dostępu do wczesnej 

edukacji i opieki, kształcenia i zajęć szkolnych, co najmniej jednego zdrowego posiłku każdego 

dnia w szkole, opieki zdrowotnej oraz skutecznego dostępu do zdrowego żywienia 

i odpowiednich warunków mieszkaniowych. 

Uwzględnienie potrzeb 
osób niepełnosprawnych na 

obszarach wiejskich.  

2021 r. 

Wdrażając nową strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 we 

współpracy z państwami członkowskimi, Komisja będzie wspierać poprawę dostępu do praw 

tych osób na obszarach wiejskich. 

Prosperujące obszary wiejskie 
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Inicjatywa przewodnia: 

Przedsiębiorczość 

i gospodarka społeczna na 

obszarach wiejskich.  

2021 r. 

Inicjatywa przewodnia służy promowaniu dzielenia się doświadczeniami i wspierania ich na 

całym jednolitym rynku w celu rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez współpracę, najlepsze 

praktyki i wymianę wiedzy. Proponuje się szereg działań mających na celu umożliwienie 

przedsiębiorcom przemysłowym, MŚP i organizacjom gospodarki społecznej powrót na obszary 

wiejskie, przekształcenie działalności oraz rozwój na tych obszarach:  

rozwój MŚP na obszarach wiejskich poprzez sprzyjanie tworzeniu klastrów, tworzeniu sieci 

kontaktów i współpracy za pośrednictwem Programu na rzecz jednolitego rynku, COSME 

i Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości; 

promowanie modeli biznesowych gospodarki społecznej na obszarach wiejskich poprzez 

europejski plan działania na rzecz gospodarki społecznej; 

wspieranie handlu detalicznego i lokalnych łańcuchów dostaw na obszarach wiejskich, np. 

poprzez poprawę kontaktów między lokalnymi producentami a przedstawicielami handlu 

detalicznego oraz tworzenie lokalnych węzłów żywnościowych; 

tworzenie i wspieranie innowacyjnych środowisk na obszarach wiejskich poprzez kształcenie 

i wzmacnianie pozycji przyszłych przedsiębiorców na potrzeby opracowywania modeli 

i rozwiązań społecznych lub biznesowych, które zaspokajałyby potrzeby społeczności lokalnych, 

przy wsparciu i z wykorzystaniem wiedzy fachowej i usług świadczonych przez wspólnoty 

wiedzy i innowacji EIT.   

Dalsze zachęcanie państw 
członkowskich do 

zwiększania możliwości 
kształcenia, szkolenia 

i zatrudnienia osób młodych 
na obszarach wiejskich 
i w regionach oddalonych 

w ramach wzmocnionej 
gwarancji dla młodzieży 

2021 r. 

 

Wzmocniona gwarancja dla młodzieży to zobowiązanie wszystkich państw członkowskich UE do 

zapewnienia wszystkim osobom młodym poniżej 30. roku życia dobrej jakości oferty 

zatrudnienia, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu. W ramach tego 

zobowiązania państwa członkowskie powinny zająć się potrzebami osób młodych na obszarach 

wiejskich i w regionach oddalonych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na udostępnianie 

miejsc pracy i innych możliwości. Komisja monitoruje wdrażanie wzmocnionej gwarancji dla 

młodzieży, w tym postępy w odniesieniu do sytuacji osób młodych na obszarach wiejskich.  

W komunikacie Komisji w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. 
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i europejskiego obszaru 
edukacji.   

przedstawiono wizję Komisji i przewidziano ważną inicjatywę na rzecz poprawy jakości 

i poziomu włączenia społecznego krajowych systemów kształcenia i szkolenia, co będzie miało 

wpływ na obszary wiejskie i regiony oddalone.  

Promowanie rozwoju 

zrównoważonej 
biogospodarki, w tym 

w ramach strategii leśnej 
UE oraz inicjatywy 
dotyczącej uprawy 

sprzyjającej pochłanianiu 
dwutlenku węgla przez 

glebę. 

2021 r. 

Komisja zaproponuje nową strategię leśną UE obejmującą szereg działań, w tym posadzenie 3 

mld drzew do 2030 r. Strategia zapewni możliwości tworzenia miejsc pracy i wzrostu poprzez 

działania w zakresie odbudowy lasów, a także pomoże rolnikom i społecznościom wiejskim 

przystosować się do zmiany klimatu, chronić ich uprawy przed częstszymi niekorzystnymi 

zjawiskami pogodowymi (powodzie, susze, fale upałów itp.) i zdywersyfikować ich dochody. 

Promowana będzie również sieć obszarów i gmin wiejskich z przewagą obszarów leśnych, aby 

zwrócić uwagę na wiejskie obszary leśne, zapewniając ich reprezentację w kluczowych 

inicjatywach i ułatwiając szczegółową ocenę rzeczywistości i potrzeb obszarów leśnych w całej 

UE. 

Podkreślenie roli 

organizacji producentów 
w rozwoju obszarów 
wiejskich i wzmocnienie 

grupy producentów 
posiadających oznaczenie 

geograficzne 

2022 r. 

Organizacje producentów mogą wzmocnić tkankę społeczną na obszarach wiejskich poprzez 

zapewnienie swoim członkom poczucia przynależności oraz poprzez zwiększenie poziomu 

kapitału społecznego i zaufania w społecznościach, w których mają siedzibę. Mogą one 

przyczynić się do podniesienia poziomu życia na obszarach wiejskich, zapewniając miejsca pracy 

i źródła utrzymania. Organizacje producentów nie tylko bezpośrednio zatrudniają ludzi, ale 

również pośrednio pomagają producentom utrzymywać się z rolnictwa.  

W przyszłych wydarzeniach Komisja uwzględni rolę organizacji producentów oraz ich wkład 

w rozwój obszarów wiejskich, aby podkreślić znaczenie tego wkładu i zapewnić jego 

widoczność. 

Komisja wyposaży również grupy producentów zajmujących się wytwarzaniem produktów 

objętych oznaczeniami geograficznymi w dodatkowe narzędzia służące dalszemu wzmacnianiu 

ich pozycji w łańcuchu dostaw żywności, co pozwoli im nadal uzyskiwać godziwy zysk ze 

sprzedawanych produktów. 

Wdrożenie mechanizmu weryfikacji wpływu polityki na rozwój obszarów wiejskich i sprawowanie 
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rządów 

Zastosowanie mechanizmu 

weryfikacji wpływu 
polityki na rozwój 

obszarów wiejskich, 
w szczególności 
w przypadku 

najważniejszych wniosków 
ustawodawczych Komisji, 

które dotyczą obszarów 
wiejskich.  

2022 r. Mechanizm oceny wpływu najważniejszych przepisów i inicjatyw na obszary wiejskie.  

Utworzenie obserwatorium 

obszarów wiejskich w celu 
gromadzenia wszystkich 

danych zbieranych przez 
Komisję na temat obszarów 
wiejskich, w tym statystyk 

publicznych.  

2022 r. 

Obserwatorium zostanie utworzone za pośrednictwem grupy badawczej Komisji Europejskiej 

odpowiedzialnej za usprawnienie i scentralizowanie procesów gromadzenia i analizy danych 

dotyczących w szczególności obszarów wiejskich, przy zapewnieniu synergii 

i komplementarności z istniejącymi powiązanymi inicjatywami, takimi jak Centrum Wiedzy na 

temat Polityki Terytorialnej oraz Centrum Wiedzy na temat Migracji i Demografii, jak również za 

monitorowanie i gromadzenie danych w ramach poszczególnych instrumentów planu działania na 

rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych. W ramach obserwatorium zapewnione zostanie 

również wsparcie na potrzeby rozpowszechniania danych dotyczących obszarów wiejskich.  

Zwiększenie dostępności 

statystyk dotyczących 
obszarów wiejskich 
poprzez:  

1) udostępnianie nowych 
szczegółowych danych 

zgromadzonych w ramach 
rundy spisów 
powszechnych ludności 

2021 r. 

Komisja będzie kontynuować prace nad usprawnieniem procesów gromadzenia i udostępniania 

danych statystycznych dotyczących obszarów wiejskich.  

1) Podczas gdy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1260/1230 statystyki w dziedzinie 

demografii na poziomie NUTS3 będą nadal publikowane, runda spisów powszechnych ludności 

i mieszkań w 2021 r. dostarczy szczegółowych informacji dotyczących regionów, w tym po raz 

pierwszy umożliwi zgromadzenie danych georeferencyjnych dotyczących ludności w siatce 

kwadratowej o boku 1 km ze wszystkich państw członkowskich.  

2) W oczekiwaniu na wynik trwającej oceny ogólnej i oceny skutków statystyk europejskich 
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i mieszkań w UE w 2021 r., 
rozpowszechnianych za 
pośrednictwem atlasu 

statystycznego na potrzeby 
spisu powszechnego 

z 2021 r.;  

2) dalsze zwiększanie 
dostępności i jakości 

publicznych statystyk 
dotyczących obszarów 

wiejskich poprzez 
modernizację ram 
prawnych w dziedzinie 

statystyk demograficznych; 

3) opracowywanie 

paneuropejskich zbiorów 
danych geoprzestrzennych; 

4) włączenie stopnia 

urbanizacji do głównego 
nurtu polityki. 

dotyczących ludności Komisja przedstawi wniosek w sprawie nowego rozporządzenia ramowego 

integrującego statystyki ze spisów ludności, statystyki w dziedzinie demografii i statystki 

dotyczące migracji oraz rozszerzającego wymogi odnoszące się do danych z ukierunkowaniem na 

zapewnienie ich szczegółowości geograficznej w celu poprawy wyników statystyk istotnych dla 

obszarów wiejskich. 

3) Komisja Europejska wypracuje zharmonizowane podejście do wykorzystywania systemów 

informacji geoprzestrzennych poprzez rozwój paneuropejskich zbiorów danych 

geoprzestrzennych (np. dotyczących transportu publicznego, edukacji, opieki zdrowotnej itp.) 

oraz umożliwienie tworzenia większej liczby statystyk georeferencyjnych i powiązanych 

wskaźników (takich jak dostępność szkół, szpitali itp.). 

Prace nad określeniem 
definicji funkcjonalnych 

obszarów wiejskich  

2022 r. 
Komisja Europejska będzie kontynuować rozmowy z zainteresowanymi stronami w celu 

zdefiniowania funkcjonalnych obszarów wiejskich.  

Zaproponowanie władzom 
krajowym, regionalnym 

i lokalnym paktu na rzecz 
obszarów wiejskich, 

zobowiązującego do 

2021 r. 

Zaproponowanie władzom krajowym, regionalnym i lokalnym oraz zainteresowanym stronom 

paktu na rzecz obszarów wiejskich. Celem tego paktu będzie uwzględnienie niezaspokojonych 

potrzeb obszarów wiejskich, ze szczególnym naciskiem na obszary oddalone i wyludnione, które 

często borykają się z największymi problemami. 
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uwzględnienia 
szczególnych potrzeb 
obszarów wiejskich  

Opublikowanie zestawu 
narzędzi dotyczących 

łączenia funduszy UE na 
rzecz rewitalizacji 
obszarów wiejskich 

2022 r. 

Przewodnik zawierający operacyjne i praktyczne rozwiązania dla stron zainteresowanych 

sprawami obszarów wiejskich w celu pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez 

fundusze unijne po 2020 r. Będzie on również zawierał praktyczne przykłady innowacyjnych 

inwestycji umożliwiających łączenie źródeł finansowania i optymalne wykorzystanie wsparcia. 

Przewiduje się uwzględnienie powiązań ze wsparciem metodologicznym na potrzeby 

zintegrowanych strategii terytorialnych w ramach polityki spójności. 
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