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Tekst proponowany przez Komisję

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA, REZULTATU I PRODUKTU ZGODNIE Z ART. 7

Ocena wyników wdrażania polityki (wieloletnia) – 
ODDZIAŁYWANIE

Roczny przegląd realizacji celów – 
REZULTAT*

Roczne rozliczenie z realizacji celów – PRODUKT

Cele i odpowiadające im wskaźniki oddziaływania* Szeroko rozumiane rodzaje interwencji i związane z nimi 
wskaźniki produktu*

Cel przekrojowy UE 
Modernizacja

Wskaźnik Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

System wiedzy 
i innowacji 

w dziedzinie 
rolnictwa (AKIS)

Wskaźniki produktu

I.1 Dzielenie się wiedzą i innowacje: Część 
budżetu WPR przeznaczona na dzielenie 
się wiedzą i innowacje

R.1 Zwiększenie efektywności dzięki wiedzy i innowacjom: 
odsetek rolników otrzymujących wsparcie w zakresie 
doradztwa, szkoleń, wymiany wiedzy lub uczestnictwa 
w grupach operacyjnych w celu zwiększenia efektywności 
gospodarczej, środowiskowej, klimatycznej i w zakresie 
gospodarowania zasobami.

Europejskie 
partnerstwo 
innowacyjne na 
rzecz wiedzy 
i innowacji 
w dziedzinie 
rolnictwa (EPI-
AGRI)**

O.1 Liczba grup operacyjnych 
europejskiego partnerstwa 
innowacyjnegoSprzyjanie rozwojowi 

wiedzy, innowacji 
i cyfryzacji w rolnictwie i 
na obszarach wiejskich 
oraz zachęcanie do ich 
wykorzystywania R.2 Łączenie systemów doradztwa i wiedzy: liczba 

doradców włączonych do AKIS (w porównaniu z całkowitą 
liczbą rolników)

O.2 Liczba doradców zakładających grupy 
operacyjne europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego lub działających w nich
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R.3 Cyfryzacja rolnictwa: odsetek rolników korzystających w 
ramach WPR ze wsparcia na technologie rolnictwa 
precyzyjnego

Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

I.2 Zmniejszanie różnic w dochodach: 
Zmiany w dochodach z działalności 
rolniczej w porównaniu z gospodarką 
ogółem 

R.4 Uzależnienie wsparcia dochodu od stosowania norm 
i dobrych praktyk: odsetek wykorzystywanej powierzchni 
użytków rolnych objętej wsparciem dochodów 
i podlegającej warunkowości

Wsparcie w ramach 
WPR

O.3 Liczba beneficjentów wsparcia 
w ramach WPR

I.3 Zmniejszenie wahań dochodów 
gospodarstw: zmiany w dochodach z 
działalności rolniczej  

R.5 Zarządzanie ryzykiem: odsetek gospodarstw rolnych 
stosujących narzędzia zarządzania ryzykiem WPR

Wsparcie 
bezpośrednie 
niezwiązane 
z wielkością 
produkcji

O.4 Liczba hektarów do płatności 
bezpośrednich niezwiązanych 
z wielkością produkcji 

I.4 Wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych: Zmiany poziomu 
dochodów z działalności rolniczej 
w poszczególnych sektorach (w 
porównaniu do średniej w rolnictwie)

R.6 Redystrybucja na rzecz mniejszych gospodarstw: 
procent dodatkowego wsparcia na hektar dla 
kwalifikujących się gospodarstw mniejszych od 
gospodarstw średniej wielkości (w porównaniu do średniej)

 O.5 Liczba beneficjentów płatności 
bezpośrednich niezwiązanych 
z wielkością produkcji 

Wspieranie godziwych 
dochodów gospodarstw 
rolnych i ich odporności 
w całej Unii w celu 
zwiększenia 
bezpieczeństwa 
żywnościowego

I.5 Przyczynianie się do równowagi 
terytorialnej: zmiany w dochodach 
z działalności rolniczej na obszarach 
z ograniczeniami naturalnymi (w 
porównaniu do średniej)

R.7 Zwiększenie wsparcia dla gospodarstw na obszarach 
o szczególnych potrzebach: odsetek dodatkowego wsparcia 
na hektar na obszarach o większych potrzebach (w 
porównaniu do średniej)

O.6 Liczba hektarów objętych 
zwiększonym wsparciem dochodu dla 
młodych rolników



AM\1215834PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

O.7 Liczba beneficjentów objętych 
zwiększonym wsparciem dochodu dla 
młodych rolników

I.6 Zwiększenie wydajności gospodarstw: 
łączna wydajność czynników produkcji

R.8 Ukierunkowanie na gospodarstwa rolne w sektorach 
doświadczających trudności: 

odsetek rolników korzystających ze wsparcia związanego 
z produkcją na poprawę konkurencyjności, 
zrównoważonego charakteru lub jakości

Narzędzia 
zarządzania 
ryzykiem

O.8 Liczba rolników objętych wsparciem 
przy pomocy instrumentów zarządzania 
ryzykiemZwiększenie 

zorientowania na rynek i 
konkurencyjności, w tym 
większe ukierunkowanie 
na badania naukowe, 
technologie i cyfryzację

I.7 Wykorzystanie możliwości płynących 
z handlu produktami rolno-spożywczymi: 
handel produktami rolno-spożywczymi – 
przywóz i wywóz

R.9 Modernizacja gospodarstw rolnych: odsetek rolników 
korzystających ze wsparcia na inwestycje na 
restrukturyzację i modernizację, w tym na bardziej 
efektywne gospodarowanie zasobami

Wsparcie związane 
z produkcją

O.9 Liczba hektarów objętych wsparciem 
związanym z produkcją 

I.8 Poprawa pozycji rolników w łańcuchu 
dostaw żywności: wartość dodana 
w odniesieniu do producentów 
surowców w łańcuchu dostaw żywności

R.10 Lepsza organizacja łańcucha dostaw: odsetek rolników 
uczestniczących we wspieranych grupach producentów, 
organizacjach producentów, lokalnych rynkach, krótkich 
łańcuchach dostaw i systemach jakości

O.10 Pogłowie objęte wsparciem 
związanym z produkcją

Poprawa pozycji rolników 
w łańcuchu wartości R.11 Koncentracja dostaw: odsetek wartości produkcji 

sprzedanej przez organizacje producentów posiadające 
programy operacyjne

Płatności z tytułu 
ograniczeń 
naturalnych 
i innych ograniczeń 
specyficznych dla 
regionu

O.11 Liczba hektarów korzystających 
z dopłat uzupełniających z tytułu 
obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
(3 kategorie)

Przyczynianie się do 
łagodzenia zmiany 
klimatu 

I.9 Poprawa odporności gospodarstw 
rolnych: wskaźnik

R.12 Przystosowanie się do zmiany klimatu: odsetek 
gruntów rolnych objętych zobowiązaniami do lepszego 
przystosowania się do zmiany klimatu

O.12 Liczba hektarów objętych 
wsparciem w ramach programu Natura 
2000 lub ramowej dyrektywy wodnej
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Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

i przystosowywania się 
do niej, a także do 
zrównoważonej energii

 

I.10 Przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu: ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych z rolnictwa

I.11 Zwiększenie pochłaniania dwutlenku 
węgla: zwiększenie zawartości węgla 
organicznego w glebie

I.12 Zwiększenie wykorzystania 
zrównoważonej energii w rolnictwie: 
wytwarzanie energii odnawialnej 
w rolnictwie i leśnictwie

R.13 Ograniczenie emisji w sektorze zwierząt 
gospodarskich: odsetek dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza objętych wsparciem na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych lub amoniaku, w tym na 
gospodarowanie obornikiem

R.14 Składowanie dwutlenku węgla w glebie i biomasie: 
odsetek gruntów rolnych objętych zobowiązaniami do 
redukcji emisji, utrzymania lub zwiększenia składowania 
dwutlenku węgla (trwałe użytki zielone, grunty rolne na 
torfowiskach, lasy itp.)

R.15 zielona energia pochodząca z rolnictwa i leśnictwa: 
Inwestycje w zdolności produkcyjne energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym z biomasy (MW)

R.16 Zwiększenie efektywności energetycznej:  oszczędność 
energii w rolnictwie

R 17 Grunty zalesione: obszar objęty wsparciem na 
zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w tym systemy 
rolno-leśne

Płatności za 
zobowiązania 
w dziedzinie 
zarządzania 
(środowiskowo-
klimatyczne, 
dotyczące zasobów 
genetycznych, 
dobrostanu 
zwierząt)

O.13 Liczba hektarów (użytków rolnych) 
objętych zobowiązaniami środowiskowo-
klimatycznymi, które wykraczają poza 
obowiązkowe wymogi



AM\1215834PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

I.13 Ograniczenie erozji gleby: odsetek 
gruntów rolnych o umiarkowanym 
i poważnym stopniu erozji gleby

R.18 Poprawa stanu gleby: odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami w dziedzinie zarządzania 
korzystnymi dla gospodarowania glebami

O.14 Liczba hektarów (leśnictwo) 
objętych zobowiązaniami środowiskowo-
klimatycznymi, wykraczającymi poza 
wymogi obowiązkowe

I.14 Poprawa jakości powietrza: 
ograniczenie emisji amoniaku z rolnictwa 

R.19 Poprawa jakości powietrza:  odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami do ograniczenia emisji amoniaku

O.15 Liczba hektarów objętych 
wsparciem na rolnictwo ekologiczne

Wspieranie 
zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego 
gospodarowania 
zasobami naturalnymi, 
takimi jak woda, gleba 
i powietrze

I.15 Poprawa jakości wody:  bilans 
składników pokarmowych brutto na 
gruntach rolnych

R.20 Ochrona jakości wody: odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami w dziedzinie zarządzania 
korzystnymi dla jakości wody

O.16 Liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych inwentarza objętych 
wsparciem na rzecz dobrostanu zwierząt, 
zdrowia lub na środki zwiększenia 
bezpieczeństwa biologicznego

1.16 Zmniejszenie wypłukiwania 
składników pokarmowych: azot 
w wodach gruntowych – odsetek 
punktów pomiaru wód gruntowych 
wykazujących zgodnie z dyrektywą 
azotanową stężenie azotu powyżej 
50 mg/l

R.21 Zrównoważona gospodarka składnikami odżywczymi: 
odsetek gruntów rolnych objętych zobowiązaniami do 
poprawy gospodarki składnikami odżywczymi

O.17 Liczba projektów wspierania 
zasobów genetycznych

I.17 Zmniejszanie presji na zasoby wodne: 
wskaźnik zużycia wody plus (WEI+)

R.22 Zrównoważone użytkowanie wody:  odsetek gruntów 
nawadnianych objętych zobowiązaniami do poprawy 
bilansu wodnego

Inwestycje O.18  Liczba wspartych inwestycji 
produkcyjnych w gospodarstwach 
rolnych

R.23 Efektywność środowiskowa i klimatyczna w oparciu 
o inwestycje: odsetek rolników otrzymujących wsparcie na 
inwestycje związane z dbaniem o środowisko lub klimat

O.19 Liczba wspieranych infrastruktur 
lokalnych
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R.24 efektywność środowiskowa i klimatyczna w oparciu 
o wiedzę: odsetek rolników otrzymujących wsparcie na 
usługi doradztwa lub szkolenia związane z efektywnością 
środowiskową i klimatyczną

O.20 Liczba wspartych inwestycji 
nieprodukcyjnych

O.21 Liczba inwestycji produkcyjnych 
poza terenem gospodarstw
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Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

I.18 Zwiększenie populacji ptaków 
krajobrazu rolniczego: wskaźnik 
liczebności ptaków krajobrazu rolniczego

R.25 Wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej:  odsetek 
gruntów leśnych objętych zobowiązaniami w dziedzinie 
wspierania ochrony lasów i gospodarki leśnej

Wsparcie na 
rozpoczęcie 
działalności

O.22 Liczba rolników otrzymujących 
wsparcie na rozpoczęcie działalności

I.19 Poprawa ochrony różnorodności 
biologicznej:  udział procentowy 
związanych z rolnictwem gatunków 
i siedlisk będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, 
wykazujących tendencje stabilne lub 
wzrostowe

R.26 Ochrona ekosystemów leśnych: odsetek gruntów 
leśnych objętych zobowiązaniami w dziedzinie ochrony 
krajobrazu, różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych 

O.23 Liczba przedsiębiorców z obszarów 
wiejskich otrzymujących wsparcie na 
rozpoczęcie działalności

I.20 wspieranie świadczenia usług 
ekosystemowych: udział elementów 
krajobrazu w wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych

R.27 Ochrona siedlisk i gatunków: odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami w dziedzinie zarządzania służącymi 
ochronie i przywracaniu różnorodności biologicznej  

Współpraca O.24 Liczba wspieranych grup/organizacji 
producentów

O.25 Liczba rolników otrzymujących 
wsparcie na udział w systemach jakości 
UE

R.28 Wspieranie sieci Natura 2000: powierzchnia obszarów 
Natura 2000 objęta zobowiązaniami z zakresu ochrony, 
zachowania i odbudowy

O.26 Liczba projektów wymiany pokoleń 
(młodzi/niemłodzi rolnicy)

Przyczynianie się do ochrony 
różnorodności biologicznej, 
wzmacnianie usług 
ekosystemowych oraz 
ochrona siedlisk 
i krajobrazu

R.29 Zachowanie elementów krajobrazu: odsetek gruntów 
rolnych objętych zobowiązaniami w zakresie zarządzania 
elementami krajobrazu, w tym żywopłotami

O.27 Liczba lokalnych strategii rozwoju 
(LEADER)

O.28 Liczba innych grup współpracy 
(oprócz europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego zgłaszanego w O.1)
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Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

Przyciąganie młodych 
rolników i ułatwianie 
rozwoju działalności 
gospodarczej na 
obszarach wiejskich

1.21 Przyciąganie młodych rolników: 
Zmiana liczby nowych rolników 

R.30 Wymiana pokoleniowa:  liczba młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolną przy wsparciu z WPR  

Wymiana wiedzy 
i informowanie

O.29 liczba rolników przeszkolonych / 
którzy skorzystali z doradztwa
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Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

I.22 Przyczynienie się do tworzenia 
miejsc pracy na obszarach wiejskich: 
zmiany zatrudnienia w regionach 
z przewagą obszarów wiejskich

R.31 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach 
wiejskich: nowe miejsca pracy przy wspieranych projektach 

O.30 Liczba niebędących rolnikami osób 
przeszkolonych / które skorzystały 
z doradztwa

I.23 Przyczynienie się do wzrostu 
gospodarczego na obszarach wiejskich: 
Zmiany PKB na mieszkańca w regionach 
z przewagą obszarów wiejskich

R.32 Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich: liczba 
przedsiębiorstw biogospodarki rozwiniętych dzięki wsparciu

Wskaźniki 
przekrojowe

O.31 Liczba hektarów objętych 
praktykami ekosystemowymi (wskaźnik 
podsumowujący powierzchnię objętą 
warunkowością, ELS, działaniami rolno-
środowiskowo-klimatycznymi, środkami 
związanymi z leśnictwem, rolnictwem 
ekologicznym)

1.24 Sprawiedliwsza WPR: poprawa 
dystrybucji wsparcia w ramach WPR 

R.33 Cyfryzacja gospodarki wiejskiej: ludność wiejska objęta 
wsparciem w ramach strategii inteligentnych wsi

O.32 Liczba hektarów objętych 
warunkowością (w podziale na 
poszczególne praktyki dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska)

I.25 Promowanie włączenia 
społecznego: zmiany wskaźnika 
ubóstwa na obszarach wiejskich

R.34 Łączenie obszarów wiejskich w Europie: odsetek 
ludności wiejskiej korzystającej z lepszego dostępu do usług 
i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR

Programy 
sektorowe

O.33 liczba organizacji producentów, 
które tworzą fundusz operacyjny / 
program operacyjny 

Promowanie zatrudnienia, 
wzrostu, włączenia 
społecznego i rozwoju 
lokalnego na obszarach 
wiejskich, w tym 
biogospodarki 
i zrównoważonego 
leśnictwa

R.35 Promowanie włączenia społecznego: liczba osób 
należących do słabszych grup społecznych lub mniejszości 
i korzystających ze wsparcia w ramach projektów włączenia 
społecznego

O.34 Liczba działań informacyjnych 
i promocyjnych oraz monitorowania 
rynku 

Poprawa reakcji rolnictwa 
UE na potrzeby społeczne 
dotyczące żywności 
i zdrowia, w tym 

I.26 Ograniczenie wykorzystania 
antybiotyków w rolnictwie: 
sprzedaż/stosowanie u zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji 
żywności

R.36 Ograniczenie wykorzystania antybiotyków: odsetek 
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza objętych 
wspieranymi działaniami służącymi ograniczeniu stosowania 
antybiotyków (zapobieganie/zmniejszenie)

O.35 Liczba działań na rzecz 
utrzymania/doskonalenia pszczelarstwa



AM\1215834PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

I.27 Zrównoważone stosowanie 
pestycydów: zmniejszenie ryzyka 
i wpływu pestycydów**

R.37 Zrównoważone stosowanie pestycydów: odsetek 
gruntów rolnych objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do zrównoważonego stosowania pestycydów 
w celu zmniejszenia ryzyka i wpływu stosowania pestycydów

bezpiecznej, bogatej 
w składniki odżywcze 
i zrównoważonej żywności, 
jak również dobrostanu 
zwierząt

 1.28 Reagowanie na zapotrzebowanie 
konsumentów na żywność wysokiej 
jakości: wartość produkcji w ramach 
unijnych systemów jakości (w tym 
żywności ekologicznej) 

R.38 Poprawa dobrostanu zwierząt: odsetek dużych 
jednostek przeliczeniowych inwentarza objętych 
wspieranymi działaniami służącymi poprawie dobrostanu 
zwierząt

* Większość wskaźników oddziaływania jest już gromadzonych za 
pomocą innych kanałów (statystyki europejskie, JRC, EEA itp.) 
i wykorzystywanych w ramach innych przepisów UE lub celów 
zrównoważonego rozwoju. Dane nie zawsze gromadzone są co roku 
i mogą być o 2–3 lata opóźnione. ** dyrektywa w sprawie 
zrównoważonego stosowania pestycydów

* Rezultaty przybliżone. Dane zgłaszane przez państwa 
członkowskie co roku, na potrzeby monitorowania postępów 
w realizacji celów końcowych ustanowionych w planach WPR.

*Dane zgłaszane co roku na potrzeby deklarowania wydatków.

Wspieranie grup operacyjnych w ramach europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego podlega przepisom o współpracy.
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Poprawka

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA, REZULTATU I PRODUKTU ZGODNIE Z ART. 7

Ocena wyników wdrażania polityki (wieloletnia) – 
ODDZIAŁYWANIE

Roczny przegląd realizacji celów – 
REZULTAT*

Roczne rozliczenie z realizacji celów – PRODUKT

Cele i odpowiadające im wskaźniki oddziaływania* Szeroko rozumiane rodzaje interwencji i związane z nimi 
wskaźniki produktu*

Cel przekrojowy UE 
Modernizacja

Wskaźnik Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

System wiedzy 
i innowacji 

w dziedzinie 
rolnictwa (AKIS)

Wskaźniki produktu

I.1 Dzielenie się wiedzą i innowacje: Część 
budżetu WPR przeznaczona na dzielenie 
się wiedzą i innowacje

R.1 Zwiększenie efektywności dzięki wiedzy i innowacjom: 
odsetek rolników otrzymujących wsparcie w zakresie 
doradztwa, szkoleń, wymiany wiedzy lub uczestnictwa 
w grupach operacyjnych w celu zwiększenia efektywności 
gospodarczej, środowiskowej, klimatycznej i w zakresie 
gospodarowania zasobami.

Europejskie 
partnerstwo 
innowacyjne na 
rzecz wiedzy 
i innowacji 
w dziedzinie 
rolnictwa (EPI-
AGRI)**

O.1 Liczba grup operacyjnych 
europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego

Modernizacja sektora 
rolnictwa w drodze 
zapewniania, by rolnicy, 
aby rozwijać swą 
działalność, mieli dostęp do 
osiągnięć nauki, szkolenia i 
wymiany wiedzy, a także 
usług transferu wiedzy, 
innowacji i cyfryzacji w 
rolnictwie i na obszarach 
wiejskich, a także 
zachęcanie rolników do 
korzystania z nich.

R.2 Łączenie systemów doradztwa i wiedzy: liczba 
doradców włączonych do AKIS (w porównaniu z całkowitą 
liczbą rolników)

O.2 Liczba doradców zakładających grupy 
operacyjne europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego lub działających w nich
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R.3 Cyfryzacja rolnictwa: odsetek rolników korzystających w 
ramach WPR ze wsparcia na technologie rolnictwa 
precyzyjnego, które mogą zmniejszyć wykorzystanie 
zasobów, zwiększyć zrównoważony charakter upraw i 
efektywność środowiskową

Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

I.2 Zmniejszanie różnic w dochodach: 
Zmiany w dochodach z działalności 
rolniczej w porównaniu z gospodarką 
ogółem 

R.4 Uzależnienie wsparcia dochodu od stosowania norm 
i dobrych praktyk: odsetek wykorzystywanej powierzchni 
użytków rolnych objętej wsparciem dochodów 
i podlegającej warunkowości

Wsparcie w ramach 
WPR

O.3 Liczba beneficjentów wsparcia 
w ramach WPR

I.3 Zmniejszenie wahań dochodów 
gospodarstw: zmiany w dochodach z 
działalności rolniczej 

R.5 Zarządzanie ryzykiem: odsetek gospodarstw rolnych 
stosujących narzędzia zarządzania ryzykiem WPR

Wsparcie 
bezpośrednie 
niezwiązane 
z wielkością 
produkcji

O.4 Liczba hektarów do płatności 
bezpośrednich niezwiązanych 
z wielkością produkcji 

Wspieranie godziwych 
dochodów gospodarstw 
rolnych i odporności sektora 
rolnictwa w całej Unii 
poprzez zwiększenie 
zrównoważenia 
środowiskowego i 
bioróżnorodności w 
rolnictwie, które zapewnią 
długoterminowa 
suwerenność żywnościową i 
bezpieczeństwo 
żywnościowe, a 
jednocześnie zapewnią 
bezpieczną i wysokiej jakości 
żywność dostępną po 
uczciwych cenach przy 
jednoczesnym utrzymaniu 
zrównoważonego 
charakteru gospodarczego 
produkcji rolnej w Unii

I.4 Wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych: Zmiany poziomu 
dochodów z działalności rolniczej 
w poszczególnych sektorach (w 
porównaniu do średniej w rolnictwie)

I.4a Zapobieganie spadkowi liczebności 
rolników: zmiany liczby rolników i 
pracowników gospodarstw rolnych w 
podziale na sektory (w porównaniu z 

R.6 Redystrybucja na rzecz mniejszych gospodarstw: 
procent dodatkowego wsparcia na hektar począwszy od 
pierwszego kwalifikującego się hektara gospodarstwa dla 
kwalifikujących się gospodarstw mniejszych od 
gospodarstw średniej wielkości (w porównaniu do średniej)

 O.5 Liczba beneficjentów płatności 
bezpośrednich niezwiązanych 
z wielkością produkcji 
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Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

rokiem poprzedzającym wdrożenie 
planów strategicznych)

I.5 Przyczynianie się do równowagi 
terytorialnej: zmiany w dochodach 
z działalności rolniczej na obszarach 
z ograniczeniami naturalnymi (w 
porównaniu do średniej)

R.7 Zwiększenie wsparcia dla gospodarstw na obszarach 
o szczególnych potrzebach: odsetek dodatkowego wsparcia 
na hektar na obszarach o większych potrzebach (w 
porównaniu do średniej)

O.6 Liczba hektarów objętych 
zwiększonym wsparciem dochodu dla 
młodych rolników

O.7 Liczba beneficjentów objętych 
zwiększonym wsparciem dochodu dla 
młodych rolników

I.6 Zwiększenie wydajności gospodarstw: 
łączna wydajność czynników produkcji

R.8 Ukierunkowanie na gospodarstwa rolne w sektorach 
doświadczających trudności: 

odsetek rolników korzystających ze wsparcia związanego 
z produkcją na poprawę konkurencyjności, 
zrównoważonego charakteru lub jakości

Narzędzia 
zarządzania 
ryzykiem

O.8 Liczba rolników objętych wsparciem 
przy pomocy instrumentów zarządzania 
ryzykiemZwiększenie zorientowania 

na rynek na rynkach 
lokalnych, krajowych, 
unijnych, a także 
stabilizacja rynku, 
zarządzanie ryzykiem i 
zarządzanie kryzysowe oraz 
wzmocnienie 
długoterminowej 
konkurencyjności 
gospodarstw rolnych, 
zdolności do przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych, przy 
większym ukierunkowaniu 
na zróżnicowanie jakości, 
badania naukowe, 

I.7 Wykorzystanie możliwości płynących 
z handlu produktami rolno-spożywczymi: 
handel produktami rolno-spożywczymi – 
przywóz i wywóz

I.7a Dywersyfikacja i tworzenie rynków 
lokalnych i krótkich łańcuchów dostaw: 
zmiany w porównaniu z ostatnim 
rokiem stosowania planów 
strategicznych

R.9 Modernizacja gospodarstw rolnych: odsetek rolników 
korzystających ze wsparcia na inwestycje na 
restrukturyzację i modernizację, w tym na bardziej 
efektywne gospodarowanie zasobami

Wsparcie związane 
z produkcją

O.9 Liczba hektarów objętych wsparciem 
związanym z produkcją 
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Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

innowacje, technologię, 
transfer i wymianę wiedzy 
oraz cyfryzację, a także 
ułatwianie rolnikom 
dostępu do dynamiki 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym

I.8 Poprawa pozycji rolników w łańcuchu 
dostaw żywności: wartość dodana 
w odniesieniu do producentów 
surowców w łańcuchu dostaw żywności

R.10 Lepsza organizacja łańcucha dostaw: odsetek 
rolników uczestniczących we wspieranych grupach 
producentów, zrzeszeniach organizacji producentów, 
rynkach lokalnych, krótkich łańcuchach dostaw i systemach 
jakości

O.10 Pogłowie objęte wsparciem 
związanym z produkcją

Poprawa pozycji 
negocjacyjnej rolników w 
łańcuchach wartości w 
drodze zachęcania do 
tworzenia organizacji 
producentów, zrzeszeń 
organizacji producentów 
oraz korzystania z 
negocjacji zbiorowych oraz 
propagowanie krótkich 
łańcuchów dostaw

R.11 Koncentracja dostaw: odsetek wartości produkcji 
sprzedanej przez organizacje producentów posiadające 
programy operacyjne

Płatności z tytułu 
ograniczeń 
naturalnych 
i innych ograniczeń 
specyficznych dla 
regionu

O.11 Liczba hektarów korzystających 
z dopłat uzupełniających z tytułu 
obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
(3 kategorie)

Przyczynianie się do 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do 
niej, szczególnie przez 
ograniczenie w sektorze 
rolno-spożywczym emisji 
gazów cieplarnianych, w 
tym biogennych źródeł 
emisji gazów 
cieplarnianych, oraz dzięki 

I.9 Poprawa odporności gospodarstw 
rolnych: wskaźnik

I.9a Poprawa odporności za pomocą 
większej różnorodności genetycznej: 
wskaźnik bioróżnorodności rolniczej, 
pomiar różnorodności upraw

R.12 Przystosowanie się do zmiany klimatu: odsetek 
gruntów rolnych objętych zobowiązaniami do lepszego 
przystosowania się do zmiany klimatu

R.12a Poprawa odporności za pomocą większej 
różnorodności genetycznej: udział gruntów rolnych, na 
których stosowane są praktyki sprzyjające różnorodności 
genetycznej i gdzie dokonuje się wyborów w tym kierunku

O.12 Liczba hektarów objętych 
wsparciem w ramach programu Natura 
2000 lub ramowej dyrektywy wodnej
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Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

zwiększaniu usuwania i 
sekwestracji dwutlenku 
węgla w glebie, zgodnie z 
porozumieniem paryskim 
oraz europejskim prawem 
klimatycznym 
[rozporządzenie XX].

 

I.10 Przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu: ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych z rolnictwa

I.11 Zwiększenie pochłaniania dwutlenku 
węgla: zwiększenie zawartości węgla 
organicznego w glebie

I. 12 Zapewnienie produkcji i 
wykorzystania zrównoważonej energii 
w rolnictwie: wytwarzanie i 
wykorzystywanie energii odnawialnej w 
rolnictwie i leśnictwie cechujące się 
magazynowaniem netto dwutlenku 
węgla w glebie i oszczędnościami netto 
emisji gazów cieplarnianych bez 
bezpośredniej ani pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów

R.13 Ograniczenie emisji w sektorze zwierząt 
gospodarskich: odsetek dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza objętych wsparciem na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych lub amoniaku, w tym na 
gospodarowanie obornikiem

R.14 składowanie dwutlenku węgla w glebie i biomasie: 
odsetek gruntów rolnych objętych zobowiązaniami do 
redukcji emisji, utrzymania lub zwiększenia składowania 
dwutlenku węgla (trwałe użytki zielone, uprawy trwałe z 
trwałą okrywą zieloną, grunty rolne na terenach 
podmokłych i torfowiskach, lasy itp.)

R.15 zielona energia pochodząca z rolnictwa i leśnictwa: 
Inwestycje w zdolności produkcyjne energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym z biomasy (MW)

R.15a Ograniczanie emisji ze stosowania nawozów: 
odsetek gruntów rolnych objętych zobowiązaniami w 
dziedzinie zarządzania dotyczącymi ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych wynikających ze stosowania 
nawozów

R.16 Zwiększenie efektywności energetycznej: oszczędność 
energii w rolnictwie

R 17 Grunty zalesione: obszar objęty wsparciem na 
zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w tym systemy 
rolno-leśne

Płatności za 
zobowiązania 
w dziedzinie 
zarządzania 
(środowiskowo-
klimatyczne, 
dotyczące zasobów 
genetycznych, 
dobrostanu 
zwierząt)

O.13 Liczba hektarów (użytków rolnych) 
objętych zobowiązaniami środowiskowo-
klimatycznymi, które wykraczają poza 
obowiązkowe wymogi



AM\1215834PL.docx PE658.380v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

I.13 Ograniczenie erozji gleby: odsetek 
gruntów rolnych o umiarkowanym 
i poważnym stopniu erozji gleby

I.13a Tworzenie warstw uprawnych 
gleby oraz zwiększanie jej zdolności do 
retencji wody i substancji odżywczych: 
zawartość procentowa odpowiedniej 
materii organicznej w górnej warstwie 
gleby

R.18 Poprawa stanu gleby: odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami w dziedzinie zarządzania 
korzystnymi dla gospodarowania glebami

R.18a Rozwój rolnictwa ekologicznego: odsetek gruntów 
rolnych i liczba gospodarstw w ramach płatności 

a) przejście na praktyki rolnictwa ekologicznego lub b) 
utrzymanie praktyk rolnictwa ekologicznego**
______
*W odniesieniu do lit. a) i b) należy dostarczyć odrębne 
zbiory danych.

O.14 Liczba hektarów (leśnictwo) 
objętych zobowiązaniami środowiskowo-
klimatycznymi, wykraczającymi poza 
wymogi obowiązkowe

I.14 Poprawa jakości powietrza: 
ograniczenie emisji amoniaku z rolnictwa 

R.19 Poprawa jakości powietrza:  odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami do ograniczenia emisji amoniaku 
zapisanymi między innymi w krajowym programie 
ograniczania zanieczyszczenia powietrza przewidzianym 
dyrektywie (UE) 2016/2284

O.15 Liczba hektarów objętych 
wsparciem na rolnictwo ekologiczne

Przyczynianie się do 
ochrony i poprawy jakości 
powietrza i wody przy 
jednoczesnym ograniczaniu 
stosowania pestycydów i 
antybiotyków zgodnie ze 
strategią „od pola do 
stołu”, a także promowanie 
bardziej zrównoważonego 
zużycia wody oraz 
przyczynianie się do 
ochrony i poprawy gleby

I.15 Poprawa jakości wody: bilans 
składników pokarmowych brutto na 
gruntach rolnych

R.20 Ochrona jakości wody: odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami w dziedzinie zarządzania 
korzystnymi dla jakości wody

O.16  Liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych inwentarza objętych 
wsparciem na rzecz dobrostanu zwierząt, 
zdrowia lub na środki zwiększenia 
bezpieczeństwa biologicznego
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1.16 Zmniejszenie wypłukiwania 
składników pokarmowych: azot 
w wodach gruntowych – odsetek 
punktów pomiaru wód gruntowych 
wykazujących zgodnie z dyrektywą 
azotanową stężenie azotu powyżej 
50 mg/l

R.21 Zrównoważona gospodarka składnikami odżywczymi: 
odsetek gruntów rolnych objętych zobowiązaniami do 
poprawy gospodarki składnikami odżywczymi

O.17  Liczba projektów wspierania 
zasobów genetycznych
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I.17 Zmniejszanie presji na zasoby wodne: 
wskaźnik zużycia wody plus (WEI+)

I.17a Ograniczanie przenikania 
pestycydów do wód gruntowych i 
powierzchniowych: odsetek jednolitych 
części wód podziemnych, których stan 
jest zły (na podstawie norm jakości dla 
poszczególnych pestycydów i 
pestycydów ogółem określonych w 
dyrektywie 2006/118/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1a) oraz odsetek 
jednolitych części wód 
powierzchniowych, w których 
przekroczone są normy jakości 
środowiska określone w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/105/WE1b lub przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do 
pestycydów stosowanych w rolnictwie 
będących substancjami priorytetowymi 
lub zanieczyszczeniami specyficznymi 
dla dorzecza
______
1a Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie ochrony wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem i 
pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372 z 
27.12.2006, s. 19).

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie środowiskowych 
norm jakości w dziedzinie polityki 
wodnej, zmieniająca i w następstwie 
uchylająca dyrektywy Rady 
82/176/EWG, 83/513/EWG, 

R.22 Zrównoważone użytkowanie wody: odsetek gruntów 
nawadnianych objętych zobowiązaniami do poprawy 
bilansu wodnego

R. 22a: Zmniejszenie wpływu chowu zwierząt 
gospodarskich na środowisko: gęstość obsady w danym 
dorzeczu, regionie i na poziomie państwa członkowskiego

Inwestycje O.18 Liczba wspartych inwestycji 
produkcyjnych w gospodarstwach 
rolnych
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84/156/EWG, 84/491/EWG i 
86/280/EWG oraz zmieniająca 
dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz.U. L 348 z 
24.12.2008, s. 84).

R.23 Efektywność środowiskowa i klimatyczna w oparciu 
o inwestycje: odsetek rolników otrzymujących wsparcie na 
inwestycje związane z dbaniem o środowisko lub klimat

O.19 Liczba wspieranych infrastruktur 
lokalnych

R.24 efektywność środowiskowa i klimatyczna w oparciu 
o wiedzę: odsetek rolników otrzymujących wsparcie na 
usługi doradztwa lub szkolenia związane z efektywnością 
środowiskową i klimatyczną

R.24a Ograniczanie przenikania pestycydów: odsetek 
gruntów rolnych objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do ograniczania przenikania pestycydów do 
wód gruntowych lub powierzchniowych

R.24b Ochrona gleby przez stosowanie płodozmianu: 
odsetek gruntów ornych, na których stosowany jest 
płodozmian, z uwzględnieniem roślin strączkowych

O.20 Liczba wspartych inwestycji 
nieprodukcyjnych

O.21 Liczba inwestycji produkcyjnych 
poza terenem gospodarstw
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Cele szczegółowe UE Wskaźniki oddziaływania Wskaźniki rezultatu

(jedynie w oparciu o interwencje finansowane z WPR)

Szeroko rozumiany 
rodzaj interwencji

Wskaźniki produktu (dla poszczególnych 
interwencji)

I.18 Zwiększenie populacji ptaków 
krajobrazu rolniczego: wskaźnik 
liczebności ptaków krajobrazu rolniczego

R.25 Wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej: odsetek 
gruntów leśnych objętych zobowiązaniami w dziedzinie 
wspierania ochrony lasów i gospodarki leśnej

Wsparcie na 
rozpoczęcie 
działalności

O.22 Liczba rolników otrzymujących 
wsparcie na rozpoczęcie działalności

I.19 Poprawa ochrony różnorodności 
biologicznej: udział procentowy 
związanych z rolnictwem gatunków 
i siedlisk będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, 
wykazujących tendencje stabilne lub 
wzrostowe

R.26 Ochrona ekosystemów leśnych: odsetek gruntów 
leśnych objętych zobowiązaniami w dziedzinie ochrony 
krajobrazu, różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych 

O.23 Liczba przedsiębiorców z obszarów 
wiejskich otrzymujących wsparcie na 
rozpoczęcie działalności

I.20 wspieranie świadczenia usług 
ekosystemowych: udział elementów 
krajobrazu w wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych

I.20a Odwracanie tendencji spadku 
liczebności owadów zapylających: 
wskaźnik owadów zapylających, w tym 
pszczół i motyli  

R.27 Ochrona siedlisk i gatunków: odsetek gruntów rolnych 
objętych zobowiązaniami w dziedzinie zarządzania służącymi 
ochronie i przywracaniu różnorodności biologicznej 

Współpraca O.24 Liczba wspieranych grup/organizacji 
producentów

O.25 Liczba rolników otrzymujących 
wsparcie na udział w systemach jakości 
UE

Poprawa usług 
ekosystemowych oraz 
zatrzymanie i odwrócenie 
procesu utraty 
różnorodności biologicznej, 
w tym owadów 
zapylających, a także 
przyczynianie się do 
zachowania, ochrony i 
poprawy stanu siedlisk, 
systemów rolniczych o 
wysokiej wartości 
przyrodniczej, gatunków i 
krajobrazów, zgodnie ze 
strategią ochrony 
różnorodności biologicznej.

R.28 Wspieranie sieci Natura 2000: powierzchnia obszarów 
Natura 2000 objęta zobowiązaniami z zakresu ochrony, 
zachowania i odbudowy

O.26  Liczba projektów wymiany pokoleń 
(młodzi/niemłodzi rolnicy)
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R.29 Zachowanie elementów krajobrazu: odsetek gruntów 
rolnych objętych zobowiązaniami w zakresie zarządzania 
elementami krajobrazu, w tym żywopłotami

R.29a Wspieranie rolnictwa o wysokiej wartości 
przyrodniczej: odsetek gruntów rolnych objętych 
zobowiązaniami w dziedzinie zarządzania dotyczącymi 
tworzenia wysokiej wartości przyrodniczej

O.27 Liczba lokalnych strategii rozwoju 
(LEADER)

O.28 liczba innych grup współpracy 
(oprócz europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego zgłaszanego w O.1)

Przyciąganie i wspieranie 
młodych rolników i nowych 
rolników oraz promowanie 
udziału kobiet w sektorze 
rolnictwa, w szczególności 
w regionach najbardziej 
wyludnionych i na 
obszarach z ograniczeniami 
naturalnymi;  ułatwianie 
szkolenia i wymiany 
doświadczeń w całej Unii, 
zrównoważonego rozwoju 
działalności gospodarczej i 
tworzenia miejsc pracy na 
obszarach wiejskich.

1.21 Przyciąganie młodych rolników: 
Zmiana liczby nowych rolników 

R.30 Wymiana pokoleniowa: liczba młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolną przy wsparciu z WPR  

Wymiana wiedzy 
i informowanie

O.29 liczba rolników przeszkolonych / 
którzy skorzystali z doradztwa
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I.22 Przyczynienie się do tworzenia 
miejsc pracy na obszarach wiejskich: 
zmiany zatrudnienia w regionach 
z przewagą obszarów wiejskich

R.31 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach 
wiejskich: nowe miejsca pracy przy wspieranych projektach 

O.30 Liczba niebędących rolnikami osób 
przeszkolonych / które skorzystały 
z doradztwa

I.23 Przyczynienie się do wzrostu 
gospodarczego na obszarach wiejskich: 
Zmiany PKB na mieszkańca w regionach 
z przewagą obszarów wiejskich

R.32 Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich: liczba 
przedsiębiorstw biogospodarki rozwiniętych dzięki wsparciu

Wskaźniki 
przekrojowe

O.31 Liczba hektarów objętych 
praktykami ekosystemowymi (wskaźnik 
podsumowujący powierzchnię objętą 
warunkowością, ELS, działaniami rolno-
środowiskowo-klimatycznymi, środkami 
związanymi z leśnictwem, rolnictwem 
ekologicznym)

1.24 Sprawiedliwsza WPR: poprawa 
dystrybucji wsparcia w ramach WPR 

R.33 Cyfryzacja gospodarki wiejskiej: ludność wiejska objęta 
wsparciem w ramach strategii inteligentnych wsi

O.32 Liczba hektarów objętych 
warunkowością (w podziale na 
poszczególne praktyki dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska)

I.25 Promowanie włączenia 
społecznego: zmiany wskaźnika 
ubóstwa na obszarach wiejskich

R.34 Łączenie obszarów wiejskich w Europie: odsetek 
ludności wiejskiej korzystającej z lepszego dostępu do usług 
i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR

Programy 
sektorowe

O.33 liczba organizacji producentów, 
które tworzą fundusz operacyjny / 
program operacyjny 

Promowanie zatrudnienia, 
wzrostu, włączenia 
społecznego, 
równouprawnienia płci oraz 
rozwoju lokalnego i rozwoju 
działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich, takich 
jak obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, w tym 
zrównoważonej 
biogospodarki, gospodarki o 
obiegu zamkniętym oraz 
zrównoważonego rolnictwa i 
leśnictwa, w celu osiągnięcia 
spójności społecznej i 
terytorialnej.

R.35 Promowanie włączenia społecznego: liczba osób 
należących do słabszych grup społecznych lub mniejszości 
i korzystających ze wsparcia w ramach projektów włączenia 
społecznego

O.34 Liczba działań informacyjnych 
i promocyjnych oraz monitorowania 
rynku 
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I.26 Zmniejszenie wykorzystania 
antybiotyków w rolnictwie: 
sprzedaż/stosowanie u zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji 
żywności

I.26a Zrównoważone stosowanie 
produktów weterynaryjnych w 
hodowli zwierzęcej: sprzedaż i 
stosowanie produktów 
weterynaryjnych u zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji 
żywności 

R.36 Ograniczenie wykorzystania antybiotyków: odsetek 
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza objętych 
wspieranymi działaniami służącymi ograniczeniu stosowania 
antybiotyków (zapobieganie/zmniejszenie)

R.36a Zrównoważone stosowanie weterynaryjnych 
produktów leczniczych: odsetek zwierząt gospodarskich 
objętych środkami wsparcia, aby ograniczyć stosowanie 
produktów weterynaryjnych (zapobieganie/zmniejszanie) 
w celu zmniejszenia ryzyka i negatywnego oddziaływania 
tych produktów

O.35 Liczba działań na rzecz 
utrzymania/doskonalenia pszczelarstwa

Poprawa reakcji rolnictwa 
Unii na potrzeby społeczne 
dotyczące żywności i zdrowia, 
w tym bezpiecznej, bogatej w 
składniki odżywcze i 
zbilansowanej żywności, 
rolnictwa niskonakładowego 
i rolnictwa ekologicznego, 
ograniczenia 
marnotrawienia żywności, 
jak również zapobieganie 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i 
poprawa dobrostanu 
zwierząt.
 

I.27 Zrównoważone i zmniejszone 
stosowanie pestycydów: zmniejszenie 
ryzyka, stosowania i wpływu 
pestycydów**

R.37 Zrównoważone stosowanie pestycydów: odsetek 
gruntów rolnych objętych wspieranymi działaniami, które 
prowadzą do zrównoważonego stosowania pestycydów 
w celu zmniejszenia ryzyka i wpływu stosowania pestycydów
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1.28 Reagowanie na zapotrzebowanie 
konsumentów na żywność wysokiej 
jakości: wartość produkcji w ramach 
unijnych systemów jakości (w tym 
żywności ekologicznej) 

I.28a Zmniejszenie liczby naruszeń 
obowiązujących przepisów w 
dziedzinie dobrostanu zwierząt 
(rozporządzenie Rady nr 1099/2009, 
dyrektywa Rady 2007/43/WE, 
dyrektywa Rady 1999/74/WE)

I.28b Zmniejszenie obsady zwierząt 
gospodarskich na hektar na poziomie 
gospodarstwa w podziale na gatunki w 
państwie członkowskim

R.38 Poprawa dobrostanu zwierząt: odsetek dużych 
jednostek przeliczeniowych inwentarza objętych 
wspieranymi działaniami służącymi poprawie dobrostanu 
zwierząt

* Większość wskaźników oddziaływania jest już gromadzonych za 
pomocą innych kanałów (statystyki europejskie, JRC, EEA itp.) 
i wykorzystywanych w ramach innych przepisów UE lub celów 
zrównoważonego rozwoju. Dane nie zawsze gromadzone są co roku 
i mogą być o 2–3 lata opóźnione. ** dyrektywa w sprawie 
zrównoważonego stosowania pestycydów

* Rezultaty przybliżone. Dane zgłaszane przez państwa 
członkowskie co roku, na potrzeby monitorowania postępów 
w realizacji celów końcowych ustanowionych w planach WPR.

*Dane zgłaszane co roku na potrzeby deklarowania wydatków.

Wspieranie grup operacyjnych w ramach europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego podlega przepisom o współpracy.


