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Górale czy rolnicy? Debata o sektorze agro na terenach
górskich [Aktualności]
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W podkrakowskich Balicach odbyła się konferencja dotycząca rolnictwa na
terenach górskich. Uczestniczył w niej minister rolnictwa Jan Krzysztof
Ardanowski. Czy zapadły jakieś wiążące decyzje?
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Paliwo rolnicze: obowiązują już nowe przepisy
• Wieś inteligentna, wieś cyfrowa – broszura pełna inspiracji
• Będzie wsparcie dla rolnictwa górskiego?

Paliwo rolnicze: obowiązują już nowe przepisy
Od minionej środy obowiązują nowe przepisy ustawy o zmianie Ustawy o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie
z nowelizacją, na wniosek producenta rolnego, któremu odmówiono przyznania zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 – decyzje o odmowie
mogą być zmieniane.
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Rolnik może odwołać się od decyzji do 31 marca br. Rozstrzygnięcie w sprawie jej ewentualnej
zmiany wydaje stosowny urząd gminy do dnia 30 kwietnia br. Z pełnym tekstem Ustawy można
się zapoznać tutaj.
Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Wieś inteligentna, wieś cyfrowa – broszura pełna inspiracji
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich opublikował broszurę „Innowacje
cyfrowe i społeczne w kontekście usług na obszarach wiejskich”. Omówiono w niej
kilkanaście inicjatyw obywatelskich – społecznych i cyfrowych – które podnoszą jakość usług
świadczonych na wsi. Przykłady pochodzą z różnych krajów europejskich. Autorzy
przedstawionych inicjatyw należą do różnych grup społecznych. Na ogół jest to po prostu konkretna
społeczność wiejska (Braemar, Szkocja), ale również gminy lub stowarzyszenia (Beveren, Flandria).
W folderze można zapoznać się też z pomysłami proponowanymi i realizowanymi przez instytuty
badawcze („cyfrowe wsie” w Niemczech) lub sektor prywatny („cyfrowe wsie” w Portugalii).
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Przykłady omówione w broszurze obejmują sześć ważnych obszarów działań:
wielofunkcyjne centra usługowe, zdrowie, kształcenie, mobilność, energię i cyfryzację
samej wsi. Można przeczytać między innymi o wzmacnianiu więzi społecznych we wsi belgijskiej,
przestrzeniach coworkingowych w Katalonii i Hiszpanii. Albo na przykład o zorganizowanym
autostopie, który ułatwia mobilność na obszarach wiejskich we Francji. Wszystkie te inicjatywy
stanowią świetny materiał do refleksji o tak zwanych „inteligentnych wsiach”. Jak czytamy
w dokumencie: „Mianem inteligentnych wsi można określić obszary i społeczności wiejskie,
które wykorzystują istniejące atuty i zasoby, jak również nowe możliwości osiągania
wartości dodanej. To miejsca, w których tradycyjne i nowe sieci doskonali się przy użyciu
cyfrowych technologii komunikacji, innowacji i lepszego wykorzystywania wiedzy z korzyścią dla
mieszkańców”. Broszurę można pobrać tutaj.
Źródło: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Będzie wsparcie dla rolnictwa górskiego?
6 marca w siedzibie Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego
w Balicach koło Krakowa odbyła się konferencja dotycząca rolnictwa na obszarach
górskich. Głównym jej celem była prezentacja wyników dotychczasowych prac. Również rozmowa
o założeniach i możliwościach realizacji wsparcia rolnictwa na terenach górskich. – Dzisiejsza
debata ma odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możemy wspierać rolnictwo na terenach
górskich. Nie: czy ma być takie wsparcie – zwrócił uwagę Jan Krzysztof Ardanowski
otwierając spotkanie. – Jestem przekonany, że mądre wsparcie, które będzie dawało efekty przez
wiele lat, zbuduje trwałą politykę rozwoju tych obszarów ̶ dodał szef resortu rolnictwa. Minister
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zwrócił również uwagę na ogromny potencjał terenów górskich nie tylko ze względu na walory
turystyczne, ale i na wytwórczość lokalną charakterystyczną tylko dla tych miejsc.

– Przeprowadziliśmy szereg prac analitycznych mających na celu wskazanie szans rozwojowych
dla rolnictwa z tych terenów – mówił podczas konferencji podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. –
Przedstawiliśmy propozycje zmian w realizowanych w Polsce instrumentach II filara Wspólnej
Polityki Rolnej, aby lepiej odpowiadały potrzebom sektora rolnego na terenach górskich
– podsumował. Debata konferencyjna skupiała się wokół czterech głównych zagadnień:
opłacalności produkcji rolnej, odbudowie rynków rolnych na obszarach górskich, usług
środowiskowych oraz różnicowania dochodów rolniczych. Jan Krzysztof Ardanowski
wspominał również o trendzie, jaki zauważa się w Polsce już od kilku lat. – U nas ludzie
przeprowadzają się z miast na tereny wiejskie. To stwarza nowe wyzwania, wywołuje popyt na
różnego rodzaju usługi. Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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