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N owe przepisy określają prze-
pływ środków z Europejskie-
go Funduszu Rolnego (EFRG) 

oraz Europejskiego Funduszu Rolnicze-
go Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Ustawa zakłada możliwość finansowa-
nia wyprzedzającego realizowanego 
poprzez agencje płatnicze – Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz Agencję Rynku 
Rolnego. Będą one otrzymywać 
środki z europejskiego funduszu 
za pośrednictwem Ministerstwa 
Finansów.
W przypadku niektórych obsza-
rów jednostki samorządu tery-
torialnego będą mogły liczyć na 
prefinansowanie Banku Gospo-
darstwa Krajowego, co pozwoli 
pokryć koszty inwestycji zanim 
nadejdą środki unijne. 
Środki na finansowanie wyprze-
dzające pochodzą z budżetu 
państwa i przeznaczone są na 
finansowanie kosztów kwalifiko-

wanych ponoszonych na realizację na-
stępujących działań Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich:
1.  Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-

ju – program Leader – m.in. projekty 
dotyczące tworzenia mikroprzed-
siębiorstw, działalności edukacyjnej, 
kulturalnej, artystycznej, turystyki, 

wspierania dziedzictwa przyrodni-
czego, informatyzacji, renowacja lo-
kalnych kapliczek i pomników przy-
rody, powstawania i wprowadzania 
na rynek lokalnych produktów  

2.  Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej – m.in. projekty do-
tyczące gospodarki wodno-ściekowej, 

gospodarowania odpadami komu-
nalnymi, wytwarzania i dystrybucji 
energii ze źródeł odnawialnych 
3.  Odnowa i rozwój wsi – m.in. 

projekty dotyczące: budowy 
i remontu obiektów pełnią-
cych funkcje społeczno-kultu-
ralne, sportowe, rekreacyjne, 
promujące obszary wiejskie, 
kształtowania obszaru prze-
strzeni publicznej, zakupu za-
bytkowych budynków z prze-
znaczeniem na cele publiczne, 
konserwacji i eksponowania 
lokalnych pomników histo-
rycznych, kultywowania lokal-
nych tradycji.  n

Dzięki podpisanej przez Prezydenta RP ustawie o uruchamianiu środków z budżetu 
Unii Europejskiej, przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, 
Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł prefinansować wydatki poniesione 
w związku z realizowanymi inwestycjami. 

Prefinansowanie unijnych 
programów rozwoju wsi

W przypadku niektórych obszarów
jednostki samorządu 

terytorialnego będą mogły liczyć 
na prefinansowanie Banku 
Gospodarstwa Krajowego,  
co pozwoli pokryć koszty 
inwestycji zanim nadejdą  

środki unijne.
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