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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 20 czerwca 2022 r. 

Nie wszystkie inwestycje w rozwój 
obszarów wiejskich dają trwałe korzyści  
Począwszy od 2007 r. Komisja Europejska wydała ponad 25 mld euro na rozwój obszarów 
wiejskich, aby zróżnicować charakter unijnej gospodarki wiejskiej i poprawić infrastrukturę na 
wsi. Ze sprawozdania opublikowanego dziś przez Europejski Trybunał Obrachunkowy wynika 
jednak, że inwestycje te przyniosły bardzo zróżnicowane efekty w zależności od państwa 
członkowskiego i sektora działalności. Kontrolerzy stwierdzili między innymi, że słabe wyniki 
gospodarcze i nieuprawnione wykorzystywanie dofinansowanych obiektów do celów 
prywatnych podważają trwałość i opłacalność współfinansowanych przez UE projektów 
agroturystycznych. W efekcie kontrolerzy zalecili Komisji Europejskiej, aby rozpowszechniała 
informacje na temat tego, jak najskuteczniej ukierunkowywać środki finansowe na projekty 
opłacalne, jak ograniczać ryzyko, że projekty zostaną użyte do celów prywatnych, oraz jak 
wykorzystywać potencjał dużych baz danych. 

– Unia dużo zainwestowała w działania, które mają osłabić zależność gospodarki wiejskiej od 
rolnictwa i leśnictwa, stworzyć i utrzymać miejsca pracy oraz ulepszyć infrastrukturę na obszarach 
wiejskich – oświadczył Viorel Ștefan, członek Trybunału odpowiedzialny za kontrolę. – Projekty 
unijne realizowane na tych obszarach powinny jednak być trwałe – dodał. – Naszym zdaniem Unia 
musi intensywniej promować projekty dające długotrwałe korzyści oraz umożliwiające optymalne 
wykorzystanie wsparcia unijnego. 

Kontrolerzy zbadali różnorodne projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i stwierdzili, że na koniec wymaganego 
prawem pięcioletniego okresu trwałości większość projektów nadal kontynuowano. Było tak 
zwłaszcza w przypadku projektów infrastrukturalnych (dotyczących odnowy wsi albo budowy lub 
remontu dróg i systemów wodno-kanalizacyjnych), ponieważ infrastruktura jest co do zasady 
projektowana tak, aby mogła działać przez wiele lat. Do czasu przeprowadzenia kontroli 
zakończono jednak jedną trzecią projektów służących dywersyfikacji gospodarki – czyli takich, które 
mają na celu promowanie wśród rolników działalności pozarolniczej oraz nowych możliwości 
biznesowych. Nie kontynuowano nawet takich projektów, w które zainwestowano znaczne środki 
finansowe. Do najczęściej dofinansowywanych projektów służących zróżnicowaniu gospodarki 
wiejskiej należały inwestycje w obiekty noclegowe dla turystów.  
 
Kontrolerzy stwierdzili istnienie dużych rozbieżności w zależności od sektorów i państw 
członkowskich. W Polsce na przykład w latach 2007–2013 projekty dotyczące usług dla rolnictwa 
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i leśnictwa były mniej trwałe niż projekty realizowane w innych sektorach. W tym samym okresie 
w kilku państwach członkowskich dofinansowywano turystyczne obiekty noclegowe nawet wtedy, 
gdy pod względem gospodarczym nie były one opłacalne. W kilku przypadkach wszczęto nawet 
dochodzenia, ponieważ budynki dofinansowane jako turystyczne obiekty noclegowe były niekiedy 
wykorzystywane do celów prywatnych. Zdarzyły się też przypadki, w których w których kosztowne 
projekty dotyczące zakwaterowania dla turystów po kilku latach nie były już kontynuowane. 
Dotacje unijne na rzecz niektórych obiektów noclegowych sięgnęły nawet 9 000 euro 
w przeliczeniu na miesiąc ich działalności.  
 
Kontrolerzy sformułowali szereg zaleceń dla Komisji na okres programowania 2023–2027 
w zakresie wspólnej polityki rolnej (WPR). Ich zdaniem Komisja powinna w szczególności włączyć 
się w rozpowszechnianie następujących informacji:  
 

• jak najskuteczniej dążyć do tego, by projekty były trwałe, uwzględniając różne rodzaje 
inwestycji, które Komisja dofinansowuje;  

• jak najlepiej gromadzić dowody na to, że objęte wsparciem działania są nadal prowadzone;  
• jakie wymogi zawrzeć w umowach o przyznaniu pomocy, aby objęte wsparciem projekty 

były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
  
Informacje ogólne  
Trybunał przyjrzał się unijnemu wsparciu na rzecz infrastruktury wiejskiej także w sprawozdaniu 
specjalnym 25/2015. Problemem trwałości finansowanych przez UE inwestycji w obszarze 
spójności zajął się zaś w sprawozdaniu specjalnym 08/2018 i sprawozdaniu specjalnym 06/2011. 
 
Sprawozdanie specjalne 12/2022 pt. „Trwałość projektów rozwoju obszarów wiejskich – większość 
projektów jest kontynuowana w wymaganym okresie, lecz ich rezultaty mogłyby być trwalsze” jest 
dostępne na stronie internetowej Trybunału. 
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