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LUDZI I DUŻYCH DRAPIEŻNIKÓW

Programy Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
Wspieranie koegzystencji ludzi 
i dużych drapieżników

Minimalizowanie 
konfliktów

znajdowanie 
rozwiązań

Skorzystaj z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 
wsparcia koegzystencji ludzi i dużych drapieżników

NIE

Zmiany do programów mogą 
być wprowadzane corocznie 
i składane do zatwierdzenia 
do Komisji Europejskiej. 
Skontaktuj się z komitetem 
monitorującym program i 
zapytaj o wprowadzenie 
nowych działań.

TAK

Zwiększaj świadomość dotyc-
zącą działań wspierających 
koegzystencję w Twoim kraju 
czy regionie. Podejmuj działa-
nia informacyjne, doradcze 
i wspierające potencjalnych 
beneficjentów. Użyj tej ulotki w 
rozmowach z właściwymi in-
teresariuszami i ministerstwa-
mi, aby zapewnić efektywne 
podejmowanie działań.
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Platforma UE na rzecz koegzystencji ludzi i dużych 

drapieżników istnieje w celu promocji sposobów i środków, 

a w miarę możliwości znalezienia rozwiązań, minimalizujących 

konflikt interesów między działalnością człowieka a obecnością dużych drapieżników 

poprzez wymianę wiedzy oraz otwartą, konstruktywną i opartą na wzajemnym 

szacunku współpracę.

Strona internetowa Platformy:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm

Sekretariat Platformy prowadzą adelphi consult GmbH i Callisto. 
Kontakt: lcplatform@adelphi.de

Joint representatives of Finnish & 

Swedish reindeer herders

FACE | The European Federation of 

Associations for Hunting & Conservation

CIC | The International Council for 

Game & Wildlife Conservation

IUCN | The World Conservation Union, 

European Union Representative Office

WWF | Worldwide Fund for Nature, 

European Policy Office

EUROPARC Federation

ELO | European Landowners’ 

Organization

Członkowie Platformy

Dowiedz się więcej:

  Punkty kontaktowe dla państw członkowskich: 
www.enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_pl

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich:
www.enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_pl 

  Pliki dla poszczególnych krajów dotyczące Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, z uwzględnieniem pełnych tekstów dokumentów:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
country-files_pl

  Raport Platformy: Wspieranie dobrych praktyk na 
rzecz koegzystencji – przykłady i analiza wsparcia 
udzielanego w ramach EFRROW:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/
carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20
studies%20and%20RD.pdf

Minimalizowanie 
konfliktów

znajdowanie 
rozwiązań

Platforma UE na rzecz koegzystencji ludzi i dużych 

drapieżników jest wspierana przez Komisję Europejską. 

Ta ulotka jest oparta na raporcie przygotowanym przez 

sekretariat Platformy i nie musi odzwierciedlać oficjalnego 

stanowiska Komisji Europejskiej.

CZY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH UWZGLĘDNIA 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY KOEGZYSTENCJI 

LUDZI I DUŻYCH DRAPIEŻNIKÓW?
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* Komitet monitorujący składa się z przedstawicieli mocodawcy zarządzającego programem 

i interesariuszy. Jego celem jest nadzór nad wdrażaniem programu i wprowadzaniem 

zmian. Punkty kontaktowe dla każdego państwa członkowskiego – patrz wyżej.



* Kody poddziałań za regulacjami UE i programami krajów członkowskich, jak w Załączniku I, części 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014:
www.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0808&from=en

EFRROW może finansować działania mające na celu zmniejszanie ryzyka wystąpienia szkód powodowanych przez duże drapieżniki 
lub poszerzające wiedzę, świadomość i współpracę. Kompensacja szkód nie jest finansowana. Rodzaje dobrych praktyk i właściwe 
działania EFRROW, z których mogą one być finansowane, są wymienione poniżej.

RODZAJ DOBREJ 

PRAKTYKI
PRZYKŁADY

DZIAŁANIA ZAWARTE W EFRROW*, W RAMACH KTÓRYCH 

DOBRE PRAKTYKI MOGĄ BYĆ FINANSOWANE
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* Strona Komisji Europejskiej z linkami do rozporządzeń:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

Działania, które mogą być finansowane, uwzględniają praktyczne 

wsparcie w celu zmniejszenia ryzyka wyrządzenia szkód przez duże 

drapieżniki, np. zapewnienie psów pilnujących stad.

Doradztwo w kwestiach dotyczących 

koegzystencjiPodnoszenie świadomości

Tworzenie zaplecza ekoturystycznego 

związanego z dużymi drapieżnikami

Tworzenie systemów oznaczeń eko-etykietami w 

działalności związanej z dużymi drapieżnikami

Praca na rzecz wspierania koegzystencji, 

przy udziale wolontariuszy

Zakup i utrzymywanie ogrodzeń, psów 

pilnujących stad, systemów monitoringu, 

odstraszaczy akustycznych i wizualnych

Wsparcie tradycyjnych praktyk, takich 

jak sezonowe wypasanie

Dostosowanie technik wypasania 

zwierząt gospodarskich

Zarządzanie siedliskiem dużych 

drapieżników i gatunków łownych

Monitoring dużych drapieżników we 

współpracy z interesariuszami

Badania nastawienia interesariuszy

Współpraca pomiędzy interesariuszami

Projekty pilotażowe

Fakty i liczby

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich mają na 

celu realizowanie społecznych, ekonomicznych i 

środowiskowych potrzeb na tych obszarach;

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich są oparte na 

kombinacji działań wybranych spośród określonych w 

Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW), który zawiera 20 działań i 60 poddziałań;

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich są finansowane 

przez EFRROW* (drugi filar wspólnej polityki rolnej);

Budżet EFRROW wynosi 100 miliardów euro na lata 2014-2020 – 

fundusz jest współfinansowany przez państwa członkowskie;

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich są realizowane 

przez państwa członkowskie bądź regiony;

Do Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą być 

wprowadzane zmiany – nowe działania mogą być uwzględniane 

corocznie za zgodą Komisji Europejskiej;

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą stanowić 

istotne wsparcie na rzecz koegzystencji.

Więcej informacji o działaniach w ramach EFRROW


