„
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie .
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.
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Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) to przedsięwzięcie, którego celem jest zainicjowanie
współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów pomiędzy lokalnymi społecznościami,
instytucjami i samorządami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.
Woda w rolnictwie
Szacuje się, że jedna trzecia wody zużywanej
w Europie jest wykorzystywana do celów rol-

niczych. Można wyodrębnić kilka źródeł wody
dla upraw – poza tak oczywistymi, jak nawadnianie celowe i opady atmosferyczne. Rośliny
czerpią wodę dzięki retencji glebowej, podsiąkaniu wody z głębszych warstw gleby, ale również dzięki kondensacji pary wodnej w postaci
rosy czy mgły. Dlaczego zatem wciąż mówi się
o suszy w rolnictwie, skoro można pozyskiwać
wodę z tak wielu źródeł?
Klimat się zmienia
Postępujące zmiany klimatu, które są przyczyną znacznych wahań temperatury w sezonie
wegetacyjnym, a także zróżnicowanie ilości

opadów i nieregularność ich występowania, wymuszają na producentach rolnych dostosowanie
zasad produkcji do warunków meteorologicznych i hydrologicznych. Ekstremalne zjawiska
pogodowe, takie jak susza czy powódź zdarzają
się znacznie częściej niż w ubiegłych latach. Stąd
konieczność zmiany dotychczasowych metod
stosowanych w uprawie i hodowli.
Dobre praktyki
Jest wiele sposobów, które służą ograniczeniu
ilości wody wykorzystywanej w rolnictwie.
Wśród nich można wymienić m. in. dobór
odmian polecanych dla danego terenu, optymalne terminy siewu i zabiegów ochronnych,
stosowanie nawozów naturalnych poprawiających właściwości fizyko-chemiczne gleby,
zrównoważone nawożenie, wykorzystywanie
międzyplonów, różnego rodzaju ściółek czy
agregatowanie zabiegów uprawowych.
Edukacja i aktywizacja
Problem suszy, nie tylko w rolnictwie spowodował, że pojawiła się konieczność przekazywania wiedzy i upowszechniania informacji
na temat racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych – zwłaszcza lokalnie.

Narodziła się potrzeba powołania lokalnych
partnerstw, które będą miały wpływ na edukację i aktywizację społeczeństwa w zakresie
gospodarowania wodą.
Początki LPW
Inicjatywa utworzenia Lokalnych Partnerstw
ds. Wody została zapoczątkowana w 2020 roku
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Partnerstwo obejmuje swoim zasięgiem powiat i zrzeszać przedstawicieli samorządów
lokalnych, instytucji związanych z gospodarowaniem wodą, organizacji pozarządowych,
a także rolników i mieszkańców obszarów
wiejskich zainteresowanych tematyką racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.
Jednostką strukturalną LPW jest powiat, jako
obszar wystarczająco duży do podejmowania
działań strategicznych. Funkcjonowanie LPW
powinno prowadzić do poprawy efektywności
zarządzania wodą na obszarach wiejskich.
Instytucjonalni partnerzy
Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody
wspierają instytucje takie, jak Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Projekt pilotażowy

Powiaty, w których realizowano projekt
pilotażowy
źródło: www.woda.cdr.gov.pl

Od maja do grudnia 2020 roku realizowano projekty pilotażowe związane z tworzeniem LPW w każdym województwie. Efektem prowadzonych działań było stworzenie
18 Lokalnych Partnerstw ds. Wody na terenie
kraju i powstanie raportu podsumowującego
dla każdego pilotażowego powiatu. Opracowany dokument zawierał charakterystykę
badanego regionu, informacje na temat zasobów i stanu infrastruktury wodnej, funkcjonowania spółek wodnych na terenie powiatu, a także ocenę potrzeb inwestycyjnych
oraz zmian organizacyjno-prawnych w celu
pozyskania niezbędnej ilości wody dla rol-

nictwa. Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie zebrało dane z raportów powstałych w każdym województwie i stworzyło
„Raport końcowy z pilotażu tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW)”. Zdiagnozowano w nim zasoby powiatów oraz
przeanalizowano główne problemy związane
z gospodarką wodną na tych obszarach.
LPW w powiecie kamiennogórskim
W województwie dolnośląskim projekt pilotażowy był realizowany w powiecie kamiennogórskim. Grupę docelową projektu stanowiły
osoby mające wpływ na stan wód na terenie
powiatu, czyli przedstawiciele Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółek wodnych, Izby
Rolniczej, Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych,
podmiotów doradczych, a także rolnicy, właściciele stawów rybnych oraz przedsiębiorcy.
W ramach prac nad utworzeniem Lokalnego
Partnerstwa ds. Wody w powiecie kamien-

nogórskim zorganizowano cztery spotkania,
w których wzięło udział 180 osób. Pilotażowy
projekt zakończył się utworzeniem i opublikowaniem raportu podsumowującego stan gospodarki wodnej w powiecie.
Rola Ośrodków Doradztwa Rolniczego
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego pełnią ważną rolę w procesie tworzenia
oraz funkcjonowania LPW. Koordynacja projektu przez doradców rolniczych polega m.
in. na organizacji spotkań informacyjnych
oraz szkoleń, podczas których omawiane są
zagadnienia racjonalnego gospodarowania wodą, w tym problemów wynikających
z niedoboru lub nadmiaru wody na danym
terenie. Jednostki doradztwa rolniczego
prowadzą kampanię informacyjną. Odpowiadają również za nawiązanie współpracy
z samorządem lokalnym, spółkami wodnymi
istniejącymi na danym terenie oraz innymi
partnerami. Nadzorują proces tworzenia Wieloletnich Planów Strategicznych na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie.

Razem z partnerami LPW określają listę potrzeb inwestycyjnych związanych z poprawą
gospodarki wodnej, po konsultacjach z gminami, starostwami, lasami państwowymi, PGW
Wodami Polskimi i innymi instytucjami wchodzącymi w skład partnerstwa.
25 Dolnośląskich Partnerstw
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
realizuje obecnie 25 projektów, mających
na celu utworzenie Lokalnych Partnerstw ds.
Wody w każdym powiecie województwa dolnośląskiego.
Na 2021 rok przewidziano po trzy spotkania
na terenie każdego powiatu. Pierwsze spotkania miały charakter inicjujący współpracę
pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.
Na kolejnych spotkaniach partnerzy LPW mogli zaprezentować własne inicjatywy związane
z poprawą gospodarki wodnej w powiecie,
a także uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez specjalistów z zakresu meteorologii, hydrotechniki czy inżynierii środowiska.
W województwie dolnośląskim operacje dotyczące „Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody
(DPW)” są realizowane w ramach Sieci na rzecz
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
Wieloletni Plan Strategiczny
W ramach każdej realizowanej operacji zostanie opracowany Wieloletni Plan Strategiczny
dla powiatu. Będzie zawierał krótką charakterystykę powiatu, listę dokumentów, których
treść ma znaczenie dla gospodarki wodnej,
diagnozę zasobów wodnych w powiecie,
analizę SWOT obszaru pod kątem gospodarki
wodą na terenach rolniczych, a także identyfikację potrzeb i problemów, w odniesieniu
do rolnictwa, środowiska czy społeczeństwa.
Najważniejszą częścią opracowywanego planu
będzie ranking inwestycji i lokalnych działań
do podjęcia w powiecie.

Wieloletni Plan Strategiczny może okazać
się pomocny podczas ubiegania się o środki
na inwestycje z różnych źródeł zewnętrznych,
w sposób właściwy i zgodny z oczekiwaniami
mieszkańców.
Wiele jednostek, jeden cel
Trudna sytuacja związana z niedoborem wody
sprawiła, że konieczne było podjęcie wspólnej
inicjatywy. Rozpoczęto pracę nad tworzeniem
Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), zrzeszających wiele podmiotów współdziałających
w zakresie gospodarowania wodą na terenie
powiatu. Nieograniczony dostęp do wody odpowiedniej jakości staje się wyzwaniem dla organów odpowiedzialnych za zarządzanie tym
zasobem.
Aby osiągnąć wspólny cel, potrzebna jest mobilizacja wszystkich podmiotów, które mają
wpływ na gospodarkę wodną w powiecie.
Efekt synergii,
czyli korzyści ze wspólnego działania
Utworzenie i funkcjonowanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody jest szansą na osiągniecie
celów, jakie nie byłyby możliwe do zrealizowania dla pojedynczych jednostek. Dzięki temu,
że LPW zrzesza przedstawicieli samorządów
lokalnych, instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną w powiecie, rolników oraz
inne zainteresowane podmioty, możliwe jest
korzystanie z zasobów wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami.
Magdalena Kuryś, Koordynator DPW, DODR,
Wrocław 2021 r.
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