


Dofinansowaniem objęte są inwestycje 

• związane z racjonalizacją technologii produkcji, 

wprowadzeniem innowacji, 

• zmianą profilu produkcji, 

• zwiększeniem skali produkcji, 

• poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem 

wartości dodanej produktu



O pomoc może ubiegać się rolnik, tj. osoba fizyczna (w tym „osoby 

wspólnie wnioskujące”), wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, 

spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy 

zagranicznego, jeżeli:

✓ ma nadany numer identyfikacyjny,

W przypadku rolnika będącego osobą fizyczną pomoc może być przyznana, 

jeżeli ponadto:

- jest on obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

- kieruje gospodarstwem (przez kierowanie gospodarstwem rozumie się w 

szczególności   prowadzenie gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i 

we własnym imieniu oraz ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści w 

związku z jego prowadzeniem);

- jest pełnoletni.



O pomoc może ubiegać się rolnik, tj. osoba fizyczna 

(w tym „osoby wspólnie wnioskujące”), wspólnicy 

spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa 

prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy 

zagranicznego, jeżeli:

✓ jest posiadaczem samoistnym lub zależnym 

gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha 

i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk 

trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych 

zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów 

pod rowami, lub nieruchomości służącej do 

prowadzenia produkcji w zakresie działów 

specjalnych produkcji położonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej 

„gospodarstwem”;

✓ w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, 

prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą 

w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej,



Pomoc może być przyznana, 

jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa

jest nie mniejsza niż 13 tys. euro 

i nie większa niż 200 tys. euro,



Na jakie operacje może być przyznana 

pomoc?

• uzasadnione ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności  kosztów,

• których koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych 

środków publicznych,

• które nie spowodują wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu,

• spełniające wymagania określone przepisami prawa,

• których realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,

• których realizacja przyczyni się do poprawy ogólnych wyników 

gospodarstwa tzn. jeżeli ma na celu poprawę konkurencyjności i 

zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu 

wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% w 

odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu 

składania wniosków o przyznanie pomocy, w którym został złożony dany 

wniosek, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.



Jakie rodzaje kosztów są uznawane za 

kwalifikowalne?

• budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub

budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do

sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,

• zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa

własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym

przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,

do wartości rynkowej majątku,

• zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących

efektywnie dłużej niż 5 lat,

• budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających

bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,

• ogólne,



Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty 

związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.:

➢ przygotowania dokumentacji technicznej operacji, 

w szczególności:

- kosztorysów,

- projektów architektonicznych lub budowlanych,

- projektów technologicznych;

➢ sprawowania nadzoru inwestorskiego lub 

autorskiego;

➢ związane z kierowaniem robotami budowlanymi;

➢ opłat za konsultacje, doradztwo na temat 

zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w 

tym studia wykonalności;

w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 

kosztów kwalifikowalnych.

Koszty ogólne:



Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje

m.in.:

✓ nabycia nieruchomości;

✓ nabycia maszyn tego samego rodzaju jak nabyte w 

ramach PROW 2007–2013 w związku z podjęciem 

albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w 

celu wyposażenia tego samego gospodarstwa ,

✓ podatku od towarów i usług 

✓ nabycia rzeczy używanych;

✓ leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową 

leasingu, w szczególności marży finansującego 

oraz ubezpieczenia;

✓ kosztów dostosowania do norm lub wymogów,

✓ nabycia zwierząt;

Jakie koszty nie mogą być uznane za 

kwalifikowalne?



✓ kosztów poniesionych w związku z realizacją 

inwestycji odtworzeniowych,

✓ inwestycji trwale związanych z gruntem lub 

nieruchomością, w tym inwestycji związanych z 

zakładaniem sadów lub plantacji krzewów 

owocowych, gatunków owocujących efektywnie 

dłużej niż 5 lat innych niż położone na gruntach 

stanowiących własność lub współwłasność 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy 

lub przedmiot użytkowania wieczystego lub 

dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego 

zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co 

najmniej 7 lat liczony od dnia złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy, lub realizowanych przez 

„osoby wspólnie wnioskujące

Jakie koszty nie mogą być uznane za 

kwalifikowalne c.d. ?



Jakie są kryteria ustalania kolejności 

przysługiwania pomocy?

W obszarze D, punkty przyznawane będą na podstawie następujących kryteriów 

wyboru:

1) w przypadku operacji dotyczącej budowy lub modernizacji budynków 

inwentarskich lub magazynu paszowego, punkty przyznaje się w następujący 

sposób:

• jeżeli operacja obejmuje wyłącznie koszty budowy lub modernizacji 

budynków inwentarskich, w tym ich wyposażenia, lub magazynu paszowego, 

w tym jego wyposażenia - przyznaje się 5 punktów,

• jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, w tym ich 

wyposażenia, lub magazynu paszowego, w tym jego wyposażenia, stanowią 

co najmniej 50% wszystkich kosztów operacji - przyznaje się 3 punkty;



Jakie są kryteria ustalania kolejności 

przysługiwania pomocy?

2) w przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której 

realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku - przyznaje się 1 

punkt;

3) w przypadku operacji związanej ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja 

wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie - przyznaje się 1 

punkt;



4)    jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy posiada:

• certyfikat lub świadectwo potwierdzające, że uczestniczy w unijnym systemie 

jakości w ramach działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków 

spożywczych" objętego programem, a operacja dotyczy produkcji objętej tym 

systemem - przyznaje się 2 punkty,

• certyfikat lub świadectwo potwierdzające uczestnictwo w unijnym systemie 

rolnictwa ekologicznego, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem i 

suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w 

gospodarstwie objętych tym systemem stanowi co najmniej 50% sumy powierzchni 

gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie -

przyznaje się 4 punkty;



Jakie są kryteria ustalania kolejności 

przysługiwania pomocy?

5)  jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej 

przyznanie ma nie więcej niż 40 lat - przyznaje się 1 punkt;

6)  jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu -

przyznaje się maksymalnie 5 punktów;

6a) jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiotowi ubiegającemu 

się o przyznanie pomocy albo współposiadaczowi gospodarstwa, w którym będzie 

realizowana operacja, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem 

działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w 

ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013 

lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020 

przyznaje się 1 punkt, 



W przypadku, gdy wniosek, w wyniku 

weryfikacji kryteriów wyboru operacji, 

uzyskał:

mniej niż 1,5 punktu - w obszarze  

związanym z racjonalizacją technologii  

produkcji, wprowadzeniem innowacji,  

zmianą profilu produkcji, zwiększeniem  

skali produkcji, poprawą jakości produkcji 

lub zwiększeniem wartości dodanej 

produktu, Agencja, po opublikowaniu listy 

rankingowej, odmówi Wnioskodawcy 

przyznania pomocy.



Agencja rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy w 

terminie 8 miesięcy od dnia podania przez Prezesa 

Agencji do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej administrowanej przez Agencję 

informacji o kolejności przysługiwania pomocy


