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Restrukturyzacja Małych Gospodarstw

 Działanie premiowe, wielkość dofinansowania 60 000 zł premia wypłacana w dwóch ratach:

 I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I 
raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

 II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność 
II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od 
dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 czerwca 2023 r.). 

 Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność 
rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w 
kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą 
stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy czyli 48 tyś. zł.

 jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: 

- gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 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 
rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.3) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.

– położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”, 

 Gospodarstwo spełnia  kryterium dochodowe lub przychodowe ( min 25 % dochodów lub 
przychodów z rolnictwa w przychodach ogółem),

 Wielkość ekonomiczna  gospodarstwa nie większa niż 13 tys. EURO,



Warunki dla realizowanej operacji w ramach „Restrukturyzacji…..-Wielkość 

ekonomiczna gospodarstwa

 Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na podstawie 

całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa, 

wyrażonej w euro.

 Całkowita roczna standardowa produkcja gospodarstwa jest 

ustalana na podstawie współczynników standardowej produkcji 

obliczonych zgodnie z metodologią Unii Europejskiej zawartą w 

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 

r. ustanawiającym wspólnotową typologię gospodarstw rolnych 

(Dz. Urz. UE L 335 z 13.12.2008, str. 3, z późn. zm.).

 (Biznesplan i wyliczanie SO)

 https://kalkulator-so.pl/



Restrukturyzacja Małych Gospodarstw
Premia przyznawana jest na operację:

 obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub 
nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w gospodarstwie;

 polegającej na:

 przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe (wyłącznie nowe) w przypadku 
inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona 
na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot 
użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego oraz

 udziale w szkoleniach, lub

 korzystaniu z usług doradczych, lub

 udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,

 realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji 
gospodarstwa ( przygotowanie planu nawozowego)

która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz 
doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa

 do co najmniej 10 tys. euro,

 co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

 Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów. 
Wnioskodawca może zmienić wartość punktową złożonego wniosku wzwyż tylko do 150 
dnia liczonego od dnia zakończenia naboru wniosków.



Inwestycje w środki trwałe w 

Ramach „Restrukturyzacji…. :
 nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy;

 mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz 

wyposażenia;

 w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona 

inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących 

własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania 

wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

 Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

 prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla 

zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla 

psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.



Kryteria punktowe
• Uczestnictwo w unijnych systemach jakości – 1 pkt.

• Uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego – 2 pkt.

• Produkcja roślin wysokobiałkowych – 1 pkt.

• Inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą – 2 pkt.

• Udział w szkoleniach/ korzystanie z usług doradczych ( 0,25 pkt za każde z działań-) –

max.1 pkt.

• Działania w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów wytworzonych w

gospodarstwie – 1 pkt.

• Działania w zakresie przetwarzania produktów wytworzonych w gospodarstwie – 2 pkt.

• Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych – 1 pkt.

• Udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych mniejszy lub równy 66% - 1 pkt.

• Zobowiązanie do przygotowania i stosowania planu nawozowego – 2 pkt.

• Inwestycja w zakresie ochrony środowiska i zapobieganiu zmianom klimatu – max. 5

pkt.

• Wprowadzenie innowacyjności w zakresie postępu biologicznego, organizacji produkcji,

nowoczesnych technologii produkcji lub innowacyjnego produktu ( 1pkt, za każde z

działań)- max. 2 pkt.



Kryteria punktowe cd…

• docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

❖ powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,

❖ 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,

❖ 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;

• wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie

pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;

• zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;

• podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako

rolnik lub małżonek rolnika oraz nieprowadzenie działalności

potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.



Wykluczenia z przyznania pomocy

PROW 2007-2013

• „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 

• „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 

• „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

PROW 2014-2020

 „Modernizacja gospodarstw rolnych”,

 „Premie dla młodych rolników”,

 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.



Dokumentacja aplikacyjna:
 wniosek o przyznanie pomocy;

 biznesplan na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD) oraz wydruk z 

podsumowaniem tego biznesplanu; 

 numer księgi wieczystej – jeżeli operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w 

skład którego wchodzą nieruchomości, dla których księga wieczysta jest 

prowadzona w systemie teleinformatycznym […] albo kopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie gospodarstwa, w którym będzie realizowana 

operacja {…};

 oświadczenie małżonka podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o 

wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy […];

 oświadczenie współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się 

o przyznanie pomocy […];

 zaświadczenie potwierdzające wpis w ewidencji podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych 

produkcji rolnej, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego – w 

przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi produkcję 

w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;



Dokumentacja aplikacyjna cd:
 kosztorys inwestorski – w przypadku gdy biznesplan przewiduje realizację inwestycji 

budowlanej; 

 oświadczenie współwłaściciela nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja 

budowlana, o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji […];

 wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach: 

 - z rolnictwa z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej – jeśli prowadzone 

są działy specjalne

 - innych niż dochody z rolnictwa albo zaświadczenie o braku tych dochodów – uzyskanych w 

roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy lub 

 wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o przychodach innych 

niż przychody z rolnictwa uzyskanych w roku poprzedzającym rok składania wniosku o 

przyznanie pomocy albo zaświadczenie o braku tych przychodów; 

 kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został 

nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej 

ewidencji łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał wniosku.”;



Zobowiązania beneficjenta:
 Beneficjent powinien:

 1) prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, 

co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

 2) zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż 

do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w szczególności:

 a) prowadzić gospodarstwo zgodnie ze strukturą produkcji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 

2 lit. B, (struktura produkcji roślinnej i zwierzęcej)

 b) zrealizować działania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 oraz § 3 ust. 2 pkt 2, 

(inwestycje, działania prośrodowiskowe, szkolenia, usługi, systemy jakości, przygotowanie 

produktów do sprzedaży)

 c) osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. 

euro oraz utrzymać ten poziom co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej 

raty pomocy,

 d) osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 20% w stosunku do 

wyjściowej wielkości ekonomicznej i utrzymać ten wzrost co najmniej do dnia upływu 5 lat 

od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,

 e) zrealizować działanie w zakresie zmiany kierunku produkcji – jeśli przyznano punkty;

 3) prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgę przychodów 

i rozchodów, lub księgę rachunkową, lub ewidencję przychodów i rozchodów na podstawie 

odrębnych przepisów co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty 

pomocy (wzór poniżej).



Restrukturyzacja Małych Gospodarstw

 Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru: 

 rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt); 

 kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);

 wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt); 

 docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

 powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,

 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,

 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;

 wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;

 zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;

 podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik 

lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie 

przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy – 2 pkt.

 Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.



Zobowiązania beneficjenta cd:

 4) prowadzić działanie w zakresie produkcji roślin wysokobiałkowych 

–jeśli przyznano punkty;

 5) umożliwiać przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli 

na miejscu lub kontroli dokumentów;

 6) udostępniać uprawnionym podmiotom informacje niezbędne do 

monitorowania i ewaluacji programu;

 7) przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co 

najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

 8) nie podejmować chowu i hodowli świń, w przypadku operacji, o 

których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, co najmniej do dnia upływu 5 lat od 

dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.



Rolniku

 jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, przyjdź lub zadzwoń do 

nas. 

 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy doradztwo

i odpłatną pomoc w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

 Dane kontaktowe  na naszej stronie internetowej: www.podrb.pl


