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Obszary wsparcia: 

Obszar A – rozwój produkcji prosiąt; 
Obszar B – rozwój produkcji mleka krowiego; 
Obszar C – rozwój produkcji bydła mięsnego; 
Obszar D – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzanie innowacji, 
zmiana profilu produkcji, zwiększanie skali produkcji, poprawa jakości 
produkcji lub zwiększanie wartości dodanej produktu – nabór wniosków 
w okresie od 19.02.2018 do 20.03.2018 r. 

W obszarach A, B i C wsparcie przyznaje się do inwestycji zakładających: 
 budowę lub modernizację budynków inwentarskich, wraz z ich 

wyposażeniem, 
 adaptację istniejących w gospodarstwie budynków na budynki 

inwentarskie, 
 budowę lub modernizację magazynów paszowych dla zwierząt 

objętych tymi obszarami, 
 brak możliwości zakupu maszyn w ramach obszarów A, B i C. 

W obszarze D wsparcie przyznaje się na inwestycje zakładające: 

 budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków 
wykorzystywanych do produkcji rolnej lub przygotowania do 
sprzedaży produktów rolnych, 

 zakup lub leasing nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji 
rolnej, 

 zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych gatunków 
owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, 

 budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej wpływającej 
bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, 

 w ramach kosztów można również pokrywać koszty ogólne 
w wysokości do 10% pozostałych kosztów. 

Brak jest możliwości nabycia maszyn tego samego rodzaju, jak maszyny 
nabyte w ramach PROW 2007-2013 (np. nie ma możliwości zakupu ciągnika, 
jeśli był kupiony w PROW 2007-2013). 

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi zawierać się w przedziale od 10 tys. 
EUR do 200 tys. EUR. Wielkość ekonomiczną gospodarstwa można wstępnie 
wyliczyć posługując się kalkulatorem zamieszczonym na stronie internetowej 
www.kalkulator-so.pl.  

 

 



Zobowiązania: 

Wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o co najmniej 10% w 
odniesieniu do roku, w którym składa się wniosek. Wzrost GVA można 
osiągnąć poprzez: 

 wzrost wartości dodanej produktu, 
 poprawę jakości produkcji, 
 zmniejszenie kosztów produkcji, 
 zwiększenie intensywności produkcji, 
 zwiększenie skali produkcji (wielkości ekonomicznej), 
 zmianę struktury produkcji (kierunku produkcji). 

Rolnik jest zobowiązany do utrzymania struktury i rozmiaru produkcji przez 5 
lat od wypłaty płatności końcowej. 

Forma pomocy: 

Refundacja 50% (60% dla młodych rolników) kosztów kwalifikowanych. 
Maksymalnie można otrzymać: 

 900 tys. zł – w obszarze A, 
 500 tys. zł – w obszarach B, C i D pod warunkiem inwestycji 

zakładającej budowę lub modernizację budynku inwentarskiego lub 
magazynu paszowego, 

 200 tys. zł – w obszarze D na operacje niezakładające budowy budynku 
inwentarskiego lub magazynu paszowego. 

Kwestie praktyczne: 

 Wzrost GVA o co najmniej 10% powinien wynikać z realizacji 
operacji, która podlega wsparciu. Oznacza to, że planując zakup 
maszyn do uprawy zbóż lub rzepaku, wzrost GVA nie może wynikać 
ze wzrostu produkcji np. warzyw. 

 Dla wskazanych w biznesplanie zwierząt trzeba zapewnić odpowiednią 
liczbę stanowisk – liczba stanowisk powinna mieć odzwierciedlenie w 
wykazanych w biznesplanie budynkach. Jeśli stanowisk jest za mało, 
należy podać sposób ich zapewnienia (np. użyczenie). 

 Zakup maszyn – należy maksymalnie precyzyjnie określić rodzaj 
maszyny, jaki rolnik ma zamiar kupić (marka, model, typ, moc, 
szerokość robocza, inne niezbędne parametry), co pozwoli dokładnie 
oszacować cenę zakupu. 

 Na etapie składania wniosku o pomoc należy przedstawić poglądowe 
oferty na zakup sprzętu, które będą potwierdzały cenę zawartą w 



biznesplanie. Te oferty są niezobowiązujące – po podpisaniu umowy 
z ARiMR rolnik może nabyć maszyny od innego dostawcy. 

 Należy pamiętać, że wraz z wnioskiem o pomoc, w przypadku 
inwestycji budowlanych, należy przedłożyć prawomocne pozwolenie 
na budowę oraz kosztorys inwestorski. 

 Budowa magazynu paszowego może być realizowana tylko w takim 
zakresie, na jaki wskazuje zapotrzebowanie prowadzonej produkcji 
zwierzęcej. Oznacza to, że jeśli rolnik prowadzi jednocześnie produkcję 
zwierzęcą oraz produkcję zbóż, silos na pasze może mieć taką 
pojemność, która pozwoli pomieścić zboże przeznaczone na paszę dla 
posiadanych zwierząt. W magazynie paszowym nie może być 
przechowywane zboże, które jest przeznaczone na sprzedaż. 

 W przypadku prowadzenia inwestycji w zakresie budynku 
inwentarskiego lub magazynu paszowego w obszarze D w ramach 
limitu 500 tys. zł, maksymalne wsparcie do zakupu maszyn i urządzeń 
może wynieść 200 tys. zł. Pozostała część wsparcia powinna być 
wykorzystana na inwestycję budowlaną. 

 W ramach tego działania nie będą finansowane inwestycje służące 
dostosowaniu do norm, które rolnik powinien spełniać zgodnie 
z wymogami wzajemnej zgodności, tzn. że nie będzie możliwości 
sfinansowania np. budowy płyty do obornika, jeśli dotychczas jej 
w gospodarstwie nie było. Natomiast będzie możliwe dofinansowanie 
do rozbudowy płyty, jeśli w wyniku operacji nastąpi wzrost produkcji 
zwierzęcej. 

 Brak jest możliwości finansowania prostych inwestycji 
odtworzeniowych, co oznacza, że nie można np. zakupić nowego 
zbiornika na mleko o takiej samej pojemności, ponieważ obecnie 
używany nie chłodzi odpowiednio dobrze. 

 Definicja młodego rolnika na potrzeby działania „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”: aby otrzymać punkty za wiek przy ocenie 
wniosku wnioskodawca nie może przekroczyć 40 lat, aby otrzymać 
refundację w wysokości 60% dodatkowo musi mieć kwalifikacje 
rolnicze oraz posiadać gospodarstwo nie dłużej niż 5 lat. 
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