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Inwestycyjne dla gospodarstw
Poddziałanie: Modernizacja gospodarstw
rolnych
Poddziałanie: Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach Natura 2000
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położonych na obszarach OSN
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„Modernizacja gospodarstw rolnych” umożliwia
wsparcie w następujących obszarach
 rozwój produkcji prosiąt,
 rozwój produkcji mleka krowiego,
 rozwój produkcji bydła mięsnego,
 operacje związane z racjonalizacją technologii
produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu
produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą
jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej
produktu.

Pomoc przyznaje się na operację
zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w
obszarze:
 rozwój produkcji prosiąt, w wyniku realizacji której nastąpi w
gospodarstwie wzrost liczby loch do co najmniej 50 zwanym Obszar A,

 rozwój produkcji mleka krowiego, w wyniku realizacji której
nastąpi w gospodarstwie wzrost liczby krów mlecznych do
co najmniej 25 - zwanym Obszar B, lub
 rozwój produkcji bydła mięsnego - zwanym Obszar C,
 związanym z racjonalizacją technologii produkcji,
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem
skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem
wartości dodanej produktu – Obszar D ;
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Pomoc przyznaje się na operację

obejmującą wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z
działalnością rolniczą, w tym również przygotowaniem do
sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
(w przypadku gdy operacja jest związana bezpośrednio z
działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej,

operacja może obejmować wyłącznie inwestycje związane z
produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich w
rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie

zwierząt gospodarskich);
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Pomoc przyznaje się na operację
 uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej
kosztów;
 której koszty kwalifikowalne, nie są finansowane z udziałem innych
środków publicznych;
 która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku
zbytu;
 spełniającą wymagania określone przepisami prawa mającymi
zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji;
 której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
(unikanie efektu dead weight)
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Warunki dla realizowanej operacji
Realizacja operacji przyczyni się do poprawy
ogólnych wyników gospodarstwa, 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 we wszystkich obszarach
wsparcia (A – D)
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Warunki dla realizowanej operacji
Pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość ekonomiczna
gospodarstwa (SO) jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie
większa niż 200 tys. euro i 250 tyś. Euro w przypadku
rozwoju produkcji prosiąt.
Są dwa przypadki gdy do tej kwestii podchodzić należy
inaczej, tj.:
W przypadku, gdy operację mają realizować osoby wspólnie
wnioskujące, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość
ekonomiczna gospodarstwa osoby wspólnie wnioskującej jest
mniejsza niż 10 tys. euro, pod warunkiem, że:
suma wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie
wnioskujących wynosi co najmniej 15 tys. euro;
w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o
płatność końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie
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wielkość ekonomiczną wynoszącą
BRWINOWIE co najmniej 10 tys. euro.

Modernizacja gospodarstw rolnych
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w
okresie realizacji programu wynosi maksymalnie:








900 tys. zł – w przypadku operacji realizowanej w obszarze rozwój
produkcji prosiąt (obszar a)
500 tys. zł - jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację
budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w
gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie,
200 tys. zł – w przypadku operacji obejmującej inwestycje
niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków
inwentarskich w tym ich wyposażaniem lub adaptacją innych
istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie
(dot. obszaru d),
na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.
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Koszty kwalifikowalne - obszar D
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 związanych 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;

ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;
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Koszty kwalifikowalne – obszar D
- szczegółowo:
budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub
budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania,
magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych (łącznie ze
zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi)
wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażenia, koszty rozbiórki i
utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że
rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;
zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa,
suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w

szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru
roślin, lub urządzeń do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia,
sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub
urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do
pojenia, zadawania pasz,
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przechowywania mleka;

Koszty kwalifikowalne – obszar D
- szczegółowo:

zakładania owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, w tym koszty zakupu
materiału szkółkarskiego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji
krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; w
przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w wykazie gatunków
roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny
może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany, ogłoszonym w
obwieszczeniu, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada
2012 r. o nasiennictwie kosztem kwalifikowalnym jest zakup materiału
siewnego kategorii kwalifikowany roślin sadowniczych lub materiału
szkółkarskiego CAC;
wyposażania pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty
grodzenia lub budowy wiat;
instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu maszyn lub urządzeń
służących ochronie środowiska, w tym do składowania odchodów
zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu, oczyszczania
ścieków powstających w wyniku prowadzonej działalności rolniczej lub
służących poprawie warunków utrzymania zwierząt lub poprawie higieny
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produkcji,
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Koszty kwalifikowalne – obszar D
- szczegółowo:

zakupu, instalacji lub budowy innych niż wymienione w pkt 5
elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na
warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym zakupu i instalacji
urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego
wsparciu prowadzonej działalności rolniczej;
opłat za patenty lub licencje;
rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu,
nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 2,
jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w
okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia
wniosku o płatność końcową.
Do kosztów, o których mowa pkt 1–7, zalicza się koszty transportu
do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji
operacji oraz maszyn i urządzeń objętych operacją, a także
koszty montażu
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Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne
w wysokości poniesionej przez beneficjenta,
nie więcej jednak niż:
60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji
realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub
młodego rolnika
50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji
innych niż wymienione w pkt 1

i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
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Projekt budowlany
Projekt budowlany – w przypadku gdy operacja obejmuje
inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub
remoncie połączonym z modernizacją - kopia
projektu budowlanego stanowiącego podstawę uzyskania
ostatecznego pozwolenia, zezwolenia lub innej decyzji,
których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do
realizacji inwestycji objętych operacją. W przypadku projektu
dotyczącego budynku inwentarskiego, z załączonej kopii
projektu budowlanego, powinno wynikać jaka jest obsada
zwierząt w projektowanym budynku.
W przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie
wnioskujące dokumentacja powinna opiewać na wszystkie
osoby wchodzące w skład grupy osób wspólnie
wnioskujących.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
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Ostateczne pozwolenia, zezwolenia
lub inne decyzje
Ostateczne pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzje, których uzyskanie jest
wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych
operacją, a także inne dokumenty potwierdzające spełnienie określonych w
odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją - w
przypadku, gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje –
kopia
Ostateczne pozwolenie na budowę - w przypadku, gdy na podstawie
przepisów Prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń/
decyzji.
Dokument dołączany do wniosku w przypadku operacji, dla których jest ono
wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, gdy na podstawie
obowiązujących przepisów prawa istnieje obowiązek uzyskania odpowiednich
pozwoleń w związku z realizacją danej inwestycji.
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót budowlanych, których wykonanie jest
dopuszczalne w oparciu o prostszy tryb, jakim jest zgłoszenie zamiaru wykonania
robót budowlanych.
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Koszty kwalifikowalne – obszar D
- szczegółowo:

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga często długiego
okresu oczekiwania, gdyż decyzja ta wymaga wykonania stosownych
uzgodnień lub uzupełnień – najczęściej okres ten jest nie krótszy niż
jeden miesiąc. Planując wystąpienie na operacje typu „Modernizacja
gospodarstw rolnych”, należy więc uwzględnić czas niezbędny do
wykonania i uzgodnienia projektu budowlanego, czas na wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dodatkowo czas, w którym
decyzja stanie się ostateczna ( 21 dni, tj. 14 dni oraz 7 dni na
wpłynięcie korespondencji z odwołaniem) – jeżeli dotyczy. Z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy wystąpić
odpowiednio wcześnie, a nie dopiero w dniu składania wniosku o
przyznanie pomocy. Załączenie decyzji o pozwoleniu na budowę do
wniosku o przyznanie pomocy przyspiesza weryfikację wniosku.
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Decyzja ostateczna – pozwolenie na budowę
Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW decyzja o pozwoleniu
na budowę załączana do Wniosku musi być decyzją
ostateczną (tj. opatrzona stemplem właściwego organu
administracji budowlanej, wpisem na decyzji lub
zaświadczeniem ww. organu - starostwa, że decyzja ta
stała się ostateczna). Dokument powinien być
przedstawiony jako załącznik do wniosku o przyznanie
pomocy. W sytuacji, gdy Podmiot nie dysponuje ostatecznym
pozwoleniem w dniu składania wniosku, decyzję taką
powinien dostarczyć najpóźniej w 14-dniowym terminie
określonym w wezwaniu do uzupełnienia. Brak ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę może skutkować odmową
przyznania pomocy.
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„Inwestycje w gospodarstwach
położonych
na obszarach Natura 2000”
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„Inwestycje w gospodarstwach położonych
na obszarach Natura 2000”
 pomoc może ubiegać się rolnik osoba fizyczna, osoba
prawna, spółka osobowa, wspólnicy spółki cywilnej,
jeżeli:
 jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
 gospodarstwa rolnego
 nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej
 zwanych dalej “gospodarstwem” którego jest posiadaczem,
łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk
trwałych zwanym dalej „obszarem Natura 2000”, wynosi co
najmniej 1 ha,
(w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1307/20131), zwanych dalej
„trwałymi użytkami zielonymi”, położonych na obszarze Natura 2000 (w rozumieniu
art. 5 pkt. 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074),
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Harmonogram planowanych naborów wniosków
w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r.

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ
operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych
na obszarach Natura 2000” 28 września – 27
października 2017, III kwartał 2018 r.

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ
operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” - nabór
obszar a, b, c i d I kwartał 2018 r. - obszar d , II kwartał
2018 r. - obszar: a, b, c
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Na jakie operacje może być przyznana pomoc?
Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która:
przyczyni się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków
zielonych położonych na obszarze Natura 2000,
nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000,
nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla

obszaru Natura 2000
spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej
inwestycji,
której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków
publicznych, oraz
dodatkowo, w przypadku operacji związanej z działalnością rolniczą w zakresie
produkcji zwierzęcej, obejmuje wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą
w zakresie zwierząt trawożernych, tj. zwierząt z gatunku: bydło domowe, bawoły,
daniele, jelenie szlachetne

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
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konie, osły, kozy i owce,23

Wynik realizacji tej operacji
W wyniku realizacji tej operacji nastąpi:
o rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji
zwierzęcej w zakresie zwierząt trawożernych, w
szczególności przez zwiększenie skali tej produkcji lub
poprawę jakości tej produkcji, albo
o zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji
na
produkcję
zwierzęcą
w
zakresie
zwierząt
trawożernych.
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Poziom i wysokość pomocy
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części
poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Wsparciu podlega:
60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji
realizowanej przez „młodego rolnika”
50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji
realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.
Limit na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo:
 500 tys. zł
 200 tys. zł na inwestycje niezwiązane z budową lub
modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją
innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki
inwentarskie wynosi
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Czy w przypadku wszystkich inwestycji na obszarach Natura
2000 (chodzi o zakup maszyn i urządzeń) potrzebne jest
zaświadczenie od RDOŚ-u. Czy w przypadku tylko zakupu
kosiarki i ciągnika nie trzeba uzyskiwać zaświadczeń z GDOŚ?

Zgodnie z przepisem § 11 ust. 2 pkt 17 ww. rozporządzenia,
zaświadczenie wydawane przez właściwy organ, który
koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na
danym obszarze, należy uzyskać i przedstawić w przypadku
każdej operacji, gdy nie przeprowadzono w odniesieniu do
niej oceny oddziaływania na obszary Natura 2000,
potwierdzające, że realizacja inwestycji nie spowoduje
negatywnego oddziaływania na cele ochrony tych obszarów
i nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi.

W związku z powyższym, w przypadku operacji polegającej
na zakupie maszyn i urządzeń, należy wystąpić o wydanie
przedmiotowego zaświadczenia do RDOŚ.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
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Jak należy prawidłowo określić koszt kwalifikowalny ciągnika
którego cena zakupu została określona na 150 tys. zł w
przypadku jednoczesnego zakupu prasy 80 tys. i owijarki bel
- 20 tys.

Zgodnie z przepisem § 5 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego koszt
zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowalnym w
wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–5 tego
rozporządzenia. Zatem dla przedstawionego przykładu, w którym koszt

pozostałych maszyn i urządzeń wynosi 100 tys. netto (owijarka bel - 20
tys. i 80 tys. - prasa zwijająca) do zestawienia rzeczowo finansowego
operacji w przypadku równoczesnego uwzględniania w przedmiocie
operacji ciągnika rolniczego można maksymalnie wpisać 50 tys.
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WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ
PRZEZNACZONYCH DO UTRZYMANIA
TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH
Załącznik nr 1
1. Maszyny lub urządzenia do koszenia trawy lub przetrząsania lub zgrabiania
skoszonej biomasy.
2. Wały lub włóki łąkowe.
3. Agregaty do renowacji (pielęgnacji) łąk, w tym z siewnikami do podsiewu
powierzchniowego.
4. Specjalistyczne siewniki do bezpośredniego podsiewu łąk: szczelinowe lub

gryzujące (szerokopasowe).
5. Urządzenia do zbioru skoszonej biomasy, w tym prasy rolujące lub kostkujące,
prasoowijarki, owijarki bel folią, sieczkarnie z osprzętem do zbioru traw, przyczepy
zbierające.
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WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ
PRZEZNACZONYCH DO UTRZYMANIA
TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH
Załącznik nr 1
6. Przyczepy do transportu sianokiszonek.
7. Wały do rozgarniania lub ugniatania zielonki w silosie lub na pryzmie.
8. Równiarki pryzmowane (silosowane) zielonki.
9. Wozy asenizacyjne z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej
typu: doglebowe szczelinowe (tarczowe), płozy wleczone, węże wleczone lub
wyłącznie aplikatory tego typu.
10. Rozrzutniki obornika lub kompostu.
11. Urządzenia do usuwania drzew lub krzewów lub selektywnego usuwania
chwastów.
12. Ciągniki rolnicze.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Dziękuję za uwagę
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu
tel. 61 823 20 81
e-mail: m.tatka@cdr.gov.pl

30

