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Podstawa prawna
1. Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrze -

nia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lato 2007-2013,
lipiec2007
3. Projekt Rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” obj tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele działania
Działanie ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw
w celu zwi kszenia ich efektywno ci poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym:

wprowadzenie nowych technologii produkcji,
popraw jako ci produkcji,
ró nicowanie działalno ci rolniczej,
zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotycz cymi ochrony rodowiska naturalnego,
higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierz t.

Zakres działania
Pomoc jest udzielana na inwestycje dotycz ce
modernizacji lub rozwoju produkcji ro linnej lub zwierz cej,
z wył czeniem produkcji le nej i rybnej. Operacje mog
dotyczy produkcji produktów ywno ciowych jak i nie ywno ciowych (w tym produktów rolnych wykorzystywanych do produkcji energii odnawialnej), a tak e przygotowania do
sprzeda y lub sprzeda y bezpo redniej produktów rolnych
wytwarzanych w gospodarstwie. W zakres operacji mog
wchodzi inwestycje zwi zane z wytwarzaniem i wykorzysty3

waniem energii ze ródeł odnawialnych na potrzeby prowadzenia produkcji rolnej.
Pomoc przyznaje si na inwestycje, które nie spowoduj
wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu. W przypadku rozwoju produkcji mleka w gospodarstwie, pomoc
mo ne zosta udzielona, je eli beneficjent jest w posiadaniu
limitu na produkcj mleka, odpowiadaj cego produkcji mleka
w tym gospodarstwie. Pomoc mo e by przyznana na
inwestycje, maj ce na celu dostosowanie gospodarstwa do
standardów, wynikaj cych z przepisów prawa Unii
Europejskiej:
obowi zuj cych – pod warunkiem, e inwestycj podejmuje beneficjent działania „Ułatwienie startu młodym
rolnikom” zgodnie z biznesplanem, a dostosowanie gospodarstwa rolnego nast pi przed upływem 36 miesi cy od
dnia podj cia prowadzenia gospodarstwa rolnego;
nowowprowadzonych - pod warunkiem, e dostosowanie
nast pi w terminie nie dłu szym ni 36 miesi cy od dnia,
w który dany standard stał si obowi zuj cy.

Opis ogólnych wymogów
1. Pomoc mo e by przyznana na inwestycj , która przyczyni
si do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa:
wzrostu warto ci dodanej brutto w gospodarstwie (GVA),
w szczególno ci w wyniku racjonalizacji technologii
produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub
skali produkcji, poprawy jako ci produkcji lub zwi kszenia warto ci dodanej produktu, lub
poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie ochrony
rodowiska, lub
poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie warunków
utrzymania zwierz t, lub
poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie higieny
i bezpiecze stwa produkcji, lub
poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie infrastruktury drogowej,
2. Spełnia wymagania okre lone przepisami prawa;
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3. Poniesione koszty s uzasadnione pod wzgl dem wysoko ci;
4. Nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej.
Gospodarstwo, którego dotyczy inwestycja, jest ywotne
pod wzgl dem ekonomicznym (wielko
ekonomiczna
gospodarstwa wynosi co najmniej równowarto 4 ESU) i jest
prowadzone przez osob posiadaj c odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W przypadku osób fizycznych b d cych
beneficjentami działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
obj tego PROW 2007-2013 dopuszcza si przyznanie pomocy
osobie nieposiadaj cej wymaganych kwalifikacji zawodowych
pod warunkiem, e uzyska ona odpowiednie wykształcenie
w terminie okre lonym w zwi zku z przyznaniem pomocy
w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Rodzaj inwestycji wspieranych w ramach operacji
W ramach operacji wspierane b d inwestycje materialne i niematerialne słu ce modernizacji produkcji rolnej,
w szczególno ci:
1. inwestycje materialne:
budowa lub remont poł czony z modernizacj budynków
lub budowli,
zakup lub instalacja maszyn, urz dze , w tym sprz tu
komputerowego,
zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich,
zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury
technicznej wpływaj cych bezpo rednio na warunki
prowadzenia działalno ci rolniczej, przygotowania do
sprzeda y lub sprzeda y bezpo redniej;
2. inwestycje niematerialne:
zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie,
usługi zwi zane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotycz cej projektu oraz
nadzorem technicznym, zwi zane bezpo rednio z realizacj projektu.
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Koszty kwalifikowane operacji
Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza si koszty:
budowy, przebudowy, remontu poł czonego z modernizacji budynków lub budowli wykorzystywanych do
produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania,
przygotowywania do sprzeda y produktów rolnych lub
sprzeda y bezpo redniej (ł cznie ze zlokalizowanymi
w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) wraz z zakupem, monta em instalacji technicznej,
wyposa enia, koszty rozbiórki i utylizacji materiałów
szkodliwych pochodz cych z rozbiórki pod warunkiem, e
rozbiórka jest niezb dna w celu realizacji operacji;
zakupu lub instalacji maszyn, urz dze , wyposa enia do
produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzeda y,
sprzeda y bezpo redniej, w szczególno ci: sprz tu do
uprawy, piel gnacji, ochrony, nawo enia oraz zbioru ro lin,
ci gników rolniczych, przyczep rolniczych, maszyn lub
urz dze do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania
produktów rolnych, maszyn lub urz dze do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urz dze do
pojenia, zadawania pasz, urz dze do pozyskiwania,
przechowywania mleka;
zakładania lub wyposa ania sadów lub plantacji wieloletnich, z wył czeniem zakładania plantacji choinek, wi ni,
malin, truskawek, porzeczek oraz ro lin na cele energetyczne;
koszty zakupu materiału rozmno eniowego lub nasadzeniowego przeznaczonego do zało enia sadu lub plantacji,
których okres u ytkowania jest dłu szy ni 5 lat;
w przypadku gatunków ro lin uprawnych wymienionych
w zał czniku nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r.
o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 i Nr 80,
poz. 541) kosztem kwalifikowalnym jest zakup materiału
rozmno eniowego lub nasadzeniowego kategorii kwalifikowany, z tym e je eli do krajowego rejestru nie wpisano
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adnej odmiany gatunku ro liny, który jest wymieniony
w zał czniku nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r.
o nasiennictwie kosztem kwalifikowalnym mo e by zakup
materiału szkółkarskiego CAC;
koszty grodzenia, wyposa ania sadów i plantacji wieloletnich w niezb dne urz dzenia techniczne i technologiczne.
wyposa ania pastwisk lub wybiegów dla zwierz t, w szczególno ci koszty grodzenia lub budowy wiat;
zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wod , w tym budowy
wody, zakupu i instalacji urz dze do uzdatniania,
uj
rozprowadzania, magazynowania wody, nawodnie ci nieniowych;
instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu,
instalacji maszyn lub urz dze
słu cych ochronie
rodowiska, w tym do składowania odchodów zwierz cych
lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprz tu, oczyszczania
cieków powstaj cych w wyniku prowadzonej działalno ci
rolniczej lub słu cych poprawie warunków utrzymania
zwierz t lub poprawie higieny produkcji;
zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury
technicznej wpływaj cych bezpo rednio na warunki prowadzenia działalno ci rolniczej, w tym utwardzanie placów
manewrowych, zakup i instalacja urz dze do pozyskiwania energii ze ródeł odnawialnych;
zakupu sprz tu komputerowego i oprogramowania
słu cego wsparciu prowadzonej działalno ci rolniczej,
w tym programy ksi gowe;
rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczaj ce ceny netto nabycia rzeczy, je eli przeniesienie własno ci tych rzeczy na beneficjenta nast pi
w okresie realizacji operacji, lecz nie pó niej ni do dnia
zło enia wniosku o płatno ostateczn .
Kosztem kwalifikowalnym mo e by koszt budowy
nowego budynku inwentarskiego przeznaczonego do produkcji
trzody chlewnej (chlewni) albo drobiu (kurnika), wył cznie
w przypadku gdy celem budowy budynku jest przeniesienie
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produkcji z istniej cego budynku inwentarskiego, b d cego
w posiadaniu wnioskodawcy. Ograniczenie to nie dotyczy
wnioskodawcy, który jest beneficjentem działania „Ułatwianie
startu młodym rolnikom” obj tego Programem.

Kwalifikowane koszty ogólne
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si tak e koszty
ogólne, które s bezpo rednio zwi zane z przygotowaniem
i realizacj operacji, w wysoko ci nieprzekraczaj cej 10%
pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.
1. Przygotowania dokumentacji technicznej operacji w szczególno ci:
kosztorysów,
projektów architektonicznych lub budowlanych,
operatów wodnoprawnych,
ocen lub raportów oddziaływania na rodowisko,
dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
wypisów i wyrysów z katastru nieruchomo ci,
projektów technologicznych,
wyceny dokonanej przez rzeczoznawc ;
2. Opłat za patenty lub licencje,
3. Nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.
4. Kosztem kwalifikowalnym jest koszt zakupu maszyn lub
urz dze u ywanych, je eli:
w dniu zakupu nie były one starsze ni 5 –letnie;
nie zostały wcze niej nabyte z wykorzystaniem pomocy krajowej lub pochodz cej z Unii Europejskiej;
ich cena nie przekracza warto ci rynkowej i jest ni sza
od ceny nowych podobnych maszyn i urz dze ;
maj wła ciwo ci techniczne niezb dne do realizacji
operacji i spełniaj obowi zuj ce normy i standardy;
ich zakup b dzie potwierdzony faktur oraz dowodem
dokonania płatno ci bezgotówkowej przeprowadzonej
poleceniem przelewu.
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Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa,
prowadz ca działalno rolnicz w zakresie produkcji ro linnej
lub zwierz cej. Osoba fizyczna jest pełnoletnia i nie osi gn ła
wieku emerytalnego.
Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, która:
jest posiadaczem samoistnym lub zale nym gospodarstwa
rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni
u ytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomo ci
słu cej do prowadzenia produkcji w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników;
prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcj ro linna lub zwierz c , w tym równie produkcj
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub
reprodukcyjnego, produkcj warzywnicz , ro lin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowl i produkcj materiału zarodowego zwierz t, ptactwa i owadów
u ytkowych lub produkcji zwierz t typu przemysłowego
fermowego, z wył czeniem chowu i hodowli ryb, zwan
dalej „działalno ci rolnicz ”;
jest obywatelem pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej;
jest pełnoletnia i nie uko czyła 60 lat;
posiada nast puj ce kwalifikacje zawodowe:
− wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, rednie
lub wy sze lub
− tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia
działalno ci rolniczej i co najmniej 3-letni sta pracy
w rolnictwie, lub
− wykształcenie wy sze inne ni rolnicze i co najmniej 3letni sta pracy w rolnictwie albo wykształcenie wy sze
inne ni rolnicze i uko czone studia podyplomowe
w zakresie zwi zanym z rolnictwem, albo wykształcenie
rednie inne ni rolnicze i co najmniej 3– letni sta pracy
w rolnictwie, lub
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− wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze
zawodowe inne ni rolnicze i co najmniej 5 – letni sta
pracy w rolnictwie,
− kwalifikacje rolnicze wymagane przy udzielaniu pomocy
inwestycyjnej rolnikom w pa stwie, którego obywatelstwo posiada, w ramach analogicznego działania
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) je eli nie posiada obywatelstwa polskiego;
Ograniczenie dost pu
Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie projektu
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania
„Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, mo e zło y wniosek
o przyznanie pomocy nie wcze niej ni :
1. w roku nast puj cym po roku, w którym zło ył ostatni
wniosek o płatno dotycz cy tego projektu - w przypadku
pomocy przyznanej w wysoko ci od 100 do 200 tys. zł;
2. w drugim roku nast puj cym po roku, w którym zło ył
ostatni wniosek o płatno
dotycz cy tego projektu –
w przypadku pomocy przyznanej w wysoko ci powy ej
200 tys. zł;
Przepisów punktu 1 i 2 nie stosuje si w przypadku gdy
wysoko przyznanej pomocy jest ni sza ni 100 tys. zł.
Okre lenie nowo wprowadzonych norm wspólnotowych
(oraz obowi zuj cych norm w przypadku młodych
rolników otrzymuj cych wsparcie na podj cie działalno ci).
W ramach działania wspierane mog by inwestycje
dostosowuj ce gospodarstwo do norm wspólnotowych, które
s obowi zuj ce krócej ni 36 miesi cy. Inwestycje te mog
dotyczy
dostosowania do standardów wynikaj cych
z wdro enia dyrektywy 91/676/EWG w sprawie ochrony wód
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany
pochodzenia rolniczego - dostosowanie gospodarstw do
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standardów okre lonych w programach działa , maj cych na
celu ograniczenie odpływu azotu ze ródeł rolniczych na
wyznaczonych obszarach szczególnie nara onych (OSN).
Programy działa dla poszczególnych OSN, obowi zuj ce na podstawie aktów prawa miejscowego (rozporz dzenie dyrektora generalnego regionalnego zarz du
gospodarki wodnej) wydawane były od roku 2004 i obejmuj
okresy 4 letnie.
W zakres tych Programów wchodz
dostosowania
gospodarstw dotycz ce sposobu przechowywania nawozów
naturalnych i pasz obj to ciowych. Pomoc inwestycyjna na
dostosowanie w ww. zakresie mo e by udzielana o ile
inwestycja zostanie zrealizowana nie pó niej ni w okresie 36
miesi cy od daty przewidzianej w programie działa jako
termin ko cowy dokonania dostosowa w gospodarstwach
poło onych na OSN.
W ramach działania wspierane mog c by inwestycje
dostosowuj ce gospodarstwa beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” obj tego PROW 2007- 2013
do obowi zuj cych norm wspólnotowych.
1. Higieny produkcji - dyrektywa 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiaj ca przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka;
2. Warunków utrzymania zwierz t:
a) dyrektywa 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycz ca
ochrony zwierz t hodowlanych,
b) dyrektywa 99/74/WE ustanawiaj ca minimalne normy
ochrony kur niosek,
c) dyrektywa 91/629/EWG ustanawiaj ca minimalne normy
ochrony ciel t,
d) dyrektywa 97/2/WE zmieniaj ca dyrektyw 91/629/EWG
ustanawiaj c minimalne normy ochrony ciel t,
e) decyzja Komisji 97/182/WE zmieniaj ca Zał cznik do
dyrektywy 91/629/EWG ustanawiaj cej minimalne
normy ochrony ciel t,
f) dyrektywa 91/630/EWG okre laj ca minimalne normy
ochrony wi ,
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g)

dyrektywa 2001/88/WE zmieniaj ca dyrektyw
91/630/EWG ustanawiaj c minimalne normy ochrony
wi ,
h) dyrektywa 2001/93/WE zmieniaj ca dyrektyw
91/630/EWG ustanawiaj c
minimalne standardy
ochrony wi .
Pomoc inwestycyjna na dostosowanie w ww. zakresie,
zgodnie z rozporz dzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 b dzie
udzielana pod warunkiem, e dostosowanie nast pi nie
pó niej ni w okresie 36 miesi cy od daty podj cia prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Rodzaj wsparcia i wysoko

wsparcia

Pomoc ma form refundacji cz ci kosztów kwalifikowalnych operacji (cz ci poniesionych kosztów realizacji
inwestycji).
Maksymalna wysoko
pomocy udzielonej jednemu
beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach
działania, w okresie realizacji PROW, nie mo e przekroczy
300 000 zł (76 848,2 euro). Równowarto kwoty wyra ona
w euro ma charakter indykatywny.
Do realizacji mog by przyj te operacje, których wysoko
kosztów kwalifikowanych b dzie wynosiła powy ej
20 tys. zł. Ograniczenie to nie dotyczy operacji obejmuj cych
wył cznie wyposa enie gospodarstwa rolnego w urz dzenia
do składowania nawozów naturalnych lub projektów zwi zanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.
Intensywno

pomocy

Poziom pomocy wynosi maksymalnie:
40% kosztów inwestycji kwalifikuj cej si do obj cia pomoc ;
50% kosztów inwestycji kwalifikuj cej si do obj cia pomoc , realizowanej przez osob fizyczn , która w dniu
zło enia wniosku o pomoc nie uko czyła 40 roku ycia;
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50% kosztów inwestycji kwalifikuj cej si do obj cia
pomoc , realizowanej na obszarach górskich, innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
obszarach rolnych obj tych sieci NATURA 2000 lub
obszarach, na których obowi zuj ograniczenia w zwi zku
z wdra aniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
60% kosztów inwestycji kwalifikuj cej si do obj cia pomoc , realizowanej przez osob fizyczn , która w dniu
zło enia wniosku o pomoc nie uko czyła 40 roku ycia, na
obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania, obszarach rolnych obj tych
sieci NATURA 2000 lub obszarach, na których obowi zuj
ograniczenia w zwi zku z wdra aniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej;
75% kosztów inwestycji kwalifikuj cej si do obj cia
pomoc , realizowanej w zwi zku z wprowadzeniem w ycie
Dyrektywy Azotanowej – dotyczy umów zawartych do dnia
30 kwietnia 2008 r.
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