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PROW 2014-2020

Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych 
położonych na obszarach Natura 2000;
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Stan prawny.

Ogólne założenia zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;

Uchwała numer 64 Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 r.;

Uchwała Numer 85 Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 r.;

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 5.12.2016 r. 
(niepublikowany obecnie trwają konsultacje wewnątrzresortowe).
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Powody wsparcia dla obszarów Natura 2000 w ramach PROW 2014-2020.

Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 napotykają na 
szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych 
przewidzianych dla danego obszaru. 

Plany ochrony obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do 
gospodarowania na trwałych użytkach zielonych.

Stąd też w zakres PROW 2014-2020 włączony zostaje instrument wsparcia 
inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz 
produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska.
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Warunki kwalifikowalności:

Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa 
położonego na obszarze Natura 2000. 

W przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej:
w gospodarstwie zachowana zostanie obsada zwierząt, wynikająca z planu 
zadań ochronnych lub planu ochrony lub, gdy program ochrony nie określa 
dopuszczalnej obsady zwierząt maksymalnie 2 DJP/ha;

W przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc 
dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych 
należących do gospodarstwa.
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Kto może uzyskać wsparcie?

1. Rolnik, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub 
nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych 
produkcji rolnej;

 W gospodarstwie znajdują się trwałe użytki zielone położone na gruntach, które objęte są 
obszarem Natura 2000;

 W gospodarstwie prowadzona jest działalność rolnicza w zakresie  produkcji roślinnej lub 
zwierzęcej, z  wyłączeniem chowu i hodowli ryb;

 nadany numer EP;

2. Rolnik, który kieruje gospodarstwem;
3. Jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
4. Jest pełnoletni.
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Kto może uzyskać wsparcie?

1. Osoba fizyczna;

2. Osoba prawna  albo spółka osobowa;

3. Spółka cywilna;



9

Gospodarstwo to grunty:

 grunty własne; 

 oddane w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi;

 Dzierżawione z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST (na co najmniej 7 lat);

 Dzierżawy inne niż ZSRSP lub JST  zawarte w formie aktu notarialnego albo z data pewną  
na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

 Do których przyznano rolnikowi jednolitą płatność obszarową, co najmniej w roku, w 
którym złożono wniosek o przyznanie pomocy;
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Pomoc przyznaje się na operację:

 która przyczyni się do utrzymania i użytkowania trwałych użytków zielonych położonych 
na obszarze Natura 2000;

 O ile, jej realizacja: nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 
2000 i jest zgodna z działaniami obligatoryjnymi ustalonymi dla danego obszaru Natura 
2000 znajdującego się na terenie gospodarstwa;

 Spełniające wymagania określonymi przepisami prawa;

 W przypadku gospodarstw z produkcją zwierzęcą, operacje związane będą w zakresie 
zwierząt  z gatunku: bydło domowe; bawoły; daniele; jelenie szlachetne lub jelenie sika; 
konie; osły; kozy; owce.
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.
Pomoc przyznaje się na inwestycje, które:

 nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych;

 Zrealizowane zostaną w najwyżej dwóch etapach- przy czy w przypadku 
inwestycji jednoetapowych złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w 
terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast w przypadku 
inwestycji dwu etapowych  w terminie do 36 miesięcy od dnia podpisania 
umowy (nie później niż do 30 czerwca 2023 r.) 
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Kryteria wyboru - Ogólne:

Preferowane będą gospodarstwa posiadające dużą powierzchnię 
trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000.

Preferowane będą operacje obejmujące inwestycje ściśle związane z 
wymogami, jakie wynikają dla gospodarstwa z planu zadań ochronnych 
lub planu ochrony obszaru Natura 2000.

Preferowane będą operacje realizowane przez młodych rolników.
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Kryteria wyboru - Szczegółowo:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów (określona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) przyznawanych na podstawie następujących 
kryteriów wyboru:
1. Powierzchnia trwałych użytków zielonych (TUZ) na obszarze Natura 2000 w 

gospodarstwie:
 W przypadku gospodarstwa o powierzchni TUZ na obszarze Natura 2000 nie większej niż 

100 ha-przyznaje się maksymalnie 100 punktów, przy czym  100 punktów przyznaje się, 
jeśli powierzchnia TUZ na Natura 2000 w gospodarstwie jest równa 100 ha, a jeśli jest 
mniejsza - przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów,

 W przypadku gospodarstw o powierzchni TUZ na obszarze Natura 2000 większej niż 100 
ha - liczba punktów przyznawana jest wg wzoru: 

Powierzchnia
TUZ na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie *10

Liczba pkt = ------------------------------------------------------------+99,15
1175
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Kryteria wyboru cd:

2. Udział TUZ wartościowych pod względem środowiskowym, w odniesieniu do powierzchni TUZ na obszarze 
Natura 2000, w gospodarstwie, wynosi:

 Powyżej 75% - przyznaje się 30 punktów;
 30% i nie więcej niż 75% - przyznaje się maksymalnie 30 punktów, przy czym 30 punktów przyznaje się, 

jeśli udział trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym, w odniesieniu do 
powierzchni TUZ na obszarze Natura 2000, wchodzących w skład gospodarstwa wynosi 75% a jeśli jest 
mniejszy –przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów; 10 punktów przyznaje się, gdy udział ten wynosi 
30%;

3. Operacja jest realizowana w gospodarstwie, w którym udział TUZ położonych na obszarze Natura 2000, w 
odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa  wynosi:

 Co najmniej 30% - przyznaje się 10 punktów;
 Powyżej 30% i nie więcej niż 60% - przyznaje się 20 punktów;
 Powyżej 60% - przyznaje się 30 punktów;
4.    Operacja obejmuje realizację inwestycji ściśle związanych z wymogami, jakie wynikają dla danego    
gospodarstwa z planu zadań ochronnych lub planu ochrony wyznaczonego dla danego obszaru Natura 2000 –
przyznaje się 20 punktów;
5.    Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, będący osobą fizyczną, w dniu złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy, ma nie więcej niż 40 lat-przyznaje się 20 punktów;
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Pomoc przyznaje się na operację, która uzyskała  co najmniej 30 punktów.

W przypadku operacji o takiej samie liczbie punktów, pomoc przysługuje w
pierwszej kolejności temu podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy,
którego gospodarstwo ma większą powierzchnię trwałych użytków zielonych
wartościowych pod względem środowiskowym, a jeśli w gospodarstwie nie ma
trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym, pomoc
przysługuje w pierwszej kolejności temu podmiotowi ubiegającemu się o
przyznanie pomocy, którego gospodarstwo ma większą powierzchnię trwałych
użytków zielonych na obszarze Natura 2000.
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Kwoty i stawki wsparcia :
•60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników,
•50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno 
gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:

•200 tys. zł  na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją 
budynków inwentarskich lub adaptacją na budynki inwentarskie;

•500 tys. zł jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków 
inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków 
na budynki inwentarskie;

Powyższe limity nie łączą się.
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Koszty kwalifikowane:

 Koszt zakupu sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w 
tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i 
roślin inwazyjnych,

 Koszt wyposażania pastwisk;

 Koszt budowy lub modernizacji budynków, budowli, urządzeń do przechowywania 
nawozów naturalnych oraz zakup wyposażenia, wykorzystywanych do produkcji 
zwierzęcej, w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne 
wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie;

 Koszty ogólne (do 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych);
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Ogłoszenie o naborze wniosków 
( wg. obowiązującego Harmonogramu  I kwartał 2017 r.)

Prezes ARiMR podaje do publicznej wiadomości, na stronie administrowanej przez
Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie OR i BP
ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków;

Termin składania: nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.

W ramach jednego naboru można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy
dotyczącego jednego gospodarstwa.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR Agencji właściwym ze względu na miejsce
położenia gospodarstwa. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez
osobę upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego.
Wniosek może być również złożony za pośrednictwem BP.



Dziękuję za uwagę
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