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Bieżący stan realizacji zadań

Stan wypłaty środków za 2015 rok

Z kampanii 2015 roku w Pomorskim Oddziale 

Regionalnym ARiMR rozpatrywane są:

 38 734 wnioski o płatność w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego

 25 356 wniosków o płatność z tytułu 

gospodarowania na obszarach górskich i innych 

obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW) 



Bieżący stan realizacji zadań

Stan wypłaty środków za 2015 rok

 5 086 wniosków rolnośrodowiskowych 

(kontynuacyjne PROW 2007-2013) 

 961 wniosków rolno-środowiskowo-klimatycznych 

(PROW 2014-2020)

 158 wniosków rolnictwo ekologiczne (PROW 

2014-2020)



Bieżący stan realizacji zadań

Stan wypłaty środków za 2015 rok

 387 wniosków o wypłatę z tytułu zalesienia 

(kontynuacyjne PROW 2004-2006)

 399 wniosków o wypłatę z tytułu zalesienia 

(kontynuacyjne PROW 2007-2013)

 15 wniosków o pomoc na zalesienia 

(PROW 2014-2020)



Bieżący stan realizacji zadań

Stan wypłaty środków za 2015 rok

Na dzień 13.05.2016 r. rolnikom

ubiegającym się o płatność w ramach

kampanii 2015 roku w Pomorskim

Oddziale Regionalnym ARiMR wypłacono

łącznie 587 196 159,41 zł w tym:



Bieżący stan realizacji zadań

Stan wypłaty środków za 2015 rok

Płatności w ramach systemów wsparcia

bezpośredniego

511 887 167,00 zł

Dla płatności z tytułu gospodarowania na

obszarach górskich i innych obszarach o

niekorzystnych warunkach gospodarowania

(ONW)

51 496 825,00 zł



Bieżący stan realizacji zadań

Stan wypłaty środków za 2015 rok

Płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013)

15 116 773,15 zł

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne 

(PROW 2014-2020) 

815 411,91 zł

Płatności w ramach rolnictwa ekologicznego

(PROW 2014-2020)

1 436 102,60 zł



Bieżący stan realizacji zadań

Stan wypłaty środków za 2015 rok

Płatności na zalesianie (PROW 2004-2006) –

3 339 346,40 zł

Płatności na zalesianie (PROW 2007-2013) –

3 104 528,35 zł

Płatności na zalesianie (PROW 2014-2020) –

160 129,74 zł



Bieżący stan realizacji zadań

Kampania 2016 roku

Więcej czasu mają rolnicy na złożenie wniosków

o przyznanie dopłat obszarowych za 2016 rok

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15

czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o

tegoroczne płatności bezpośrednie.

Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał

jeszcze szansę zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale

wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne

płatności będą pomniejszane o 1 proc.



Bieżący stan realizacji zadań

Kampania 2016 roku

Jednocześnie Agencja Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników, by nie

czekali ze składaniem wniosków do ostatniej

chwili.

Pozwoli to na szybszą weryfikację dokumentów, da

rolnikom czas na poprawę ewentualnych błędów i

uzyskanie płatności w pełnej kwocie.



Bieżący stan realizacji zadań

Kampania 2016 roku

Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny,

kierownik biura powiatowego Agencji, niezwłocznie po

jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych

brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do

11 lipca 2016 r., chyba że ten termin upłynął.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 11

lipca 2016 r., wniosek o przyznanie płatności jest

rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo

wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego

właściwych dokumentów.



Bieżący stan realizacji zadań

Kampania 2016 roku

Jest także możliwość wypełnienia e-wniosku.

To bardzo wygodna forma ubiegania się o płatności

bezpośrednie, ponieważ system automatycznie

sprawdzi, czy wszystkie wymagane pola zostały

wypełnione oraz czy wniosek jest kompletny, a samo

złożenie nie wymaga wizyty w naszym biurze

powiatowym, wystarczy jedynie wysłać wniosek

elektronicznie.



Bieżący stan realizacji zadań

Kampania 2016 roku

Aby skorzystać z aplikacji e-wniosek, trzeba mieć

specjalny login i kod dostęp do systemu

informatycznego ARiMR.

Kto go nie posiada, musi wystąpić do kierownika

biura powiatowego o nadanie takich uprawnień.



Bieżący stan realizacji zadań

Kampania 2016 roku

Ważne dla rolników, którzy chcą otrzymać

płatności obszarowe za 2016 r. do gruntów

dzierżawionych od ANR.

Od roku 2016 płatności do działek rolnych

wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej

Skarbu Państwa przysługują tylko tym rolnikom,

którzy na dzień 31 maja w roku złożenia wniosku

posiadają tytuł prawny do tych działek.



Bieżący stan realizacji zadań

Kampania 2016 roku

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności

bezpośrednich za 2016 r. do działek rolnych

wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej

Skarbu Państwa zobowiązany jest złożyć,

najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r., do kierownika

biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa oświadczenie, w którym

wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny.



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

W roku 2015 Agencja Restrukturyzacji I

Modernizacji Rolnictwa uruchomiła i

przeprowadziła trzy nabory wniosków z działań

inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020.



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

Premie dla młodych rolników

– w dniach od 20 sierpnia do 16 września 2015 r.

(wnioski składane do BP, rozpatrywane przez

BP)

W zakończonym naborze w kraju zarejestrowanych

zostało 3313 wniosków, w których rolnicy ubiegają

się o przyznanie 330,13 mln zł.

W Pomorski OR złożono 131 wniosków na łączną

kwotę 13,1 mln złotych.



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

Po opublikowaniu w dniu 14.04.2016 r.

wojewódzkiej listy rankingowej, w woj.

pomorskim wydano 106 decyzji o przyznaniu

płatności na łączną kwotę 10,6 mln zł oraz 25

decyzji odmownych.

Premia w wysokości 100 tyś. zł wypłacana będzie w

dwóch ratach w wysokości 80 tyś. zł oraz 20 tyś. zł



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

Modernizacja gospodarstw rolnych

- w dniach od 19 października do 17 listopada

2015 r. (wnioski składane do OR lub za

pośrednictwem BP, rozpatrywane przez OR)

W zakończonym naborze w kraju zarejestrowanych

zostało 2476 wniosków, w których rolnicy ubiegają

się o przyznanie 956,32 mln zł.

W Pomorski Oddziale Regionalnym złożono 110

wniosków na łączną kwotę prawie 42 mln

złotych.



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

Wsparcie można było otrzymać na inwestycje związane z:
rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne 900 tys. zł (obszar a);

rozwojem produkcji mleka krowiego - do 500 tys. zł (obszar b);

rozwojem produkcji bydła mięsnego - do 500 tys. zł (obszar c).

Obecnie trwa weryfikacja wniosków. Do wszystkich

wnioskodawców , co do których nastąpiła taka konieczność

wysłano pisma o uzupełnienie braków.

Według stanu na 19.05.2016 r. w woj. pomorskim

pozytywnie zakończono obsługę 8 spraw, tj.

podpisano 8 umów ( w całym kraju - 160 umów).



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów

rolnych, obrót nimi i ich rozwój

- w dniach od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. na

tzw. „duże przetwórstwo” dla przedsiębiorców

(składane do OR, rozpatrywane przez Centralę)

W kraju zarejestrowane zostały 833 wnioski, w

których przetwórcy ubiegają się o przyznanie wsparcia

w wysokości 1,57 mld zł.

W Pomorski OR złożono 44 wnioski na łączną

kwotę 92 mln złotych.



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, 

który w okresie realizacji Programu wynosi :

• 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących 

się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu 

produktów rolnych; 

• 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego 

związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem 

organizacji producentów w rozumieniu przepisów 

ustawy o grupach producentów rolnych i ich 

związkach.



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

W roku 2016 Agencja Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa uruchomiła i

przeprowadziła trzy nabory wniosków z działań

inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020.



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

Inwestycje w gospodarstwach położonych na

obszarze OSN

- w dniach od 10 lutego do 10 marca 2016 r.

(wnioski składane do OR lub za pośrednictwem BP,

rozpatrywane przez OR)

W kraju zarejestrowane zostały 280 wniosków, w

których rolnicy ubiegają się o przyznanie wsparcia w

wysokości 11,55 mln zł.

W Pomorski OR złożono 10 wniosków na łączną 

kwotę ponad 402 tyś. złotych.



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których

gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach

uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN,

czyli tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie

nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego.

Wsparcie będzie przyznawane na dwa rodzaje inwestycji, te

związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań

określonych w programie działań wprowadzonym dla danego

OSN, dotyczących warunków przechowywania: nawozów

naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz

soczystych oraz na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do

aplikowania nawozów naturalnych.



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

Premie dla młodych rolników 

– w dniach od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. 

(wnioski składane do BP, rozpatrywane przez BP)                                                                              

W zakończonym naborze w kraju zarejestrowanych 

zostało 3358 wniosków, w których rolnicy ubiegają się 

o przyznanie 335,8 mln zł.  

W Pomorski OR złożono 136 wniosków na łączną 

kwotę 13,6 mln złotych.



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie premii dla młodych

rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 345) złagodziła wcześniej

obowiązujące zasady udzielania tej pomocy.

Najważniejsza zmiana polegała na tym, że wsparcie mogli

uzyskać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli

prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in.

wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten dotyczył

także wnioskodawców, którzy ubiegali się o premię dla

młodych rolników w roku 2015. Ponadto zmniejszono

minimalną liczbę punktów, kwalifikującą do

przyznania pomocy z 15 do 12 punktów.



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

Modernizacja gospodarstw rolnych 

- w dniach od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. 

(wnioski składane do OR lub za pośrednictwem BP, 

rozpatrywane przez OR)

W zakończonym naborze w kraju zarejestrowanych zostało 

prawie 30 tysięcy wniosków, w których rolnicy ubiegają się 

o przyznanie 6 mld zł.

W Pomorski Oddziale Regionalnym złożono ponad 1140 

wniosków na łączną kwotę ok. 240 mln złotych, w tym 

około 1110 z obszaru d.



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

Rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni do

300 ha i o określonej wielkości ekonomicznej będą

mogli otrzymać wsparcie na inwestycje związane z:

•rozwojem produkcji prosiąt - do 900 tys. zł

(obszar a);

•rozwojem produkcji mleka krowiego - do 500 tys. zł

(obszar b);

•rozwojem produkcji bydła mięsnego - do 500 tys. zł

(obszar c).



Realizacja harmonogramu naborów wniosków w 

ramach PROW 2014-2020 

• racjonalizacją technologii produkcji,

wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu

produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą

jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej

produktu, przy czym maksymalna kwota wsparcia nie

może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku

inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową,

modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich

wyposażeniem, lub budową lub modernizacją

magazynów paszowych w gospodarstwach - max.

wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł (obszar d).



Działania planowane do wdrożenia w 

najbliższych miesiącach

W czerwcu 2016 r. grupy producentów i organizacji

producentów utworzone po 1 stycznia 2014 roku,

działające jako przedsiębiorstwa, na podstawie

biznesplanu, będą mogły aplikować o pomoc w

ramach instrumentu Tworzenie grup producentów

i organizacji producentów.



Działania planowane do wdrożenia w 

najbliższych miesiącach

Możliwe do uzyskania wsparcie stanowi procentowy

ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub

organizacji producentów ze sprzedaży produktów,

wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej

członków, w poszczególnych latach i sprzedanych

odbiorcom niebędącym członkami grupy lub

organizacji (10 % za 1 rok; 8 % za drugi rok; 6% za

3 rok; 5% za 4 rok; 4% za 5 rok), ale nie więcej niż

100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu

pomocy.



Działania planowane do wdrożenia w 

najbliższych miesiącach

W ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w

przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich

rozwój (typ operacji Przetwórstwo i marketing

produktów rolnych) rolnicy, domownicy i

małżonkowie tych rolników będą mogli w lipcu

2016 r. składać wnioski o refundację do 50%

kosztów inwestycji i maksymalnie do 300 tys. zł na

operacje z zakresu rozpoczynania działalności

przetwórczej (tzw. małe przetwórstwo).



Działania planowane do wdrożenia w 

najbliższych miesiącach

Planuje się, że w sierpniu 2016 r. właściciele gospodarstw,

których potencjał produkcyjny ucierpiał w wyniku klęsk

żywiołowych i katastrof naturalnych, będą mogli — w

przypadku wystąpienia takich klęsk żywiołowych,

niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof —

skorzystać z pomocy w ramach działania Przywracanie

potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk

żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich

środków zapobiegawczych. Kwota możliwej do uzyskania

pomocy to maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych,

lecz nie więcej niż 300 tyś. zł i nie mniej niż 100 tyś. zł.



Działania planowane do wdrożenia w 

najbliższych miesiącach

Zakłada się, że w październiku 2016 r. uruchomiony

zostanie nabór wniosków w ramach poddziałania Wsparcie

inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

(typ operacji Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług

rolniczych). Kwota pomocy - do 50 % kosztów

kwalifikowalnych nie więcej niż 500 tyś. w okresie

realizacji Programu.

Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna,

osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą

w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe

przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed

złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.



Działania planowane do wdrożenia w 

najbliższych miesiącach

Podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa

oraz grupy producentów i ich organizacje będą mogły

ponownie składać wnioski o przyznanie pomocy na

wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,

obrót nimi lub ich rozwój (typ operacji Przetwórstwo i

marketing produktów rolnych) — planowany termin

naboru wniosków o pomoc — listopad 2016 roku. Po

akceptacji zmian PROW 2014 - 2020 przez Komisję

Europejską nabór wniosków obejmował również będzie

wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w

sektorach przetwórstwa mięsa, mleka, owoców i warzyw

oraz zbóż.



Działania planowane do wdrożenia w pierwszym 

kwartale 2017 roku

W pierwszym kwartale 2017 r. zaplanowano

uruchomienie dwóch instrumentów wsparcia kierowanych

do gospodarstw o mniejszym potencjale ekonomicznym, a

mianowicie: Pomoc na rozpoczęcie działalności

gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ

operacji Restrukturyzacja małych gospodarstw ) oraz

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do

systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali

swoje gospodarstwo innemu rolnikowi (typ operacji

Płatności dla rolników przekazujących małe

gospodarstwa)



Działania planowane do wdrożenia w pierwszym 

kwartale 2017 roku

W przypadku wsparcia na Restrukturyzację

małych gospodarstw rolnicy, kierujący

gospodarstwami o wielkości ekonomicznej nie

przekraczającej 10 tys. euro standardowej rocznej

produkcji, mogą skorzystać z premii w wysokości 60

tys. zł.

Celem tego instrumentu jest wzrost

konkurencyjności mniejszych gospodarstw

rodzinnych.



Działania planowane do wdrożenia w pierwszym 

kwartale 2017 roku

Rolnicy, którzy zakwalifikowali się do systemu

małych gospodarstw, w przypadku podjęcia decyzji

o zaprzestaniu działalności rolniczej i trwałym

przekazaniu gospodarstwa na powiększenie innego

gospodarstwa, będą mogli ubiegać się o jednorazową

płatność z tytułu zaprzestania prowadzenia

gospodarstwa w ramach Płatności dla rolników

przekazujących małe gospodarstwa.



Działania planowane do wdrożenia w pierwszym 

kwartale 2017 roku

Rolnicy, domownicy i małżonkowie tych rolników,

którzy planują uruchomienie działalności gospodarczej

niezwiązanej z rolnictwem, mogą skorzystać z pomocy

w formie premii w wysokości 100 tys. zł na

przeprowadzenie niezbędnych inwestycji związanych z

uruchomieniem takiej działalności w ramach

poddziałania Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (typ

operacji Premie na rozpoczęcie działalności

pozarolniczej).



Działania planowane do wdrożenia w pierwszym 

kwartale 2017 roku

Ponadto w marcu 2017 r. planuje się nabór wniosków w

ramach działania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach

rolnych dla operacji typu Inwestycje w

gospodarstwach położonych na obszarach Natura

2000, w ramach którego wspierane są inwestycje

związane z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk

oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z

wymogami ochrony środowiska w gospodarstwach

zlokalizowanych na obszarach Natura 2000.



Działania planowane do wdrożenia w pierwszym 

kwartale 2017 roku

W przypadku inwestycji związanych z rozwojem

produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt

trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych

należących do gospodarstwa.

W ramach tego działania można uzyskać wsparcie

udzielone jednemu beneficjentowi i na jedno

gospodarstwo rolne w wysokości:



Działania planowane do wdrożenia w pierwszym 

kwartale 2017 roku

200 tys. zł – na inwestycje niezwiązane z budową lub

modernizacją budynków inwentarskich lub

500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę,

modernizację budynków inwentarskich lub adaptację

innych istniejących w gospodarstwie budynków na

budynki inwentarskie, jednak nie więcej niż:

− 60% kosztów kwalifikowalnych operacji dla młodych

rolników, albo

− 50% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku

innych beneficjentów.



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 

Dziękuję za uwagę


