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Działania inwestycyjne 

• 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na obszarach Natura 2000 

• 4.1.2 Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na obszarach OSN 

• 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych 

• 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój 

• 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu 
potencjału produkcji rolnej 

 



Inwestycje w gospodarstwach położonych 
na obszarach Natura 2000 

• 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 budowa lub modernizacji budynków, budowli, 

urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych 
oraz zakupu wyposażenia, wykorzystywanych do 
produkcji zwierzęcej, w celu rozwoju chowu zwierząt 
trawożernych, zapewniających racjonalne 
wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie, 

• koszty ogólne 



Inwestycje w gospodarstwach położonych 
na obszarach OSN 

• Planowana nowelizacja rozporządzenia w 
związku z wprowadzeniem  „Programu działań 
mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” 

• Planowany nabór XII 2018 r. 

 

 



Modernizacja gospodarstw rolnych 

• rozwój produkcji prosiąt 

• rozwój produkcji mleka krowiego; 

• rozwój produkcji bydła mięsnego 

• racjonalizacja technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu 
produkcji, zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem 
wartości dodanej produktu 

 



Modernizacja gospodarstw rolnych 

• budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków 
lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym 
przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w 
gospodarstwie;  

• zakup lub związany z umową leasingu, zakończonego 
przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, 
wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do 
sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;  

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

• budowa albo zakup elementów infrastruktury technicznej 
wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności 
rolniczej; 

• koszty ogólne 



Modernizacja gospodarstw rolnych 

Planowany nabór  

dla obszarów a-c 

Marzec 2019 



Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej 

prowadzenie chów lub hodowli 
nie mniej niż 50 świń  

operacje mającej na celu 
zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się afrykańskiego pomoru świń 



Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej 

• ogrodzenie chlewni wraz z terenem 
koniecznym do realizacji obsługi świń   

• utworzenie lub zmodernizowanie 
zadaszonej niecki do dezynfekcji,   

• zakup urządzeń do dezynfekcji,   
• przebudowę/remont pomieszczeń  w 

celu utrzymywania świń w 
gospodarstwie rolnym w odrębnych, 
zamkniętych pomieszczeniach;  



Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej 

Ogłoszony termin naboru  

 

05.11.2018 r. – 04.12.2018 r. 

 



Ogólne zasady postępowania 

• Nabór wniosków 

• Ogłoszenie kolejności zgodnie 
z kryteriami 

• Weryfikacja wniosków 

• Rozstrzygnięcie – umowa lub 
odmowa  
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