Typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych
- realizuje cel szczegółowy 2a „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich
gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw,
szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a
także zróżnicowania produkcji rolnej”.
- wszystkie realizowane operacje będą przyczyniały się do poprawy ogólnych
wyników, tj. poprawy konkurencyjności i zwiększenia rentowności gospodarstwa
rolnego w wyniku jego restrukturyzacji,
- część realizowanych operacji może prowadzić do osiągnięcia efektu
ekonomicznego poprzez inwestycje związane z racjonalizacją wykorzystania
zasobów (np. woda, energia, wykorzystanie OZE) lub uwzględniać różnorodne
aspekty dostosowań do zmian klimatu i zmniejszenia obciążeń dla środowiska. Tym
samym opisywany typ operacji wpisuje się pośrednio w priorytet 5 „Wspieranie
efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i
leśnym” oraz cele przekrojowe UE w zakresie środowiska i klimatu i
innowacyjności (nowe kierunki produkcji, wprowadzenie nowych technologii lub
zmiany organizacji produkcji) – monitoring i sprawozdawczość

Budżet –2 401 064 486 euro
Nazwa województwa

Wysokość
środków

limitów Wysokość
w

przeznaczonych

euro środków

limitów Wysokość
w

euro środków

na przeznaczonych

rozwój prosiąt

rozwój

limitów Wysokość
w

na przeznaczonych

produkcji rozwój

bydła mięsnego

euro środków

limitów
w

na przeznaczonych

RAZEM

euro
na

produkcji obszar „D”

mleka krowiego

mazowieckie

15 294 900

20 512 359

160 186 712

pozostałe

86 705 100

116 282 297

908 080 788

102 000 000

136 794 656

1 068 267 500

województwa
Razem

1 094 002 330

2 401 064 486 euro
2.6 po realokacjach

Szacunkowa

ilość min. 500

umów o przyznaniu

do ponad 2000

pomocy
(pomoc do 900 tys. zł)

min. 1100 do ponad min. 8500 do ponad min. 8700 do ponad Od 20600- do
3000

18000

20000 (pomoc do

(pomoc do 500 tyś)

(pomoc do 500 tys.)

500/ 200 tys.)

9300

43000

72000

Pomoc przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 17 ust. 2
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 jeżeli:
1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym,
• a)
gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego, o
powierzchni użytków rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1123
kwietnia 20031964 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – Kodeks cywilny (w
brzmieniu obowiązującym w dniu 12 grudnia 2014 r. ) obejmującego co najmniej
1 ha i nie więcej niż 300 ha lub gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk
trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod
rowami, lub
b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych
produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników
• położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej
„gospodarstwem”

3

Koszty kwalifikowalne - szczegółowo:
•

•

1)
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;
2)
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, urządzeń do pozyskiwania lub
przechowywania mleka;

Koszty kwalifikowalne - szczegółowo– cd.
•

•
•

3) 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;
4)
wyposażania pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty
grodzenia lub budowy wiat;
5)
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 produkcji,

Koszty kwalifikowalne -szczegółowo – cd.

•

6) 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;
• 7)
zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu
prowadzonej działalności rolniczej;
• 8)
opłat za patenty lub licencje;
9) 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

Pomoc nie obejmuje w szczególności kosztów :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1)
nabycia nieruchomości;
2)
nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w
ramach PROW 2007–2013;
3)
podatku od towarów i usług (VAT);
4)
nabycia rzeczy używanych;
5)
leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży
finansującego oraz ubezpieczenia;
6)
kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych;
7)
nabycia zwierząt;
8)
kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych;
9)
zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę, w tym budowy ujęć wody, zakupu
urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody oraz nawodnień
ciśnieniowych;
10) inwestycji budowlanych oraz inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji
krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, innych niż
położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy lub przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej
przez beneficjenta, nie więcej jednak niż:
•
•
•

1. 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez
osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika
2. 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji innych niż
wymienione w pkt 1
– i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokości limitu
•

•
•

•
•
•

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji
programu wynosi maksymalnie:
1)
500 tys. zł (dot. obszarów b-d), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
2)
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, w tym ich wyposażaniem lub budową lub modernizacją
magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja
zwierzęca, w tym ich wyposażaniem (dot. obszaru d),
3)
900 tys. zł – w przypadku operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji
prosiąt (obszar a)
– na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.
Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów
kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

Ustalenie kolejności przysługiwania pomocy na podstawie
złożonych wniosków
•

-

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu
kryteriów wyboru operacji
Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o
przyznanie pomocy oraz w dokumentach takich jak: biznesplan, projekt budowlany, umowy na
dostawy produktów, dokumenty potwierdzające uczestnictwo podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy w unijnym systemie jakości lub krajowym systemie jakości, dokument
potwierdzający członkostwo w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów
złożonych wraz z tym wnioskiem.
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych
niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to
kryterium.
Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach dołączonych do tego
wniosku są rozbieżne punkty przyznaje się na podstawie danych zawartych w tych
dokumentach.
Przyjmujemy, że :
ustalając kolejność przysługiwania pomocy Agencja nie wzywa wnioskodawcy do
uzupełnień/wyjaśnień
punkty są przyznawane na podstawie zweryfikowanych danych

•
-

Kryteria wyboru operacji:
odrębnie ustanowione dla obszarów a, b, c i d
dodatkowo odrębne w większości województw dla obszaru d,

•

•
•

•
-

Ustalenie kolejności przysługiwania pomocy na podstawie
złożonych wniosków
•
•

•

•

Kolejność jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do
operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów
W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, o kolejności przysługiwania
pomocy decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu
pomocy ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy.
W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów i kwocie wnioskowanej pomocy w
przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy będących osobami
fizycznymi, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek osoby, przy czym
pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez osobę młodszą.
W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie, do
oddziału regionalnego Agencji, który nie jest właściwy, pomoc przysługuje w kolejności
ustalonej zgodnie z przepisami po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których już
ustalono kolejność zgodnie z tymi przepisami.

Ustalenie kolejności przysługiwania pomocy na podstawie
złożonych wniosków – pozostałe operacje , tzw. „obszar d”
•

1)
w przypadku operacji dotyczącej budowy lub modernizacji budynków inwentarskich
lub magazynu paszowego, punkty przyznaje się w następujący sposób:

•

a)
jeżeli operacja obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków
inwentarskich lub magazynu paszowego, przyznaje się 5 punktów,
b)
jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego
stanowią co najmniej 50 % wszystkich kosztów operacji, przyznaje się 3 punkty;

•

•
•
•

•
•

2)
w przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której
realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku, przyznaje się 1 punkt;
3)
w przypadku operacji związanej ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja
wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt;
4)
jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie
jakości, lub krajowym systemie jakości w ramach działania „Systemy jakości produktów
rolnych i środków spożywczych”– przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa
w systemie rolnictwa ekologicznego – przyznaje się 4 punkty;
5)
jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje
się 3 punkty;
6)
jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu,
przyznaje się maksymalnie 5 punktów;

Dodatkowe punkty w „obszarze d” – tzw. kryteria wojewódzkie
- woj. pomorskie:
o jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
o jeżeli operacja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników, przyznaje się 1
punkt,

Ustalenie kolejności przysługiwania pomocy na podstawie
złożonych wniosków
•
-

- wykaz rodzajów inwestycji ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, a
także sposób przyznawania punktów jest określony w załączniku do rozporządzenia.
w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące, punkty
przyznaje się w wysokości średniej arytmetycznej z liczby punktów przysługujących
indywidualnie tym osobom z tym, że za inwestycje służące ochronie środowiska lub
zapobieganiu zmianie klimatu punkty przyznaje się w podziale dla całej operacji

- Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli na etapie ustalania kolejności przyznano mniej niż:
1) 4 punkty – w przypadku obszaru A, B lub C;
2) 1,5 punktu – w przypadku obszaru D.

Weryfikacja wniosków (3)

•

•
•
•

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych niż omówione wymagań,
będących podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia lub został
wypełniony nieprawidłowo, Agencja wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie
pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni, od dnia
doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki
nieprzyznania pomocy.
Jeżeli Podmiot nie usunął wszystkich braków wskazanych przez Agencję, Agencja
nie przyznaje pomocy.
Jest więc 1 uzupełnienie.
Przepis art. 35 ust. 1 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się
odpowiednio.

Umowa (2) - postanowienia:
•
•
•

•

•

- przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym
upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie
umowy przez 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, w sposób i
zgodnie z wzorem określonym załączniku do rozporządzenia dot. premii dla młodych
rolników , przez 5 lat od dnia przyznania pomocy, chyba że beneficjent jest obowiązany
do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji
przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów;
- uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie
rachunkowości albo w ramach odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w
art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013;
- zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku gdy wartość danego
zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. zł netto;

Warunki wypłaty pomocy finansowej

•
•
•

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:
1)
poniesione:
a)
od dnia, w którym została zawarta umowa, i jeżeli realizacja zestawienia rzeczowofinansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym
dniu, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
• b)
w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich
wyboru określonego w umowie, postępowanie ofertowe
• c)
w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano
odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr
1305/2013.

