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• Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje),

• Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej,

• Infrastruktura na obszarach wiejskich, 

• Premie dla młodych rolników

• Rozwój małych gospodarstw

• LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) 

• Współpraca Grup Operacyjnych EPI



• poszerzenie zakresu wsparcia: proponuje się, aby możliwa była realizacja operacji polegającej na budowie lub modernizacji budynków
lub budowli służących do produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również w miarę możliwości
ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych (wraz z wyposażeniem tych
budynków), stosowaniu rozwiązań Rolnictwa 4.0 w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej lub zapewnieniu
wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań – uwaga uwzględniona

• zakup maszyn/urządzeń związany z produkcją roślinną konwencjonalną uwzględniono w Inwestycjach przyczyniających się do ochrony
środowiska i klimatu oraz Inwestycjach w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność – instrument finansowy

• podwyższenie intensywności pomocy - w odpowiedzi na postulaty zgłaszane w ramach konsultacji publicznych podwyższeniu uległ
poziom dofinasowania. Obecnie proponuje się, aby refundacja wynosiła: 65% (zamiast 50%) kosztów operacji kwalifikujących się do
wsparcia w przypadku rolników, którzy nie ukończyli 40 roku życia lub realizują operację w gospodarstwie prowadzącym działalność
ekologiczną (obszar B) albo 45% (zamiast 40%) tych kosztów w przypadku pozostałych operacji – uwaga uwzględniona

• preferencje m.in. dla systemów jakości, rolnika vs. zorganizowane formy, produkcja prosiąt, wolnostanowiskowe utrzymania zwierząt

Inwestycje w gospodarstwach rolnych 
zwiększających konkurencyjność - dotacje
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poszerzenia zakresu wsparcia: operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wraz z wyposażeniem (obszar A) oraz operacje w gospodarstwach ekologicznych (obszar B) – w wyniku konsultacji publicznych projektu Planu oraz zwiększenia pierwotnie planowanego budżetu przewidywanego dla tej interwencji rozszerzono proponowany zakres w obszarze A. Obecnie proponuje się, aby w ramach tej interwencji możliwa była realizacja operacji polegającej na budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych (wraz z wyposażeniem tych budynków), stosowaniu rozwiązań Rolnictwa 4.0 w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej lub zapewnieniu wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań – uwaga uwzględniona,podwyższenie intensywności pomocy - w odpowiedzi na postulaty zgłaszane w ramach konsultacji publicznych podwyższeniu uległ poziom dofinasowania. Obecnie proponuje się, aby  refundacja wynosiła: 65% (zamiast 50%) kosztów operacji kwalifikujących się do wsparcia w przypadku rolników, którzy nie ukończyli 40 roku życia lub realizują operację w gospodarstwie prowadzącym działalność ekologiczną (obszar B) albo 45% (zamiast 40%) tych kosztów w przypadku pozostałych operacji – uwaga uwzględniona,gwarancje wraz dotacjami na spłatę odsetek



• usunięcie zobowiązania do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, co
najmniej do dnia upływu 36 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy lub skrócenia okresu podlegania temu ubezpieczeniu –
wychodząc naprzeciw postulatom, a jednocześnie mając na względzie cel interwencji, jakim jest „przyciąganie i utrzymanie młodych
rolników” w rolnictwie, zaproponowano rozwiązanie, które dawałoby beneficjentom możliwość udokumentowania, że w perspektywie
kilkuletniej udział przychodów z prowadzonej w gospodarstwie działalności rolniczej we wszystkich przychodach beneficjenta wyniesie,
co najmniej 60%, a następnie zostanie utrzymany – uwaga uwzględniona

• doradztwo indywidualne dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach
interwencji „Kompleksowe doradztwo rolnicze”, preferencje m.in. dla systemów jakości, prowadzenia produkcji zwierzęcej

• zmniejszenia wskaźnika % udziału powierzchni użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania
wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego z 70% – proponuje
się obniżenie wymaganego udziału, tzw. trwałych form posiadania w powierzchni minimalnej (tj. średniej wojewódzkiej lub krajowej)
z 70% do 50% - uwaga uwzględniona.

Premie dla młodych rolników
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• niewykluczania ze wsparcia gospodarstw produkujących trzodę chlewną – postulat uwzględniono,

• zwiększenia liczby kryteriów wyboru (m.in. produkcja w systemach jakości, zorganizowane formy, szkolenia) – postulat uwzględniono,

• zmniejszenia zakładanego 30% wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej, rezygnacji z tego zobowiązania,

albo zastąpienia go wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstwa – postulat nieuwzględniony.

Mogą być realizowane wyłącznie takie rodzaje operacji, które będą przyczyniały się do zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstwa

rolnego. Zgodnie z opinią ewaluatora ex-ante głównym celem w przypadku małych gospodarstw powinien być przyrost dochodów z

działalności rynkowej, stąd jego weryfikacja z wykorzystaniem sprzedaży wydaje się być podejściem poprawnym. Istotne jest, aby

efekt docelowy nie był zbyt mały w stosunku do zaangażowanych środków publicznych.

Rozwój małych gospodarstw
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• zwiększenie poziomu wsparcia na infrastrukturę na obszarach wiejskich: wodno-kanalizacyjną, deszczownice, dostęp do wody
pitnej, drogi, Internet szerokopasmowy, inwestycje w obiekty edukacyjno-kulturalne, inwestycje proekologiczne – postulaty częściowo
uwzględnione. Dodano nową interwencję, zakres wsparcia zbiorniki retencyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kształtowanie
przestrzeni publicznej, odnowienie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych. Jednocześnie zabezpieczono możliwości
wsparcia infrastruktury w innych funduszach (PROW - przejściowy, KPO, PS)

• zakaz stosowania słomy jako biomasy wykorzystywanej jako źródło energii. Słoma jeśli nie jest stosowana jako ściółka pod
zwierzęta lub jako podłoże przy produkcji roślinnej, powinna bezspornie wracać do gleby, jako cenne źródło materii organicznej.
Spalanie słomy jest przyczyną obniżenia zawartości próchnicy w glebie – postulat uwzględniony,

• wsparcie zakupu paneli fotowoltaicznych – uwaga częściowo uwzględniona – Tak jeżeli element kompleksowej operacji w
Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność dotacja, albo IF oraz Rozwój współpracy w ramach łańcucha
wartości (dotacja/IF). Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej – tylko OZE z
biogazu/wody. Jednocześnie zabezpieczono możliwości wsparcia infrastruktury w innych funduszach (KPO, PS).

Infrastruktura na obszarach wiejskich
OZE
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• zwiększenie alokacji na interwencję powyżej 5% - uwaga co do zasady została uwzględniona, proponowana alokacja 8%
EFRROW,

• zwiększenie intensywności pomocy dla przedsiębiorców do 70% - uwaga nieuwzględniona, gdyż maksymalnie zwiększenie
intensywności na operacje produkcyjne może nastąpić do poziomu 65%, a przy ograniczonych środkach na wdrażanie tej interwencji
oraz przy podobnej intensywności wsparcia z innych funduszy (40-50%) byłoby to podejście nieracjonalne

• rezygnacja z wdrażania SMART VILLAGES – uwaga nieuwzględniony. Wdrożenie podejścia Smart Villages (SV) nie obciąży
dodatkowo budżetów LGD w PS. Finansowanie powstawania koncepcji SV będzie finansowane tylko w okresie przejściowym ze
środków PROW 2014-2020/22. Natomiast realizacja koncepcji SV będzie mogła być finansowana w ramach PS w interwencji LEADER.
Nie jest prawdą, iż koncepcje mają być wzorowane na POM. Realizacja tego instrumentu nie jest obowiązkowa. Koncepcje SV
stanowią jednak cenną informację dla LGD o potrzebach społeczności poszczególnych wsi, sołectw i współpracujących z nimi
sąsiadów, co daje LGD szansę na opracowanie bardziej efektywnej LSR. W koncepcjach SV nie należy dopatrywać się konkurenta dla
LSR, lecz jej doszczegółowienie.

LEADER
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• wprowadzenie interwencji, w ramach której finansowane były małe granty na projekty innowacyjne – uwaga uwzględniona.

Wprowadzono Mikrogranty na operacje, m.in. w zakresie rolnictwa 4.0 oraz w zakresie B+R+I finansowane w formie ryczałtu (projekt

budżetu) do 1 mln zł pomocy na mikrogrant.

• projekt EPI powinien skupić się na tworzeniu możliwości dla rolnika, a nie na prowadzeniu badań, operacja może obejmować

działalność badawczą tylko wtedy, gdy jeden z partnerów jest naukowcem (KE do zm. strat. PROW) – uwaga uwzględniona.

Ograniczono koszty badań do maksymalnie 50% kwoty pomocy na daną operację. Wprowadzono obowiązkowy udział „jednostki

naukowej” w składzie EPI, w przypadku operacji w ramach której planowane są koszty badań.

EIP
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
PlanWPR@minrol.gov.pl
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