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"Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" 

TERMIN NABORU: 31 stycznia – 1 marca 2023 r.

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH 
w obszarze zielona energia w gospodarstwie



PODSTAWA PRAWNA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 14 grudnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w 
gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(Dz. U. z 2022 r., poz. 2653)



WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY

posiadanie gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk
trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub
gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników;

prowadzenie w celach zarobkowych działalności rolniczej w zakresie produkcji zwierzęcej
lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w
celach naukowo-badawczych – udokumentowanie uzyskania przychodu ze sprzedaży
produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł;

Uznaje się, że rolnik będący osobą fizyczną prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie 12
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał przychód ze sprzedaży produktów
rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł, udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR, lub wydrukiem paragonu
fiskalnego kas rejestrujących, lub dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych (warunek ten
nie dotyczy prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku);



WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY

posiadanie numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

brak wykluczenia z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE;

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA GOSPODARSTWA 300 HA

WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTWA 

WZROST WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO W GOSPODARSTWIE (GVA)



ZAKRES WSPARCIA

zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wraz z magazynami 
energii elektrycznej (+warunek dotyczący pojemności magazynów)

zakup pomp ciepła – jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1

zakup systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej – jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o 
których mowa w pkt 1

budowa lub zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji ww. urządzeń lub systemów,

zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemów zarządzania 
przepływami energii elektrycznej

koszty ogólne (nie więcej niż 10% pozostałych ww. kosztów kwalifikowalnych)

opłaty za patenty lub licencje



MAGAZYN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Musi zostać obligatoryjnie podłączony do zainstalowanych urządzeń do wytwarzania
energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

- w zakres operacji nie może wchodzić zakup samych paneli fotowoltaicznych bez
magazynu energii

- nie można zakupić samego magazynu energii (tylko w powiązaniu z nowymi
urządzeniami)

• Uzależnienie pojemności magazynu energii od mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego ma
na celu uniknięcie przewymiarowania instalacji powodującej przeciążenia sieci przesyłowych i zmniejszenia opłacalności inwestycji dla
rolnika. Pozwoli to także instalacji na pracę w systemie on-grid, hybrydowym on-grid (po naładowaniu magazynu energii nadwyżki
energii kierowane są do sieci) lub w systemie off-grid (nadwyżki są magazynowane i nie są przekazywane do sieci energetycznej).
Dodatkowo systemy zarządzania przepływami energii elektrycznej (systemy zarządzania energią elektryczną) pozwolą zoptymalizować
użytkowanie energii w gospodarstwie.

Pojemność magazynu wyrażona w kilowatogodzinach (kWh) nie może być mniejsza niż
iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z
energii promieniowania słonecznego wyrażonej w kW i przelicznika wynoszącego 0,5



POMPA CIEPŁA

Może stanowić element operacji - tj. być zakupiona i sprzężona z nowymi urządzeniami do
wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

- w zakres operacji nie może wchodzić zakup samej pompy ciepła

- zakup pompy ciepła jest możliwością, nie ma obowiązku jej zakupu wraz z instalacją
fotowoltaiczną (w odróżnieniu od magazynu energii)

Zapisy PROW 2014-2020:

Działanie przewiduje inwestycje na instalacje wytwarzające energię z promieniowania słonecznego
wraz z magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią z możliwością
zainstalowania pomp ciepła.

Koszty kwalifikowalne w obszarze f obejmują:

- koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy
elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;

- koszty zakupu pompy ciepła - o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z
promieniowania słonecznego;



WARUNKI DLA REALIZOWANEJ OPERACJI 

obejmuje inwestycje związane z wytwarzaniem energii 
elektrycznej z energii promieniowania słonecznego, 

magazynowaniem tej energii oraz wykorzystywaniem jej 
wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa

jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod 
względem racjonalności jej kosztów

koszty kwalifikowalne nie będą 
finansowane z udziałem innych 

środków publicznych

spełnia wymagania określone 
przepisami prawa mającymi 
zastosowanie do inwestycji 

realizowanych w ramach 
operacji (np. Ustawa o OZE, 

Ustawa Prawo energetyczne)

jej realizacja nie jest możliwa bez 
udziału środków publicznych



WARUNKI DLA REALIZOWANEJ OPERACJI – RÓŻNICE W 
STOSUNKU DO POZOSTAŁYCH OBSZARÓW

nie jest wymagane wykazanie wzrostu 
wartości dodanej brutto (GVA)

podczas określania zapotrzebowania gospodarstwa rolnego na 
energię elektryczną można uwzględnić również potrzeby 

gospodarstwa domowego 

(pod warunkiem powiązania funkcjonalnego z gospodarstwem 
rolnym oraz z uwzględnieniem ograniczeń o których mowa w 

rozporządzeniu)

nie jest wymagane wykazanie, że operacja 
nie spowoduje wzrostu produkcji, dla 

której brak jest rynku zbytu



WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZOWANEJ OPERACJI

dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii
elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w
gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na
tych budynkach nie jest wykonane z wykorzystaniem wyrobów
zawierających azbest oraz jeżeli te urządzenia objęte pomocą
będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych

będzie realizowana na podstawie projektu
instalacji urządzeń do wytwarzania energii
elektrycznej z energii promieniowania
słonecznego lub pomp ciepła

będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń,
a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kW, przy czym
całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w
gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do
wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie



GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków

grunty rolne zabudowane - oznaczone symbolem Br

Szczegółowa definicja zawarta jest w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia: ZALICZANIE GRUNTÓW DO 
POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTOWYCH



PROJEKT INSTALACJI URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z 
ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO LUB POMP CIEPŁA

plan zabudowy gospodarstwa sporządzony na kopii mapy 
zasadniczej albo mapy ewidencyjnej z usytuowaniem urządzeń do 

wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania 
słonecznego oraz magazynów energii elektrycznej lub pomp ciepła, 

istniejących lub planowanych do wykonania oraz innych 
zainstalowanych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej lub 
cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w przypadku gdy podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy posiada takie urządzenia

wskazanie zużycia energii elektrycznej wynikające z faktur 
wystawionych w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku podmiotu 
ubiegającego się o przyznanie pomocy prowadzącego działalność 

rolniczą w gospodarstwie przez okres krótszy niż 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy -

wskazanie zużycia energii elektrycznej od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie

wskazanie mocy zainstalowanej elektrycznej istniejących urządzeń do 
wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w 

podziale na budynki mieszkalne jednorodzinne oraz pozostałe budynki 
w gospodarstwie, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy posiada takie urządzenia



PROJEKT INSTALACJI URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z 
ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO LUB POMP CIEPŁA

parametry techniczne planowanych do wykonania urządzeń do 
wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania 

słonecznego, w tym ich sprawność wyrażoną w procentach, a także, 
w przypadku instalacji pomp ciepła, parametry techniczne pomp 
ciepła, w tym ich rodzaj i moc oraz zapotrzebowanie na energię 

cieplną w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w 
pozostałych budynkach w gospodarstwie

parametry techniczne istniejących oraz planowanych do 
wykonania magazynów energii elektrycznej, w tym ich moc 

ładowania i pojemność z uwzględnieniem wymogów określonych 
w § 9 ust. 1b pkt 1 rozporządzenia

określenie doboru mocy planowanych do wykonania urządzeń do 
wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego 

oraz magazynów energii elektrycznej lub pomp ciepła na podstawie 
zużycia energii elektrycznej wynikającej z przedstawionych faktur za 
okres, o którym mowa w pkt 2, z uwzględnieniem urządzeń, o których 

mowa w pkt 3, oraz zainstalowania pomp ciepła, w podziale na budynki 
mieszkalne jednorodzinne oraz pozostałe budynki w gospodarstwie, z 

wyłączeniem budynków przeznaczonych do chowu drobiu 
nieekologicznego



PROJEKT INSTALACJI URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ Z ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO LUB POMP 

CIEPŁA MUSI BYĆ SPORZĄDZONY PRZEZ:

a)

instalatora, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii, wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów, o 
którym mowa w art. 158 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, albo

b)

osobę zajmującą się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, 
która posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, o którym 
mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne, albo

c)

osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o której mowa w art. 
15a ust. 22 lub 23 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane



UPRAWNIENIA OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ PROJEKT

a)

• Art. 136. 1. Osoba dokonująca instalacji (…) – zwana dalej „instalatorem”, może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu
Dozoru Technicznego, o wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania
danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, zwanego dalej „certyfikatem”.

• Rejestr certyfikowanych instalatorów znajduje się pod adresem https://www.udt.gov.pl/wykazy/rejestr-certyfikowanych-
instalatorow-oze.html

b)

• Art. 54. 1. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust.
6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

• Art. 54. 1aa. Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą
ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

c)

• Uprawnienia budowlane nadawane są na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez okręgową komisję
kwalifikacyjną samorządu zawodowego. Komisja nadaje uprawnienia osobom, które spełniły wymagania odnośnie
odpowiedniego wykształcenia, odbycia praktyki zawodowej oraz zakończyły z wynikiem pozytywnym egzamin.

https://www.udt.gov.pl/wykazy/rejestr-certyfikowanych-instalatorow-oze.html


POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI – NOWE I SPECYFICZNE DLA OBSZARU F

informacje o gospodarstwie, w tym dane dotyczące wielkości produkcji zwierzęcej, opracowane na formularzu 
udostępnionym do pobrania na stronie internetowej administrowanej przez Agencję 

oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy sporządzone na formularzu udostępnionym do 
pobrania na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, że operacja nie będzie zrealizowana na 
pokryciu dachu wykonanym z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, jeżeli inwestycja objęta tą 

operacją dotyczy instalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania 
słonecznego na budynkach

kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, w programie którego znajdowały się zagadnienia 
dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa, albo oświadczenie o zobowiązaniu się do odbycia takiego 

szkolenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej - w przypadku gdy 
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wnioskuje o przyznanie punktów za ukończenie szkolenia w 

obszarze zielona energia w gospodarstwie



INNE ZAŁĄCZNIKI – na co zwrócić uwagę?

Jeżeli operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z 
modernizacją wymagany jest kosztorys inwestorski.

Sam montaż instalacji fotowoltaicznej nie wymaga przedstawienia kosztorysu inwestorskiego, ale może być on 
wymagany w związku z kosztami określonymi w § 9 ust. 1b pkt 4 (tj. budowa lub zakup infrastruktury technicznej 

niezbędnej do instalacji urządzeń lub systemów, o których mowa w pkt 1-3).

Projekt budowlany – w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub 
remoncie połączonym z modernizacją, na realizację której wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Rysunki planowanych do wykonania robót budowlanych umożliwiające poprawne zweryfikowanie kosztorysu 
inwestorskiego dołączonego do wniosku o przyznanie pomocy wraz z opisem zakresu planowanych robót 

budowlanych i szkicem sytuacyjnym rozmieszczenia przedmiotu objętego operacją w stosunku do pozostałych 
budynków na terenie gospodarstwa rolnego – w przypadku operacji obejmujących inwestycję polegającą na 
budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją niewymagającej pozwolenia na budowę. 



INNE ZAŁĄCZNIKI – na co zwrócić uwagę?

W oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane:

➢ Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wykonywanie robót budowlanych
polegających na instalowaniu na obiektach budowlanych lub na gruncie urządzeń fotowoltaicznych o wysokości tych urządzeń nieprzekraczającej 3 m
(mierzonej w pionie) oraz mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej
elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz z dodatkowym zastrzeżeniem, że przy instalacji tych urządzeń nie może dojść do ingerencji w postaci np.
rozbudowy lub nadbudowy tych obiektów budowlanych;

➢ Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu pomp ciepła;

➢ Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, wykonywanie robót
budowlanych polegających na instalowaniu na obiektach budowlanych lub na gruncie urządzeń fotowoltaicznych o wysokości tych urządzeń powyżej 3 m
(mierzonej w pionie) oraz mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej
elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz z dodatkowym zastrzeżeniem że przy instalacji tych urządzeń nie może dojść do ingerencji w postaci np.
rozbudowy lub nadbudowy tych obiektów budowlanych;

➢ Wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiektach budowlanych lub na gruncie
urządzeń fotowoltaicznych niezależnie od wysokości tych urządzeń oraz mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW.



Uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej
większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej
„uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia
organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

Zatem mając na uwadze przepisy ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o
odnawialnych źródłach energii należy pamiętać, iż na etapie składania wniosku o płatność Beneficjent
może być zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów:
✓ kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej o przystąpieniu

do użytkowania instalacji fotowoltaicznej,
✓ kopia dokumentu potwierdzającego złożenie zgłoszenia do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej

(OSD) przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej w tym montażu / uruchomienia
magazynu energii elektrycznej,

✓ kopia umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym (dot. instalacji fotowoltaicznej),
✓ protokół odbioru końcowego dot. montażu magazynów energii, pomp ciepła oraz systemów off-grid.



DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI, DO KTÓRYCH DOSTARCZENIA MOŻE ZOSTAĆ 
WEZWANY WNIOSKODAWCA

Aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków dla działki/działek na których będzie realizowana operacja – oryginał. 
Dokument wymagany w celu potwierdzenia, iż urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego 

stanowiące przedmiot operacji będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych.

Dokument potwierdzający moc przyłączeniową np. faktura za energię elektryczną (jeśli zawiera informację o mocy 
przyłączeniowej) lub Umowa z  OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego).

Projekt umowy z OSD wraz z warunkami przyłączenia mikroinstalacji lub kopia wniosku do OSD – jeżeli moc instalacji PV jest 
większa niż moc przyłączeniowa.



ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Należy w sposób dokładny wskazać poszczególne inwestycje podając parametry techniczne tj.:

- rodzaj pompy ciepła (gruntowa/wodna/powietrzna),

- zainstalowana moc urządzeń [kW] – dla instalacji fotowoltaicznych 

- moc urządzenia [kW] – dla pomp ciepła 

- pojemność nominalna [kWh]) – dla magazynów energii. 

Poszczególne pozycje należy opisać w taki sposób, żeby możliwa była identyfikacja również mierników rzeczowych (jednostki miary, ilość, liczba).

Zgodnie z ustawą o OZE:

moc zainstalowana elektryczna instalacji odnawialnego źródła energii – łączna moc znamionowa czynna: generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa 
paliwowego podana przez producenta na tabliczce znamionowej  

Kolumna „wyszczególnienie (…)” Kolumna „jednostka 
miary”

Kolumna 
„ilość/liczba”

gruntowa pompa ciepła o mocy 8 kW szt. 1

zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o 
mocy zainstalowanej elektrycznej 25 kW

kpl 1

magazyn energii o pojemności nominalnej 10 
kWh

szt. 1



PLAN FINANSOWY OPERACJI



POMOC PRZYZNAJE SIĘ W WYSOKOŚCI DO:

STANDARDOWO50%

MŁODY ROLNIK60% I NIE MNIEJ NIŻ 

KOSZTÓW 
KWALIFIKOWALNYCH

30%

Pomoc przyznawana jest w postaci 
refundacji poniesionych kosztów na 

realizację danej inwestycji

%

• 150 tys. zł,

• 15 tys. zł. - minimalna wysokość 
kosztów kwalifikowalnych

LIMITY POMOCY



REALIZACJA OPERACJI

Pomoc przyznaje się, jeżeli operacja będzie 
realizowana bez podziału na etapy.

Wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z 
zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym 
poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz 
złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi przed 
upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz 

nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.



PUNKTY

Pomoc przysługuje według 
kolejności ustalonej przez 
ARiMR przy zastosowaniu 

kryteriów wyboru operacji. 

O kolejności przysługiwania 
pomocy decyduje suma 

uzyskanych punktów 
przyznanych na podstawie 
kryteriów wyboru operacji 

określonych w przepisach  § 16 
ust. 13 rozporządzenia 

wykonawczego.

Agencja nie przyznaje 
pomocy, jeżeli 

przyznano mniej niż 3 
punkty



KRYTERIA PUNKTOWE - SZCZEGÓŁOWO

Jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada

certyfikat potwierdzający uczestnictwo w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt

ii rozporządzenia nr 1305/2013, przyznaje się 2 punkty.

Punktowany system:
System rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

Dokument umożliwiający przyznanie punktów:
Certyfikat, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe
zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.), wydany przez
upoważnioną jednostkę certyfikującą.
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KRYTERIA PUNKTOWE - SZCZEGÓŁOWO

Jeżeli operacja będzie realizowana na gruntach rolnych zabudowanych znajdujących się na obszarach, o

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.

poz. 916, 1726, 2185 i 2375), wraz z otulinami tych form ochrony przyrody, przyznaje się 2 punkty.

Obszary, o których mowa w przepisie:
Art. 6. 1. Formami ochrony przyrody są: 
1) parki narodowe; 
2) rezerwaty przyrody; 
3) parki krajobrazowe; 
4) obszary chronionego krajobrazu; 
5) obszary Natura 2000;

Ważne: W przypadku ubiegania się o punkty za to kryterium, w tabeli 1 Informacji o gospodarstwie w kolumnie

"Uwagi" należy wskazać nazwę właściwej formy ochrony przyrody w odniesieniu do działki stanowiącej miejsce

realizacji operacji.
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KRYTERIA PUNKTOWE - SZCZEGÓŁOWO

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt

gospodarskich, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, a

liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP)

jest równa co najmniej 5 DJP, przyznaje się 4 punkty.

Sposób ustalania liczby DJP:
Przy ustalaniu liczby zwierząt w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP, o których mowa w ust. 13 pkt 3, bierze się pod uwagę stan średni zwierząt w
gospodarstwie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz stosuje się współczynniki przeliczania
zwierząt na DJP określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 oraz z 2022 r. poz. 1071).

Przeliczenia zwierząt na DJP dokonuje się w Informacjach o gospodarstwie poprzez sporządzenie obrotu stada. Wynik jest prezentowany na stronie
tytułowej:
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KRYTERIA PUNKTOWE - SZCZEGÓŁOWO

Jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie przyznano pomocy na urządzenia do

wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w ramach poddziałania „Wsparcie

inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub

„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” objętego Programem Rozwoju Obsza-

rówWiejskich na lata 2014–2020, przyznaje się 3 punkty.

Przyznanie pomocy = podpisanie umowy
Nie ma znaczenia co działo się później (czy była wypłata, czy jeszcze nie było, czy rozwiązana umowa)
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KRYTERIA PUNKTOWE - SZCZEGÓŁOWO

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy odbył

szkolenie, w programie którego znajdowały się zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej

gospodarstwa, nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie

pomocy albo w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie tej pomocy

złożył oświadczenie, w którym zobowiązał się do odbycia takiego szkolenia nie później niż w terminie 12

miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej, przyznaje się 1 punkt.

❑ Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia - zaświadczenie/certyfikat

W przypadku, gdy z nazwy szkolenia nie wynika jasno, że dotyczyło ono zagadnień związanych z efektywnością
energetyczna gospodarstwa do dokumentu należy dołączyć program szkolenia.

❑ oświadczenie o zobowiązaniu się do odbycia szkolenia w programie którego uwzględnione będą zagadnienia
dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia płatności
końcowej
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KRYTERIA PUNKTOWE - SZCZEGÓŁOWO

Jeżeli sprawność urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wynosi:

a) powyżej 21%, przyznaje się 3 punkty,

b) powyżej 18% i nie więcej niż 21%, przyznaje się 2 punkty,

c) nie więcej niż 18%, przyznaje się 1 punkt.

Informacja ta musi znajdować się w projekcie urządzeń do pozyskania energii elektrycznej. Brak projektu
dołączonego do wniosku w dniu jego złożenia spowoduje brak możliwości naliczenia punktów za to kryterium.

Sprawności instalacji fotowoltaicznej - zdolność instalacji do przetwarzania promieni słonecznych w energię
elektryczną (parametr określający ile procent otrzymanej energii słonecznej zostanie przekształcona w elektryczną
w warunkach testowych).
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ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w

dokumentach, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 1b, 25, 27b i 27c, złożonych wraz z tym wnioskiem, w dniu złożenia tego

wniosku.

1b - informacje o gospodarstwie, w tym dane dotyczące wielkości produkcji zwierzęcej, opracowane na formularzu udostępnionym do pobrania na

stronie internetowej administrowanej przezAgencję

25 - kopie dokumentów potwierdzających uczestnictwo podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w unijnym systemie jakości, o którym mowa

w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013

27b - kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, w programie którego znajdowały się zagadnienia dotyczące efektywności

energetycznej gospodarstwa, albo oświadczenie o zobowiązaniu się do odbycia takiego szkolenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia

otrzymania płatności końcowej

27c - projekt instalacji urządzeń, o którym mowa w § 4 ust. 1b pkt 2 sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby

punktów za dane kryterium lub do tego wniosku nie dołączono dokumentów potwierdzających te dane lub potwierdzających

spełnianie danego kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

Uwaga: ustalając kolejność przysługiwania pomocy, ARiMR nie wzywaWnioskodawców do uzupełnienia wniosku



PROCES WERYFIKACJI WNIOSKÓW

Informacja o kolejności 
przysługiwania pomocy –

publikowana niezwłocznie po 
ustaleniu kolejności 

przysługiwania pomocy.

Na rozpatrzenie wniosku OR 
ARiMR ma 4 miesiące od dnia 
zakończenia terminu składania 

wniosków o przyznanie 
pomocy.

Możliwość dwukrotnego 
wezwania do uzupełnienia 

wniosku.

Złożony wniosek o przyznanie 
pomocy nie może być 

zmieniany przez Podmiot, z 
wyłączeniem zmian 

wynikających z wezwań 
Agencji.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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