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I Filar:

płatności roczne

Płatności bezpośrednie dla rolników 

ustanowionych w ramach WPR. 

Ekoschematy.

Środki mające na celu regulację lub 

wspieranie rynków rolnych, 

promowanie produktów rolnych na 

rynku wewnętrznym Wspólnoty i w 

krajach trzecich.

EAGF –fundusz gwarancji

II Filar:

płatności wieloletnie

Wspieranie konkurencyjności 

rolnictwa.

Zapewnienie zrównoważonego 

zarządzania zasobami naturalnymi i 

działania w dziedzinie klimatu. 

Osiągnięcie zrównoważonego 

rozwoju terytorialnego gospodarek i 

społeczności wiejskich, w tym 

tworzenie i utrzymanie miejsc 

pracy.

EAFRD –fundusz rozwoju wsi

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027
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Interwencje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

I 9

Ograniczenia naturalne lub inne ograniczenia specyficzne dla obszaru

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)



Interwencje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

I 10

Inwestycje, w tym inwestycje w nawadnianie

I 10.1.1 Inwestycje w 
gospodarstwach 

rolnych zwiększające 
konkurencyjność 

(dotacje)

I 10.1.2 Inwestycje w 
gospodarstwach 

rolnych zwiększające 
konkurencyjność 

(Instrumenty 
finansowe)

I 10.2 Inwestycje w 
gospodarstwach 

rolnych w zakresie OZE 
i poprawy 

efektywności 
energetycznej

I 10.3 Inwestycje 
zapobiegające 

rozprzestrzenianiu się 
ASF

I 10.4 Inwestycje 
przyczyniające się do 
ochrony środowiska i 

klimatu

I 10.5 Rozwój małych 
gospodarstw



Interwencje na rzecz 
rozwoju obszarów 
wiejskich
I 10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach 
rolnych zwiększające konkurencyjność 
(dotacje)

Cel:

Zwiększenie zorientowania na rynek i 
konkurencyjności gospodarstw

Zakres:

Operacje w zakresie produkcji i 
przygotowania do sprzedaży produktów 
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Warunki:

Wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w 
gospodarstwie o 10% w odniesieniu do 
roku bazowego w okresie 5 lat od dnia 
przyznania pomocy.

W przypadku obszaru B należy wykazywać 
sprzedaż produktów ekologicznych z 
gospodarstwa. 

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa 
uprawnionego do otrzymania pomocy 
wynosi co najmniej 25 tys. euro i nie 
więcej niż 250 tys. euro. 

Przychód ze sprzedaży w wysokości co 
najmniej 75 tys. zł (w przypadku obszarów 
A, C i D) albo 45 tys. zł (w przypadku 
obszaru B).

Wsparcie:

Refundacja:

65% kosztów operacji w 
przypadku rolników, 
którzy nie ukończyli 40 
roku życia lub realizują 
operację w 
gospodarstwie 
prowadzącym 
działalność ekologiczną 
(obszar B) albo

45% kosztów w 
przypadku pozostałych 
operacji.

Maksymalnie:

1 mln zł - w przypadku 
operacji polegających na 
budowie lub 
modernizacji budynków 
/ budowli służących do 
produkcji ekologicznej z 
wykorzystaniem 
nowoczesnych 
technologii. W obszarze 
C w przypadku 
przechowalni.

300 tys. zł - w przypadku 
pozostałych operacji 
realizowanych w 
obszarach B, C i D.

Limity nie łączą się.

Obszar A 

Operacje dotyczące produkcji zwierzęcej

Budowa / modernizacja budynków / budowli do produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii

Stosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach / budowlach służących do 
produkcji zwierzęcej

Zapewnienie wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt z wykorzystaniem innowacyjnych 
rozwiązań.

Obszar B 

Operacje dotyczące produkcji ekologicznej w 
gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną 
(80%)

Budowa / modernizacja budynków / budowli do produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii
Stosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach / budowlach służących do 
produkcji zwierzęcej
Zapewnienie wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt z wykorzystaniem innowacyjnych 
rozwiązań.
Bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, 
przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży.
Zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do ekologicznej produkcji rolnej.

Budowa / zakup elementów infrastruktury technicznej.

Obszar C 

Operacje polegające na zwiększaniu dochodowości 
produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne 
przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz 
lepsze przygotowanie do sprzedaży

Budowa / modernizacja budynków / budowli, zakup nowego sprzętu do: 
przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, 
konfekcjonowania produktów rolnych. 

Obszar D

Operacje dotyczące produkcji roślinnej polegające na 
zakupie maszyn do zbioru.

Inwestycje materialne lub niematerialne związane z ww. operacjami, mające bezpośredni 
związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie, w tym dotyczące 
przechowywania, suszenia, magazynowania oraz przygotowywania produktów rolnych do 
sprzedaży a także zapewnienia pasz dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. 



Interwencje na rzecz 
rozwoju obszarów 
wiejskich
I 10.1.2 Inwestycje w gospodarstwach 
rolnych zwiększające konkurencyjność 
(Instrumenty finansowe) 

Cel:

Zwiększenie zorientowania na rynek i 
konkurencyjności gospodarstw

Zakres:

Operacje w zakresie produkcji i 
przygotowania do sprzedaży produktów 
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Warunki:

Do wsparcia udzielanego w formie 
instrumentów finansowych w zakresie 
podstawowej produkcji rolnej kwalifikują 
się inwestycje materialne i niematerialne 
oraz kapitał obrotowy zgodnie z art. 80 
ust.3 z rozporządzenia o Planach 
strategicznych WPR. 

Wsparcie:

Instrumenty finansowe – gwarancje wraz dotacjami na 
spłatę odsetek

Gospodarstwa rolne, o wielkości ≥ 25 tys. euro -
gwarancja do 80% kwoty kapitału kredytu 
pozostającego do spłaty oraz do 50% dotacja na spłatę 
odsetek, w przypadku gdy inwestycja przyczynia się do 
ochrony środowiska i klimatu.

Gospodarstwa rolne, o wielkości < 25 tys. euro -
gwarancja do 80% kwoty kapitału kredytu 
pozostającego do spłaty oraz do 50% dotacja na spłatę 
odsetek, a w przypadku gdy inwestycja przyczynia się do 
ochrony środowiska i klimatu -100% dotacja na spłatę 
odsetek.

Młody rolnik- gwarancja do 80% kwoty kapitału 
kredytu pozostającego do spłaty oraz do 100% dotacji na 
spłatę odsetek.

Dotacja na spłatę odsetek dotyczy kredytów objętych 
gwarancją.

Intensywność pomocy – do 65 % kosztów 
kwalifikowalnych.

Udzielenie gwarancji jest bezpłatne.

Inwestycje o charakterze innowacyjnym lub wpływającym na cyfryzację, 
automatyzację działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie, w tym w 
rolnictwo precyzyjne;

Inwestycje polegającej na rozwoju produkcji roślinnej lub zwierzęcej w gospodarstwie 
w przypadku gospodarstw poniżej 25 tys. euro wartości ekonomicznej i młodego 
rolnika;

Inwestycje dotyczących przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, 
przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży;

Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej / dostaw bezpośrednich.

Zakup gruntów (do 10% wartości kwoty kredytu, zaś w przypadku młodego rolnika –
do 100% wartości kwoty kredytu)



Interwencje na rzecz 
rozwoju obszarów 
wiejskich
I 10.2 Inwestycje w gospodarstwach 
rolnych w zakresie OZE i poprawy 
efektywności energetycznej 

Cel:

Zmniejszenie presji działalności rolniczej 
na środowisko, poprzez wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych, właściwe 
zagospodarowanie odpadów i produktów 
ubocznych z rolnictwa oraz poprawę 
efektywności energetycznej

Wsparcie:

Refundacja:

do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Maksymalnie:

W okresie programowania maksymalna wysokość 
pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie 
może przekroczyć: 

1 500 000 zł – obszar A, przy czym na inwestycje 
związane z produkcją energii z promieniowania 
słonecznego nie może przekroczyć 200 000 zł

150 000 zł – obszar B 

Beneficjent może skorzystać zarówno z obszaru A 
lub B. Maksymalna kwota pomocy łącznie na oba 
obszary nie może przekroczyć 1 700 000 zł. 

Obszar A Zakup nowych urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego (elektryczna 
lub ciepło lub paliwo gazowe) do 50 kW

Zakup instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego do 50 kW 
wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła

Obszar B Zakup i instalacja systemów poprawiających efektywność energetyczną 
budynków gospodarskich służących produkcji rolnej takich jak budowa, 
przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np.: 
z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, 
oświetlenie LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących 
do produkcji rolnej.



Interwencje na rzecz 
rozwoju obszarów 
wiejskich
10.4 Inwestycje przyczyniające się do 
ochrony środowiska i klimatu 

Cel:

Pomoc może być przyznana na określone 
rodzaje inwestycji ograniczające presję 
produkcji rolnej na zasoby środowiska 
naturalnego i klimatu albo pozwalające 
przystosować się do zmian klimatu. 

Poprawa gospodarowania wodą.

Ograniczenie zużycia środków ochrony 
roślin lub nawozów.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym 
gazów cieplarnianych i odorów.

Wsparcie:

Refundacja:

części kosztów kwalifikowalnych operacji 

standardowych stawek jednostkowych (np. w przypadku budowli 
do przechowywania nawozów naturalnych).

W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy 
udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, 
w tym na realizację projektów zbiorowych, nie może przekroczyć 
200 tys. zł.

Beneficjent może realizować operacje indywidualnie lub zbiorowo z 
tym, że limit na drugą operację jest zawsze pomniejszony o kwotę 
pomocy udzielonej na pierwszą operację, niezależnie od tego, która 
operacja została zrealizowana jako pierwsza.

Intensywność pomocy:

- do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji (grupa rolników)

- do 80% ustalonych stawek jednostkowych (grupa rolników),

- do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 65% ustalonych 
stawek (rolnik).

Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów 
kwalifikujących się do wsparcia powyżej 20 tys. zł.

zakup nowych maszyn lub urządzeń m.in. do: 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych i odorów, w tym 
poprzez: 

poprawę gospodarowania wodą, w tym: 

zwiększenie sekwestracji oraz bioróżnorodności gleby przez właściwe użytkowanie 
gruntami, w tym: 

adaptację do zmian klimatu oraz ograniczenie oddziaływania niekorzystnych 
warunków pogodowych, poprzez: 



 Rozwój małych gospodarstw

 Celem interwencji jest zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa (a w rezultacie konkurencyjności 

gospodarstwa). 

 O pomoc może się ubiegać rolnik w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia o Planach Strategicznych 

WPR, będący posiadaczem gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, który 

prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje przychód ze 

sprzedaży na ustalonym poziomie minimalnym. Rolnik, o którym mowa powyżej, spełnia definicję 

MŚP, tzn. mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. 

 O pomoc może ubiegać się rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych, posiadający 

gospodarstwo rolne 



Zakres interwencji:

 Operacje mogą dotyczyć produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w 

gospodarstwie, rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich. 

 W ramach interwencji wspierane będą inwestycje materialne i niematerialne związane z ww. operacjami, w 

tym budowa, modernizacja lub wyposażenie budynków lub budowli, zakup nowych maszyn i 

urządzeń. 

 Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw np. w zakresie: 

 zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego, 

 roślin wieloletnich na cele energetyczne, 

 niektórych działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i 

kotów rasowych), 

 sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej wspieranych w 

ramach interwencji w sektorze pszczelarskim, 



 Kryteria wyboru operacji mogą dotyczyć w szczególności: 

 produkcji w systemach jakości, 

 udziału w zorganizowanych formach współpracy, przy czym przedmiot 

operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej 

przedmiotem współpracy, 

 gospodarstwa, w którym co najmniej 50% gruntów użytkowanych przez to 

gospodarstwo znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny 

strefa II (tylko obszary, w których co najmniej 50% powierzchni użytków 

rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.), 

 udziału w szkoleniach związanych z zakresem operacji przewidzianym w 

biznesplanie. 

 Przewiduje się preferencje dla kobiet. 



Zobowiązania beneficjenta:

 osiągnięcie w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wartości sprzedaży produktów z 

gospodarstwa/produkcji rolnej co najmniej o 30% (w stosunku do wartości bazowej), przy czym nie 

mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w 

którym złożono wniosek o przyznanie pomocy oraz utrzymania osiągniętego poziomu przychodu 

co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 

 utrzymanie zrealizowanej operacji; 

 prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres 

działalności); 

 prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania 

produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, 

dostawy bezpośrednie) (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności); 

 Prowadzenie w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów do dnia upływu co 

najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy 



 Płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch ratach. 

 Wysokość ryczałtu (maksymalnie 85 % kosztów operacji):

 120 tys. zł gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania 

produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż 

bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) oraz gospodarstwa prowadzące produkcję 

ekologiczną.

W przypadku ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności w zakresie wprowadzania produktów 

na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy 

bezpośrednie), biznesplan może przewidywać również inwestycje dotyczące rozwoju działalności 

rolniczej w gospodarstwie związanej z ww. formami działalności. Pomoc w wysokości co najmniej 20 

tys. zł powinna być przeznaczona na inwestycje związane z rozpoczęciem działalności w zakresie 

wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż 

bezpośrednia, dostawy bezpośrednie). 

 100 tys. zł – pozostałe
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Inwestycje, w tym inwestycje w nawadnianie

I 10.6.1 Rozwój współpracy w 
ramach łańcucha wartości (dotacja) 

- w gospodarstwie

I 10.6.2 Rozwój współpracy w 
ramach łańcucha wartości 

(Instrumenty finansowe) - w 
gospodarstwie

I 10.7.1 Rozwój współpracy w 
ramach łańcucha wartości (dotacja) 

- poza gospodarstwem

I 10.7.2 Rozwój współpracy w 
ramach łańcucha wartości 

(Instrumenty finansowe) - poza 
gospodarstwem
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Inwestycje, w tym inwestycje w nawadnianie

I 10.8 Scalanie gruntów wraz z 
zagospodarowaniem poscaleniowym

I.10.9 Rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa 

(Instrumenty finansowe)

I 10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz 
wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi
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Inwestycje, w tym inwestycje w nawadnianie

I 10.11 Zalesianie gruntów 
rolnych

I 10.12 Tworzenie 
zadrzewień śródpolnych

I 10.13 Zakładanie 
systemów rolno-leśnych

I 10.14 Zwiększanie 
bioróżnorodności lasów 

prywatnych

I 10.15 Inwestycje 
poprawiające dobrostan 

bydła i świń
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Rozpoczynanie działalności przez młodych rolników i nowych rolników oraz zakładanie przedsiębiorstw wiejskich

Premie dla młodych rolników



 Premie dla młodych rolników

 Cel: Wsparcie dotyczy rozpoczynania i rozwoju działalności rolniczej w 

gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych 

produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych 

produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. 

 Ryczałt (premia) w wysokości 200 000 zł wypłacana w dwóch ratach. 

 Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie:

 zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego,

 plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

 niektórych działów specjalnych produkcji rolnej m.in.: hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb 

akwariowych, psów rasowych i kotów rasowych.



 W ramach inwestycji związanych z rozpoczynaniem lub rozwojem działalności 

rolniczej w gospodarstwie rolnym uwzględniane będą przede wszystkim: 

 inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do 

wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, 

 zakup nieruchomości rolnych, 

 zakup zwierząt gospodarskich lub innych zwierząt niezbędnych do prowadzenia produkcji 

zwierzęcej, 

 zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego i 

oprogramowania służącego wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych 

lub przygotowania ich do sprzedaży. 

 Grunty, które wchodziły w skład gospodarstwa beneficjenta „Premii dla 

młodych rolników” PROW 2014 - 2020 w sytuacji wyjściowej – nie są 

uwzględniane na potrzeby wyboru operacji 



 Beneficjent:

 rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w 

okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

 rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia, jako 

kierujący, działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej 

średniej wojewódzkiej lub krajowej lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 

euro; 

 powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość 

ekonomiczna – 150 000 euro;

 powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania 

wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu 

terytorialnego stanowi co najmniej 50% odpowiedniej średniej;

 posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub umiejętności związanych z prowadzeniem 

działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (staż pracy w rolnictwie) i uwzględniających co 

najmniej wymogi określone w definicji młodego rolnika lub zadeklarowanie uzupełnienia 

kwalifikacji.



 Zobowiązania:

 realizacja założeń biznesplanu, w tym realizacja inwestycji w środki trwałe o 

szacunkowej wartości wynoszącej co najmniej 70% kwoty pomocy; 

 uzupełnienia kwalifikacji zawodowych – jeśli dotyczy; 

 korzystanie z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz 

pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji 

„Kompleksowe doradztwo rolnicze”; 

 osiągnięcie co najmniej 60-procentowego udziału przychodów uzyskiwanych 

w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich 

swoich przychodach; 



 Zobowiązania c.d.:

 osiągnięcie w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej 

o: 

 30% w stosunku do wielkości wyjściowej – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową 

wielkość ekonomiczną co najmniej 15 tys. euro i mniej niż 25 tys. euro, 

 20% w stosunku do wielkości wyjściowej – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową 

wielkość ekonomiczną co najmniej 25 tys. euro i mniej niż 50 tys. euro, 

 15% w stosunku do wielkości wyjściowej – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową 

wielkość ekonomiczną co najmniej 50 tys. euro i mniej niż 100 tys. euro, 

 10% w stosunku do wielkości wyjściowej – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową 

wielkość ekonomiczną co najmniej 100 tys. euro i nie więcej niż 150 tys. euro; 

 osiągnięcia w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu 

co najmniej 19 500 euro – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta nie spełniało wymogu 

wyjściowej wielkości ekonomicznej; 



 Zobowiązania:

 utrzymanie osiągniętego wzrostu wielkości ekonomicznej i osiągniętego co 

najmniej 60-procentowego udziału przychodów uzyskiwanych w związku z 

prowadzoną w gospodarstwie rolnym działalnością rolniczą we wszystkich 

przychodach beneficjenta przynajmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty 

pierwszej raty pomocy; 

 utrzymanie nabytych w ramach operacji środków trwałych co najmniej do 

dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 

 prowadzenie rachunkowości rolniczej co najmniej do dnia upływu 5 lat od 

dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 

 prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący co 

najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. 



 Kryteria wyboru operacji dotyczą w szczególności:

 posiadanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności;

 różnicy wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na 

własność a młodym rolnikiem;

 powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie (tytuł prawny);

 przejmowania przynajmniej jednego gospodarstwa w całości i na własność;

 wielkości ekonomicznej gospodarstwa (tytuł prawny);

 prowadzenia produkcji zwierzęcej;

 udziału w systemach jakości;

 dotychczasowej aktywności zawodowej wnioskodawcy.
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Narzędzia zarządzania ryzykiem

I 12.1

Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich

I 12.2

Dofinansowanie Funduszy Wzajemnościowych
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Współpraca

I 13.1

LEADER/Rozwój 
Lokalny Kierowany 
przez Społeczność 

(RLKS)

I 13.2

Tworzenie i rozwój 
organizacji 

producentów i grup 
producentów rolnych

I 13.3

Promowanie, 
informowanie i 

marketing dotyczący 
żywności wytwarzanej 
w ramach systemów 

jakości żywności

I 13.4

Rozwój współpracy 
producentów w 

ramach systemów 
jakości żywności

I 13.5

Współpraca Grup 
Operacyjnych EPI

I 13.6

Zobowiązania dla 
beneficjentów 

działania 9 Tworzenie 
grup producentów i 

organizacji 
producentów PROW 

2014–2020, 
realizowane w ramach 

interwencji I 13.2. 
Tworzenie i rozwój 

organizacji 
producentów i grup 

producentów rolnych.

I 13.7

Zobowiązania dla 
beneficjentów 

poddziałania 3.1 
Wsparcie na 

przystępowanie do 
systemów jakości 

PROW 2014–2020, 
realizowane w ramach 

interwencji I 13.4 
Wsparcie uczestników 
unijnych i krajowych 

systemów jakości 
żywności



„Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów
gospodarstw rolniczych”,

23 i 30 marca 2023 r. w godz. 10.00 – 12.00



Łukasz Piotrowski
Główny specjalista ds. ekonomiki
e-mail: lukasz.piotrowski@kpodr.pl


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26
	Slajd 27
	Slajd 28
	Slajd 29
	Slajd 30
	Slajd 31
	Slajd 32
	Slajd 33
	Slajd 34
	Slajd 35

