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Dotacje PROW 2019 – znamy harmonogram naboru
wniosków!
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Znamy już harmonogram naboru wniosków PROW w 2019 roku. Sprawdź,
kiedy będzie można ubiegać się o pieniądze na modernizację gospodarstw
rolnych, dotacje dla młodego rolnika czy restrukturyzację małych
gospodarstw.
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Dotacje PROW 2019: premie dla młodych rolników będą wyższe, wzrosną ze 100 do 150 tys. złotych.

Resort rolnictwa przedstawił harmonogram naboru wniosków na inwestycje z PROW 2014-2020 na
2019 rok.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że dotacje przewidziane dla rolników będą wyższe.
Premie dla młodych rolników wzrosną ze 100 do 150 tys. złotych, a dotacje na biznes na wsi
podniesione będą ze 100 do 150 tys. (samozatrudnienie), 200 tys. (dodatkowe 1 miejsce pracy) oraz
250 tys. złotych (dodatkowe 2 miejsca pracy lub więcej).
Premie dla młodych rolników będą wyższe! Przeczytaj więcej!

Dotacje PROW 2019
Na jakie dotacje PROW 2019 można liczyć? Przedstawiamy szczegółowy harmonogram naboru
wniosków:

ROZWÓJ GOSPODARSTW
Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF – luty, maj 2019 r.
Modernizacja gospodarstw rolnych – nabór obszar a, b, c – marzec 2019 r.
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – marzec 2019 r.
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – kwiecień, październik 2019 r.
Premie dla młodych rolników – maj 2019 r.
Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF – czerwiec 2019 r.
Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – wrzesień 2019 r.
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wrzesień 2019 r.
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – listopad – 2019

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój –
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – rolnicy – styczeń 2019 r.
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – ASF – sierpień 2019 r.
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF – wrzesień 2019 r.
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej – Rozwój
przedsiębiorczości (rozwój usług rolniczych) – wrzesień 2019 r.
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ROZWÓJ TERYTORIALNY
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa- Scalanie gruntów – Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii – Gospodarka wodno ściekowa –
Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność –
Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania – Nabór
ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu
współpracy składa się do 31 marca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje
polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy
składa się do 31 grudnia 2021 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności – luty
2019 r.
Wsparcie dla szkolenia doradców – luty 2019 r.
Wsparcie korzystania z usług doradczych – marzec 2019 r.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW
SPOŻYWCZYCH
Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości – wrzesień 2019 r.
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na
rynku wewnętrznym – wrzesień 2019 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE
ZASOBAMI NATURALNYMI
Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska –
kwiecień 2019 r.
Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów – wnioski o przyznanie
wsparcia na zalesienie – 1 czerwca – 31 lipca 2019 r.
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fot. Fotolia
Dotacje PROW w 2019 roku: Pomoc w zakresie modernizacji gospodarstw rolnych ma być również
dostępna dla większych gospodarstw niż do tej pory.

W dniach 15 marca – 15 maja 2019 r. odbędą się nabory wniosków na:
Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne
Rolnictwo ekologiczne
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
(ONW)
Dotacje PROW 2018
Za główne cele PROW 2014-2020 uznaje się: wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz
zadania środowiskowe i klimatyczne – Od początku realizacji do końca 2018 roku zostało złożonych
łącznie około 3,5 mln wniosków o przyznanie pomocy. Ich wartość wynosi 40,5 mld złotych, co
stanowi ponad 69% całkowitego budżetu Programu. Ogólny poziom kontraktacji wynosi ponad 46
% dostępnego budżetu – informuje resort rolnictwa.
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