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Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarach a, b, c. Właśnie ruszył nabór
wniosków. Przeznaczony jest dla rolników chcących rozwijać produkcję
prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego. Sprawdzamy, co się zmieniło
w tym roku.
Oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” od 29 marca
do 27 maja. W porównaniu z ubiegłorocznym naborem są pewne zmiany – jakie?

Zmiany w naborze

fot. Fotolia
Nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” przeznaczony jest m.in. dla rolników
chcących rozwijać produkcję prosiąt.

W tym roku osoby, które prowadziły działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy przed
złożeniem wniosku nie muszą już dokumentować uzyskania przychodu ze sprzedaży produktów
rolnych. Ma to być dużym ułatwieniem dla rolników.
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Kolejną zmianą jest poszerzenie katalogu kosztów kwalifikujących się do refundacji. O uzyskanie
dofinansowania mogą ubiegać się rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o pomoc. Na co należy
je przeznaczyć? Na zakup maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej (o ile jednocześnie realizuje
się inwestycje związane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, czy też magazynów
paszowych).

Na zakup maszyn i urządzeń
Rolnicy, którzy w latach 2015-2018 korzystali z „Modernizacji gospodarstw rolnych” w obszarach a,
b, c lub nadal z niej korzystają mogą starać się o pomoc w ramach tego samego obszaru. Jakie
operacje będzie obejmowała? Niezwiązane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków
inwentarskich czy magazynów paszowych. Warunek jest jeden: niewykorzystanie przez rolnika
całego limitu wsparcia przysługującego w PROW 2014-2020.
– Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup maszyn, urządzeń,
wyposażenia do produkcji rolnej, itp. mogących służyć produkcji w obszarze wsparcia,
w którym rolnik uprzednio ubiegał się o pomoc. Warunkiem skorzystania z tego
udogodnienia jest, aby rolnik nie wykorzystał całego limitu wsparcia przysługującego
w PROW 2014-2020 – podaje ARiMR.

Nowa punktacja
Na co nie można otrzymać wsparcia w tym roku? Na pokrycie kosztów dokończenia: budowy,
przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do
produkcji rolnej.
Zmiany nie ominęły również punktacji. Chodzi o liczbę punktów, które możne otrzymać rolnik
w ramach niektórych kryteriów przy ocenie wniosków. I tak m.in. za kryterium wieku
przyznawany będzie tylko 1 punkt. Co się jeszcze zmieniło?

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarach a b c – nabór wniosków potrwa do końca maja.
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– Obniżone zostało minimum punktowe w obszarach a-c, które wnioskodawca musi
otrzymać aby uzyskać pomoc finansową z 4 do 3 punktów. Dopuszczono –
w uzasadnionych przypadkach – możliwość wydłużenia terminu realizacji operacji lub
złożenia wniosku o płatność końcową o dodatkowe 6 miesięcy, ponad określone
(odpowiednio 24, 36 czy 60 miesięcy) – informuje ARiMR.

Modernizacja gospodarstw rolnych
Bez zmian pozostała wysokość dofinansowania wynosząca 50 proc. poniesionych kosztów
na realizację inwestycji (60 proc. dla młodego rolnika lub kilku rolników wspólnie
składających wniosek). Maksymalnie w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 może być to
500 tys. złotych, jednie na rozwój produkcji prosiąt – 900 tys. złotych.
O wsparcie ubiegać się może rolnik posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni od
1 do 300 ha, albo prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Musi prowadzić
w gospodarstwie rolniczą działalność zarobkową o charakterze produkcji zwierzęcej lub roślinnej (z
wyłączeniem chowu i hodowli ryb). Przed rolnikami postawione są również wymogi dotyczące
wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego. Wynosi ono dla:
inwestycji związanej z obszarem a – wielkość ekonomiczna gospodarstwa – od 10 tys. euro
do 250 tys. euro
inwestycji związanej z obszarami b i c – od 10 tys. euro do 200 tys. euro
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