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Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku
2017?
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W I i II kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) uruchomi kolejny nabór wniosków PROW
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało
aktualizacji harmonogramu planowanych naborów. Nie ma jeszcze
określonych dokładnych terminów, na razie programy podzielono na
kwartały.

Nabór wniosków PROW w I kwartale 2017 r.:
W ramach pomocy na rozwój gospodarstw ruszą nabory na działania:
1. „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie
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działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” → więcej na temat tego działania
w artykule:
Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii
2. „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, w ramach poddziałania
„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale
przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” → więcej na temat tego działania w artykule:
Premia za sprzedaż małych gospodarstw: do kogo jest kierowana?
3. „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar A, B, C, w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych” → więcej na temat tego działania w artykułach:
PROW a modernizacja: trudno, ale warto
Modernizacja a punkty: obszary A–C

W zakresie pomocy na wzmacnianie przedsiębiorczości:
4. „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”
5. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, w ramach poddziałania „Pomoc na
rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” → więcej na temat tego
działania w artykule:
Dofinansowanie działalności pozarolniczej? Dla kogo i na co?
6. „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Uwaga! Będzie to nabór dla
zakładów przetwórczych! → więcej na temat tego działania w artykułach:
Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór?
Od kiedy można składać wnioski na „Małe przetwórstwo”?

Pomoc w zakresie transferu wiedzy i innowacyjności:
7. „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”
8. „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”, w ramach poddziałania „Wsparcie
korzystania z usług doradczych”, typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika”.
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9. „Wsparcie dla szkolenia doradców”, w ramach podziałania „Świadczenie kompleksowej
porady dla rolnika”
10. „Współpraca”
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Nabory wniosków na działania PROW, które ruszą w I kwartale 2017 r.

Nabór wniosków PROW w II kwartale 2017 r.:
Pomoc na rozwój gospodarstw:
11. „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników” → więcej na temat tego działania w artykułach:
Prawo: Premie dla młodych rolników w ramach PROW
Premia dla młodych rolników: policz punkty!
PROW: premie dla młodych rolników
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12. „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” → więcej na temat tego
działania w artykułach:

Ważne aspekty wsparcia dla nowych grup producentów
Grupy producentów z finansowym wsparciem
Blaski i cienie tworzenia grup i organizacji producentów
Prawo: grupy producentów w PROW 2014–2020

Wsparcie na rozwój terytorialny:
13. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni
publicznej”, w ramach poddziałania „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem,
odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego
i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społecznogospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej”
14. „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,
w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury”
15. „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”, w ramach poddziałania „Wsparcie
na przystępowanie do systemów jakości” → więcej na temat tego działania w artykule:
2 tys. euro rocznie na poprawę konkurencyjności, czyli przystępowanie do systemów jakości!
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Nabory wniosków na działania PROW, które ruszą w II kwartale 2017 r.

O dokładnych terminach naborów wniosków będziemy informować,
kiedy zostaną ustalone.

Zobacz również:
Czekając na 60 tys., czyli czym jest SO?
Rachunkowość uproszczona w ramach PROW
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