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Nabory PROW 2014-2020 w 2021 roku. Rozpoczyna się czas nowego rozdania
PROW. Po okresie niepewności i zawirowań są w końcu zabezpieczone
pieniądze dla rolników. Oznacza to, że trzeba wybrać inwestycje, dzięki
którym rozwiniemy swoje gospodarstwo. Na początek nabory PROW 2021.
Biorąc pod uwagę, że zostały pieniądze z poprzedniego programu dla rolników warto je spożytkować,
w przeciwnym razie przepadną. Ponadto dobrą wiadomością jest również fakt, że termin ich
wykorzystania został przesunięty do 2023 r. Jest więc naprawdę dużo czasu na ich
zagospodarowanie.

Perspektywa N+3
Jak to jest, że w nowym rozdaniu korzystamy ze starej puli? Otóż obowiązuje tu zasada N+3, będąca
jedną z reguł zarządzania finansowego publicznymi środkami wspólnotowymi. Regionalny Program
Operacyjny rozliczamy do 2023 r., ale na każdy rok trwającej perspektywy finansowej wyznaczona
jest ilość środków, podlegająca rozliczeniu w Komisji Europejskiej. W efekcie środki nierozliczone
bezpowrotnie tracimy. Cała tajemnica polega na tym, że z funduszy przyznanych w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020 faktycznie korzystamy do roku 2023. Tymczasem nabory
PROW 2021 już działają, oferując wciąż środki ze starego rozdania.

Nabory PROW 2021 – styczeń
Jeszcze w styczniu można składać wnioski na dwa działania rozwijające gospodarstwo. UWAGA!!!
przedłużono termin do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości –
rozwój usług rolniczych„ do 15 lutego 2021!!! Jest szansa na wsparcie – 0,5 mln zł, jeśli
świadczycie usługi dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat.
Natomiast do 28 stycznia składamy wnioski na inwestycje związane z nawadnianiem
gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Oba wnioski
wysyłamy pocztą lub za pomocą e-PUAP. Krótko mówiąc nabory PROW 2021 są w trakcie.

Poszukujesz informacji nt. naborów PROW 2014-2020 w kwietniu, maju i czerwcu 2021 – Sprawdź
nabory PROW 2021 na drugi kwartał br.
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Wstępny harmonogram PROW 2014-2020 w 2021
Na wypadek, gdyby coś miało się zmienić, zastrzeżone zostały terminy naboru wniosków 2021. Nie
oznacza to, że ich nie będzie, lecz mogą zmienić się daty przyjmowania dokumentów oraz poszerzyć
ich oferta. Poniżej niektóre z zaplanowanych działań.

Marzec 2021
Już w marcu zaplanowano nabory PROW 2021 wniosków na działanie Restrukturyzacja małych
gospodarstw bez ASF oraz Premie dla młodych rolników. Prawdę powiedziawszy młody rolnik
stanie prędzej czy później przed dylematem czy jest mu potrzebna modernizacja gospodarstwa
przejęta od rodziców. Być może potrzebna będzie kompleksowa restrukturyzacja. Takie możliwości
daje coraz większa premia dla młodych rolników.
Od 15 marca do 15 maja zaplanowano Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa.

Maj 2021
Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadnianie w gospodarstwie: maj/czerwiec 2021 r.

Z tego wsparcia bez wątpienia powinien skorzystać przede wszystkim młody rolnik myślący
o gospodarowaniu w zmieniającej się rzeczywistości klimatycznej. Żadna pomoc finansowa
związana z modernizacją gospodarstwa nie powinna być ignorowana.
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów: maj 2021 r. oraz październik 2021 r.
Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska:
maj/czerwiec 2021 r., październik/listopad 2021 r.

Czerwiec 2021
Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – wsparcie na zalesienie: 1 czerwca – 31
lipca 2021 r. Jednym słowem, jest to kontynuacja działania przeznaczonego dla rolników, którym jest
potrzebna restrukturyzacja gospodarstwa ze względu np, na słabe gleby.

Wrzesień 2021
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Jest to rzecz jasna element
poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Powinna to
być modernizacja chlewni uwzględniająca szeroko pojętą dezynfekcję obiektu.

Listopad 2021
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Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych. Prawdę powiedziawszy programy się powtarzają. Notabene o szczegółach tego
programu przeczytacie np. w materiale o ochronie wody w Agrofakcie.
W tym roku zaplanowano również inne działania a wśród nich, np. Inwestycje odtwarzające potencjał
produkcji rolnej. Z chwilą ogłoszenia przeprowadzony będzie nabór ciągły wniosków.
Podsumowując: nabory PROW 2021 już są realizowane a duże pieniądze znowu znajdują się
w zasięgu rolników. Wystarczy podjąć decyzję. Nabory PROW 2014-2020 w 2021 roku uznajemy za
otwarte!
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