
Od 9 listopada br.  rolnicy mogą składać w Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji 

Rolnictwa  wnioski  o  dofinansowanie  inwestycji  w  gospodarstwach  rolnych.  

W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie działanie zatytułowane 

„Modernizacja gospodarstw rolnych”. Rolnicy,  którzy chcą uzyskać dofinansowanie 

powinni  osobiście  złożyć wnioski  w  Oddziałach  Regionalnych  ARiMR.  W ramach 

tego działania Agencja ma do rozdysponowania blisko 1,8 mld euro.  W tym roku 

ARiMR planuje przyjąć od rolników 20 tys. wniosków. 

Gospodarstwa rolne w Polsce są ciągle na etapie dostosowywania się do warunków 

funkcjonowania  jednolitego  rynku  europejskiego.  Dlatego  koniecznym  jest 

dofinansowywanie  inwestycji  w  tych  gospodarstwach,  po  to,  żeby  stały  się  one 

konkurencyjne  na  europejskim  rynku.  Środki,  które  Agencja  Restrukturyzacji  

i  Modernizacji  Rolnictwa  przekazuje  na  inwestycje  rolnikom  są  przez  nich 

wykorzystywane do  modernizacji  technicznej  infrastruktury produkcyjnej  –  zakupu 

ciągników i  maszyn,  zmiany technologii  produkcji,  dostosowanie profilu  produkcji, 

jego skali  i  jakości do potrzeb konsumentów, a także do poprawy bezpieczeństwa 

żywności,  poprawy  warunków  utrzymania  zwierząt,  ochrony  środowiska  

i bezpieczeństwa pracy. 

Z  dofinansowania  może  skorzystać  osoba  fizyczna  i  osoba  prawna,  prowadząca 

działalność rolniczą w produkcji  roślinnej  lub zwierzęcej.  Ubiegający się o pomoc 

finansową muszą spełnić określone warunki. Jednym z nich jest realizacja inwestycji, 

która jest ekonomicznie uzasadniona.



MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PROW 2007-2013

Jakie osoby będą uprawnione do ubiegania się o pomoc?

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe 

prawa handlowego, które:

• są  posiadaczami  (np.  właścicielami  lub  dzierżawcami)  gospodarstwa 

rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha 

użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w 

zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem, 

• prowadzą  działalność  rolniczą  w  zakresie  produkcji  roślinnej  lub 

zwierzęcej,

• spełniają obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od 

formy prawnej w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza.

Na jakie operacje będzie mogła być przyznana pomoc?

Pomoc  będzie  mogła  być  przyznana  na  operację  obejmującą  wyłącznie 

inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, która m.in.: 

• przyczyni  się  do  poprawy  ogólnych  wyników  gospodarstwa,  w  tym 

wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA)1 co najmniej o 

10%, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub 

wprowadzenia  innowacji,  zmiany  profilu  lub  skali  produkcji,  poprawy 

jakości produkcji  lub zwiększenia wartości dodanej produktu; poprawy 

sytuacji w gospodarstwie w zakresie: ochrony środowiska lub warunków 

1 Wartość dodana brutto jest to wartość produkcji ogółem gospodarstwa pomniejszona o zużycie 
pośrednie  (tzn.  koszty  bezpośrednie  i  ogólnogospodarcze)  i  salda  bieżących  dopłat  i  podatków. 
Wartość dodana brutto określa przyrost wartości dóbr wytworzonych w danym gospodarstwie. Jest to 
podstawowa kategoria dochodowa, określa sytuację ekonomiczną gospodarstwa. Jest podstawowym 
kryterium oceny efektywności nakładów czynników produkcji. 



utrzymania  zwierząt,  higieny  i  bezpieczeństwa  produkcji,  lub 

infrastruktury drogowej,

• spełnia wymagania określone przepisami prawa,

• jest uzasadniona ekonomicznie,

• nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej,

• nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu,

• jest realizowana w gospodarstwie, którego wielkość ekonomiczna 

wynosi co najmniej 4 ESU2.

Jakie koszty będą mogły podlegać refundacji? 

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:

• budowy, przebudowy remontu połączonego z modernizacją budynków lub 

budowli  wykorzystywanych do produkcji  rolnej  oraz do przechowywania, 

przygotowania  do  sprzedaży  lub  sprzedaży  bezpośredniej  produktów 

rolnych,

• zakupu  maszyn,  urządzeń,  wyposażenia  do  produkcji  rolnej, 

przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów 

rolnych do sprzedaży bezpośredniej, wraz z kosztami transportu i montażu,

• zakładania  lub  wyposażania  sadów  lub  plantacji  wieloletnich,  z 

wyłączeniem  zakładania  plantacji  choinek,  wiśni,  malin,  truskawek, 

porzeczek oraz roślin na cele energetyczne,

• zakupu,  instalacji  lub  budowy  elementów  infrastruktury  technicznej 

wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, 

2 Żywotność  ekonomiczna  gospodarstwa  rolnego  mierzona  jest  za  pomocą  wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa rolnego, wyrażonej w Europejskich Jednostkach Wielkości (ang.  ESU - 
European  Size  Unit).  Żywotność  ekonomiczną definiuje  się  na  podstawie  wielkości  ekonomicznej 
danego  gospodarstwa,  określonej  jako  suma  nadwyżek  bezpośrednich  wszystkich  działalności 
rolniczych prowadzonych w tym gospodarstwie.  Nadwyżki  bezpośrednie  oblicza się  na  podstawie 
wskaźników Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich  –  SGM wyznaczonych dla  poszczególnych 
rodzajów  produkcji  rolniczej  i  regionów.  Wartość  ekonomiczna  określana  jest  w  Europejskich 
Jednostkach  Wartości  –  ESU.  Wartość  1  ESU  odpowiada  nadwyżce  równej  1200  euro. 
Gospodarstwem  żywotnym  pod  względem  ekonomicznym  jest  gospodarstwo  o  wielkości 
ekonomicznej wynoszącej co najmniej 4 ESU.



w tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do 

pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Jaka będzie forma, poziom i wysokość pomocy?

Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych  operacji. Maksymalny poziom pomocy jest  zróżnicowany i 

wynosi:

40% kosztów kwalifikowalnych operacji,

50% - w przypadku operacji realizowanej: 

• przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy nie ukończyła 40 roku życia, albo 

• na  obszarach  górskich,  innych  obszarach  o  niekorzystnych 

warunkach  gospodarowania  (ONW),  obszarach  objętych  siecią 

NATURA  2000  oraz  związanych  z  wdrażaniem  Ramowej 

Dyrektywy Wodnej, 

60% -  w przypadku operacji  realizowanej przez osobę fizyczną, która w 

dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku 

życia,  na  obszarach  górskich,  innych  obszarach  o  niekorzystnych 

warunkach  gospodarowania  (ONW),  obszarach  objętych  siecią 

NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy 

Wodnej,

75% -  w  przypadku  operacji  realizowanej  w  związku  z  wdrażaniem 

Dyrektywy  Azotanowej  –  umowy w tym zakresie  będą mogły  być 

zawierane do 30 kwietnia 2008 r.

Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno 

gospodarstwo w ramach działania w okresie realizacji PROW 2007-2013 nie 

może przekroczyć 300 tys. zł.



Do  realizacji  będą  mogły  być  przyjęte  operacje  o  planowanej  wysokości 

kosztów  kwalifikowalnych  powyżej  20  tys.  zł. Nie  dotyczy  to  operacji 

obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do 

składowania  nawozów  naturalnych  lub  projektów  związanych  z 

dostosowaniem do norm wspólnotowych.

SPO 2004-2006

W  latach  2005-2006  w  ramach  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  ARiMR 

dofinansowywała inwestycje w gospodarstwach rolnych. 

Limit  finansowy  dla  działania  zatytułowanego  „inwestycje  w 

gospodarstwach rolnych” wynosił 614,3 mln euro,w tym 330,8  mln euro ze 

środków  UE  oraz  równowartość  283,5  mln  euro  z  krajowych  środków 

publicznych.  ARiMR  podpisała  z  rolnikami  ponad  22 tys.  umów  na  łączną 

kwotę  dofinansowania  w  wysokości  ponad  2 mld  zł,  co  oznacza  pełne 

wykorzystania dostępnego limitu finansowego. Agencja zrealizowała na rzecz 

beneficjentów już 20,5 tys. płatności w łącznej wysokości 1 736,3 mln zł. 

Najwyższym odsetkiem projektów przyjętych do realizacji w stosunku do 

zgłoszonych  do  finansowania  w  ramach  podstawowego  naboru 

charakteryzowały  się  województwa:  podlaskie  (84,6%)  oraz  świętokrzyskie 

(82,2%),  najniższym  natomiast  –  podkarpackie  (65,2%)  oraz  dolnośląskie 

(67,5%). 

Podpisane umowy dotyczyły przede wszystkim projektów realizowanych 

w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest chów bydła 

mlecznego (23,5% gospodarstw) oraz uprawa zbóż (21,3%). 



Struktura projektów wg głównego kierunku produkcji 

Rolnicy zakupili w sumie ponad 40 tys. sztuk sprzętu ruchomego, w tym blisko 

7 tys. ciągników rolniczych, ponad 25,5 tys. sztuk maszyn i narzędzi do produkcji 

roślinnej. Poza tym kupili 280 tys. sztuk zwierząt gospodarskich oraz wybudowali lub 

zmodernizowali blisko 800 tys. m2 powierzchni budynków produkcyjnych. 

Wykorzystanie środków w ramach działania "Inwestycje w 
gospodarstwach rolnych"
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Cele inwestycyjne realizowane przez rolników w działaniu "Inwestycje w gospodarstwach rolnych"
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