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Nowa perspektywa finansowa?

W latach 2021–2022 obowiązuje tzw. okres przejściowy pomiędzy kończącą się 

perspektywą finansową oraz przyszłym okresem programowania (wprowadzony ze 

względu na opóźnione wdrażanie nowej Wspólnej Polityki Rolnej). 

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. 

ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 

latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 

1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 

1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437 

z 28 grudnia 2020 r. str.1))



Obecne wykorzystanie środków
Dane na dzień 30.04.2022 r. 



Aktualna podstawa prawna?

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja 
małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz 
rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 Dz.U. 2020 poz. 2096

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na 
operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dz.U. 2021 poz. 377

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na 
operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dz.U. 2021 poz. 2252

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002096
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000377
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002252


Nabór wniosków 

Wnioski o przyznanie pomocy składa się do

Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR

właściwego ze względu na miejsce położenia

gospodarstwa.

W 2022 roku

od 16 maja do 14 lipca



Wysokość wsparcia

Premia w kwocie 60 tys. zł 

❑ I rata – 48 tys. zł

▪ wypłacana na wniosek o płatność, który składa się w terminie

6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy

❑ II rata – 12 tys. zł

▪ wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później

niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31

sierpnia 2023 2025 r., a w przypadku, o którym mowa w § 27 ust. 1 tj. w zakresie wydłużenia

okresu realizacji biznesplanu - nie później niż do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej

raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 2025r.



Wnioskodawca
❑ pełnoletni rolnik, któremu nie przyznano albo przyznano, lecz nie wypłacono pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy

lub niedopełnienia przez beneficjenta warunków w ramach działań:

❑ ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom” i "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników",

❑ „Modernizacja gospodarstw rolnych” i "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych"

❑ „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach
poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

❑ ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej'', objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013,

 posiadacz samoistny lub zależny:

• gospodarstwa rolnego, 

• nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

❑ obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadzący w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek,
działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.



Wnioskodawca

 Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach
zarobkowych, jeżeli:

 działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;

 jego:

dochody z rolnictwa (wyliczane na podstawie ha przeliczeniowych) –
stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub

przychody z rolnictwa (wyliczane na podstawie struktury produkcji) –
stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.



Wnioskodawca

Dochody / przychody z rolnictwa - należy przez to rozumieć:

a) dochody z pracy w gospodarstwie obliczone na podstawie liczby hektarów
przeliczeniowych wchodzących w skład tego gospodarstwa stanowiącej podstawę
opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku, oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o
przyznanie pomocy, lub

b) dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w
roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy;

 2) przychodach z rolnictwa - należy przez to rozumieć kwotę stanowiącą
równowartość wyrażoną w złotych wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO).



Wnioskodawca

Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie 
jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził 
pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne 
czy odrębne gospodarstwa rolne.



Wspierane gospodarstwo

o powierzchni UR równej:

minimum 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych,
pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych,
gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami,

nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w
zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys.
euro;



Wyjściowa wielkość ekonomiczna

Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej, bierze się pod uwagę:

❑ produkcję rolną (uprawy w plonie głównym/ stan średni zwierząt)

❑ użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku
o przyznanie pomocy, stanowiące przedmiot:

❑ własności

❑ użytkowania wieczystego

❑ dzierżawy z ZWRSP lub od JST (umowa dzierżawy na czas nieoznaczony albo okres co najmniej
5, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy)

❑ dzierżawy od innych podmiotów, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta:

▪ w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz

▪ na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy

rok, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków
o przyznanie pomocy – rok bazowy w bieżącym naborze to rok 2022



Biznesplan:

❑ cele pośrednie i końcowe dotyczące rozwoju gospodarstwa

❑opis działań dotyczących rozwoju gospodarstwa

 opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe - min.

80 % kwoty pomocy (np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń oraz

wyposażenia, użytków rolnych, stada podstawowego), wydatkowanie 100%

premii na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do

sprzedaży

 opis działań dotyczących zrównoważenia środowiskowego i efektywnej

gospodarki zasobami



Biznesplan:

❑ Opis sposobu, w jaki realizacja biznesplanu doprowadzi do osiągnięcia wzrostu
wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 20 % w stosunku do wyjściowej
wielkości ekonomicznej gospodarstwa (i jednocześnie przekroczenia 10 tys. euro SO);

❑ Informacje o udziale w szkoleniach, korzystaniu z usług doradczych, prowadzeniu
działań w zakresie przygotowania produktów rolnych wytwarzanych w
gospodarstwie, prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie

❑ Informacje o uczestnictwie w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm) zwanego dalej
„rozporządzeniem nr 1305/2013;

❑ Informacje o udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych.



Przeznaczenie premii:

100 % premii na:

❑ działalność rolniczą prowadzoną w gospodarstwie lub 

❑ przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie

❑ co najmniej 80% pomocy na inwestycje w środki trwałe

Inwestycje w środki trwałe:

❑ wyłącznie nowe maszyny, urządzenia oraz wyposażenie

❑ zakup stada podstawowego zwierząt

❑ zakup gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa

❑ wyłącznie inwestycja, która nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy (dotyczy wszystkich środków trwałych a nie tylko inwestycji budowlanej)



Przeznaczenie premii:

❑ w przypadku inwestycji budowlanej, inwestycja położona jest na gruntach stanowiących:

❑ własność beneficjenta;

❑ przedmiot użytkowania wieczystego lub

❑ przedmiot dzierżawy z ZWRSP lub JST

Inwestycja budowlana - inwestycja polegająca na budowie, przebudowie, 

remoncie budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej

 Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

• prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

• prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt 
laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz 
hodowla kotów rasowych.



Kolejność przysługiwania pomocy:

❑ decyduje suma punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku) przyznawanych na podstawie określonych kryteriów wyboru

❑ ARiMR ustala punkty na podstawie danych we wniosku i załącznikach

❑ zmiany po upływie 150 dni od dnia zakończenia naboru nie mają
wpływu na kolejność (wyjątek – zmniejszenie liczby punktów)

❑ w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom z największą
liczbą punktów

❑ gdy wnioskodawcy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności
decyduje wielkość ekonomiczna gospodarstwa (mniejsza) [w dalszej
kolejności wiek wnioskodawcy (młodszy)]

Pomoc przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyska 

minimum 7 punktów

Pomoc przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyska 

minimum 7 punktów



Kryteria wyboru wniosków:

• Rodzaj planowanej produkcji:

• zobowiązanie do uczestnictwa w unijnym systemie jakości lub krajowym
systemie jakości w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i
środków spożywczych” (1 pkt.),

• uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli powierzchnia
użytków rolnych gospodarstwa objęta tym systemem stanowi co najmniej
50% powierzchni użytków rolnych tego gospodarstwa (2pkt.),

• produkcja roślin wysokobiałkowych, jeżeli powierzchnia użytków rolnych, na
których będą uprawiane te rośliny, wynosi co najmniej 1 ha (1 pkt.),



Kryteria wyboru wniosków:

• Kompleksowość biznesplanu:

• inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą (2 pkt.),

• uczestnictwo w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych (0,25 pkt. za
każde z tych działań, jednak nie więcej niż 1 pkt.),

• prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie (1 pkt.),

• prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych
wytwarzanych w gospodarstwie (2 pkt.),

• udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1 pkt.),



Kryteria wyboru wniosków:

• Wpływ na realizację celów przekrojowych:

➢W zakresie ochrony środowiska i klimatu:

• zobowiązanie do przygotowywania i stosowania planu nawozowego oraz do
prowadzenia wykazu działań agrotechnicznych zgodnie ze wzorem
udostępnionym przez ARiMR, zawierającego wykaz prac wykonywanych na
poszczególnych działkach rolnych w zakresie nawożenia, z podaniem nazwy i
ilości zastosowanego nawozu pod poszczególne uprawy (2 pkt.),



Kryteria wyboru wniosków:

➢W zakresie ochrony środowiska i klimatu (cd):

• udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych mniejszy lub
równy 66% w przypadku gdy biznesplan przewiduje uprawę zbóż (1 pkt.),

• inwestycje w zakresie ochrony środowiska i zapobieganiu zmianom
klimatu (5 pkt.),



Kryteria wyboru wniosków:

• Wpływ na realizację celów przekrojowych:

➢W zakresie innowacyjności za postęp biologiczny, organizację produkcji,
nowoczesne technologie produkcji lub innowacyjny produkt (przyznaje
się po 1 pkt. za każdy z tych obszarów, jednak nie więcej niż 2 pkt.);



Kryteria wyboru wniosków:

• Docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

• więcej niż 20 tys. euro (5 pkt.),

• więcej niż 16 tys. euro i nie więcej niż 20 tys. euro (4 pkt.),

• więcej niż 12 tys. euro i nie więcej niż 16 tys. euro (2 pkt.),

• jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy nie ma więcej niż 40 lat (1 pkt.),

• jeżeli w gospodarstwie nastąpi zmiana kierunku produkcji, przy czym przez
kierunek produkcji uznaje się szczegółowy typ specjalizacji rolniczych określany
zgodnie z metodologią Unii Europejskiej (2 pkt.)



Kryteria wyboru wniosków:

• Jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w
pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co
najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie
pomocy i w tym okresie nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (2 pkt.)



Proces weryfikacji wniosków :

ARiMR wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 210 dni 180 dni od dnia zakończenia terminu 
składania wniosków o przyznanie pomocy.

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od 
dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

• rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

• rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub 
księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o 
ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;

• złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

• uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku gdy w związku z realizacją biznesplanu 
jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Niedopełnienie warunków z zastrzeżeniem, których wydano decyzję - stwierdzenie wygaśnięcia wydanej decyzji.



Zobowiązania beneficjenta:

 Prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan,
co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

 zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później
niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w szczególności:

 prowadzić gospodarstwo zgodnie z zaplanowaną strukturą produkcji,

 zrealizować szkolenia lub zaplanowane usługi doradcze,

 osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej
10 tys. euro oraz utrzymać ten poziom co najmniej do dnia upływu 5 lat od
dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,

 osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 20%
w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej i utrzymać ten wzrost co
najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,

 zrealizować działanie w zakresie zmiany kierunku produkcji, z którego tytułu
przyznano punkty;



Proces weryfikacji wniosków :

Przy ustalaniu wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa 
posiadanego przez rolnika, bierze się pod uwagę:

 w przypadku produkcji zwierzęcej - stan średni zwierząt w roku, w którym przypada
dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy;

 w przypadku produkcji roślinnej - uprawy w plonie głównym w roku, w którym
przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy
czym za plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy;

 użytki rolne, wchodzące w skład tego gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o
przyznanie pomocy do których temu rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano
jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o
przyznanie pomocy, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności lub
pomocy, płatność lub pomoc została przyznana co najmniej w roku poprzedzającym
rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.



Proces weryfikacji wniosków :

Przy ustalaniu docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa 
posiadanego przez rolnika, bierze się pod uwagę:

 w gospodarstwie, z tym że w przypadku gdy zakończenie realizacji biznesplanu
przypada:

do dnia 15 maja danego roku - bierze się pod uwagę stan średni zwierząt oraz
uprawy w plonie głównym w roku poprzedzającym rok zakończenia realizacji
biznesplanu,

po dniu 15 maja danego roku - bierze się pod uwagę stan średni zwierząt oraz
uprawy w plonie głównym w roku zakończenia realizacji biznesplanu;

Przy ustalaniu docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa uwzględnia się 
powierzchnię użytków rolnych stanowiących przedmiot własności rolnika, oddanych w 
użytkowanie wieczyste lub dzierżawionych przez rolnika z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, która stanowi co najmniej 
50% powierzchni gospodarstwa posiadanego przez rolnika.



Zobowiązania beneficjenta:

 prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi
przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i
rozchodów na podstawie odrębnych przepisów co najmniej do dnia upływu 5
lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

 prowadzenie działań w zakresie produkcji roślin wysokobiałkowych, z
którego tytułu przyznano punkty

 umożliwienie przeprowadzenia przez uprawnione podmioty kontroli na
miejscu lub kontroli dokumentów;

 udostępnienie uprawnionym podmiotom informacje niezbędnych do
monitorowania i ewaluacji programu;

 przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą co najmniej
do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;



Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 4.0) –
projekt przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do KE

 Cel: Zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa (a w rezultacie konkurencyjności 
gospodarstwa). 

 Beneficjent: O pomoc może się ubiegać rolnik w rozumieniu art. 3 pkt 1 

rozporządzenia o Planach Strategicznych WPR, będący posiadaczem gospodarstwa 

rolnego o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, który prowadzi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje przychód ze sprzedaży 

na ustalonym poziomie minimalnym.



Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 4.0) –
projekt przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do KE

 Zakres interwencji:

 Operacje mogą dotyczyć produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych 

wytwarzanych w gospodarstwie, rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży 

bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich. 

 Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw np. w zakresie:

• zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego,

• roślin wieloletnich na cele energetyczne,

• niektórych działów specjalnych produkcji rolnej m. in.: hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów 

rasowych i kotów rasowych,

• zakupu sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej 

wspieranych w interwencjach w sektorze pszczelarskim

Możliwe będą inne wykluczenia. 



Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 4.0) –
projekt przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do KE

 Kryteria dostępu:

 O pomoc może ubiegać się rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach 

zarobkowych, posiadający gospodarstwo rolne 

 Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy wynosi 

poniżej 25 tys. euro.

 Połączenie premii dla małych gospodarstw z wymogiem osiągnięcia w wyniku realizacji 

biznesplanu wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej co 

najmniej o 30% (w stosunku do wartości bazowej), przy czym nie mniej niż do poziomu 

odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym 

złożono wniosek o przyznanie pomocy oraz utrzymania osiągniętego poziomu 

przychodu co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

 Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w gospodarstwie w okresie związania 

celem ewidencji przychodów i rozchodów. 



Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 4.0) 
– projekt przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do KE

Preferencje 

 produkcja w systemach jakości,

 udział w zorganizowanych formach współpracy, przy czym przedmiot 

operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej 

przedmiotem współpracy,

 co najmniej 50% udział gruntów użytkowanych przez to gospodarstwo 

znajdujących się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II 

(tylko obszary, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych 

znajduje się powyżej 350 m n.p.m.),

 udział w szkoleniach związanych z zakresem operacji przewidzianym w 

biznesplanie.



Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 4.0) –
projekt przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do KE:

 Płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch ratach. 

 Wysokość ryczałtu (maksymalnie 85 % kosztów operacji):

150 tys. zł – gospodarstwa rozpoczynające działalność w 

zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. 

krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, 

dostawy bezpośrednie) oraz gospodarstwa prowadzące 

produkcję ekologiczną.

100 tys. zł – pozostałe
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