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Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem 

– zasady udzielania pomocy
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Poddziałanie 6.4 
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nabór 2022

7 lipca do 19 sierpnia 21 października

Wnioski przyjmują: oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji 
inwestycji.

Istnieje możliwość składania wniosku za pośrednictwem Biur Powiatowych ARiMR właściwych 
miejscowo dla wnioskodawcy.

Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w 
placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za 

pośrednictwem platformy e-PUAP.



Podstawa prawna
Rozporządzenie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na

operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności

pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1843),

1. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz

wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój

działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1564),

2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz

wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój

działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1972),

3. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz

wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój

działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1773),

4. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz

wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój

działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 2025),

5. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz

wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój

działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1317).



Forma i wysokość wsparcia

Wsparcie maksymalnie do 500 000 zł na jednego beneficjenta w okresie całego programu.

W przypadku spółki cywilnej limit dotyczy łącznie wszystkich wspólników.

Refundacja części poniesionych kosztów operacji:

 50 % w przypadku:

• działalności usługowej związanej z rolnictwem,

• działalności usługowej związanej z leśnictwem,

• działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,

 65% w przypadku:

• działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń

wodnych,

• działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.



Forma i wysokość wsparcia

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013.

Limit określany jest łącznie w odniesieniu do roku bieżącego oraz 2 lat poprzedzających.

Limit pomocy de minimis (obowiązuje niższy limit wsparcia w odniesieniu do podmiotu):

- 200 000 euro – działalność gospodarcza

- 100 000 euro – dla podmiotów działających w sektorze drogowego transportu towarów

- Do ww. limitu wliczane jest wsparcie uzyskane w formie pomocy de minimis w rolnictwie i

rybołówstwie. Podmiot prowadzący jednocześnie gospodarstwo musi zapewnić rozdzielność

pomiędzy działalnością w zakresie usług objętych wsparciem a rolnictwem lub

rybołówstwem (limit wsparcia w tych sektorach to 20 tys. euro lub 30 tys. euro).



Beneficjent

Wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług związanych z:

• rolnictwem od co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku *,

• leśnictwem od co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku *,

• rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,

• rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,

• rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych

W przypadku usług związanych z rolnictwem i usług związanych z leśnictwem udokumentuje ten takt fakturami VAT 

lub wydrukami paragonów fiskalnych kas rejestrujących na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. złotych brutto w każdym z 

12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia Wniosku.

W przypadku działalności usługowej związanej z rolnictwem do okresu prowadzenia działalności wliczane są okresy 

zawieszenia prowadzenia tej działalności. Zawieszenie działalności nie jest dopuszczalne w przypadku działalności 

usługowej związanej z leśnictwem.



Możliwe jest podjęcie nowej działalności usługowej związanej z:

• rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,

• rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,

• rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

•UWAGA: każdorazowo pomoc może dotyczyć inwestycji wyłącznie w 

jednym z wskazanych zakresów wsparcia.



Beneficjent

Mikro lub małe przedsiębiorstwo;

Zdolne do realizacji operacji i osiągnięcia jej celu

(na podstawie analiz dotychczasowych i planowanych wyników finansowych wnioskodawcy)

Posiada nadany numer identyfikacyjny ARiMR 

(możliwe jest złożenie wniosku o nadanie numeru ARiMR wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy)

Beneficjent jest lub będzie podejmował działalność jako:

 osoba fizyczna,

 osoba prawna,

 wspólnik spółki cywilnej lub

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej



Beneficjent

Na etapie obsługi wniosku weryfikowany jest status przedsiębiorcy na 
podstawie składanego wraz z wnioskiem oświadczenia.

(zgodnie z nomenklaturą przyjętą w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r.)

Oświadczenie dotyczy nie tylko bezpośrednio wnioskodawcy ale również 
podmiotów partnerskich i powiązanych. 

Oświadczenia może nie składać osoba fizyczna nie wykonująca działalności 
gospodarczej rolniczej i pozarolniczej w momencie ubiegania się o pomoc o ile 

ten stan nie zmieni się do momentu zawarcia umowy.



Dzialalność uslugowa związana z rolnictwem

Wspierane kody PKD:

 01.61.Z Działalność usługowa wspierająca produkcję roślinną

 01.62.Z Działalność usługowa wspierająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach

Wymagane jest wykonywanie działalności w okresie 24 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku.

Poziom wsparcia do 50 % kosztów kwalifikowalnych



Dzialalność uslugowa związana z rolnictwem

Kwalifikujące się koszty:

 zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego 
przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej 
przeznaczonych do:

 uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin (w tym 
kombajny); 

 przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania 
produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży; 

 przygotowywania pasz; 

 rozdrabniania i szarpania słomy i roślin; 

 chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic); 

 zakup sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych; 



Dzialalność uslugowa związana z rolnictwem

Kwalifikujące się koszty:

 zakup ciągników w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (np. jeżeli 
inne koszty kwalifikowalne z wyłączeniem ciągnika stanowią 200 000 zł, to kwalifikowalny koszt zakupu 
ciągnika może wynosić maksymalnie 100 000 zł); 

 zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego 
przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej i kontrolnej (tylko w tym obszarze działalności); 

 zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub 
wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług; 

 wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem; 

 opłaty za patenty i licencje; 

 koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt 
przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 
(maksymalnie 10 tys. zł netto);



Działalność usługowa związana z leśnictwem

Wspierane kody PKD:

 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

 Wymagane jest wykonywanie działalności w okresie 24 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku.

Poziom wsparcia do 50 % kosztów kwalifikowalnych



Dzialalność uslugowa związana z leśnictwem

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem – UWAGA Informacja poglądowa!

Uszczegółowienie zakresu wsparcia:

• działalność usługowa związana z leśnictwem, wykonywana na zlecenie, w zakresie:

• urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów,

• zagospodarowania lasu,

• ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych,

• doradztwa związanego z zarządzaniem lasem,

• przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,

• działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i 
transport drewna na terenie lasu,

• działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na 
zlecenie,

• wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą,

• pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.



Dzialalność uslugowa związana z leśnictwem

Kwalifikujące się koszty:

 zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego 
przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:

 przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia;

 zalesień i odnowień;

 pielęgnacji upraw leśnych;

 ochrony lasu;

 przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew;

 pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;

 zakup ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
(np. jeżeli koszty kwalifikowalne z wyłączeniem ciągnika stanowią 200 000 zł, to kwalifikowalny koszt 
zakupu ciągnika może wynosić maksymalnie 100 000 zł);



Dzialalność uslugowa związana z leśnictwem

Kwalifikujące się koszty:

 zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub 
wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

 wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

 opłaty za patenty i licencje;

 koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt 
przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 
(maksymalnie 10 tys. zł netto);

Przykładowe ograniczenia:

 Zakup wozów asenizacyjnych do podlewania upraw leśnych (w ramach pielęgnacji upraw leśnych)

 Przyczepa leśna wykorzystywana do świadczenia usług w innym zakresie niż określony w podpunkcie 
pierwszym 



Dzialalność uslugowa związana z rolnictwem

Dzialalność uslugowa związana z leśnictwem

Weryfikacja obowiązku prowadzenia działalności w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku

- Figurowanie w przedmiocie działalności przedsiębiorstwa co najmniej jednego z kodów PKD 
właściwego dla danego zakresu usług:

- we właściwych rejestrach przedsiębiorców CEIDG albo KRS lub/i umowie spółki

- W przypadku spółki cywilnej warunek musi być spełniony przez każdego ze wspólników oraz 
przez spółkę

- Przedstawienie faktur lub wydruków paragonów fiskalnych kas rejestrujących potwierdzające 
wykonanie usług rolniczych lub leśnych (stosownie do zakresu wnioskowania) na kwotę c najmniej 
20 tys. zł brutto i nie mniej niż 10 tys. zł brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów.

- Uwaga rodzaj wykonywanej usługi musi być dokładnie określony.



Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub 
utrzymania urządzeń wodnych

Wspierane kody PKD:

 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

 Nie jest wymagane wykonywanie działalności w okresie 24 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku.

Poziom wsparcia do 65 % kosztów kwalifikowalnych

UWAGA

Wsparciem nie są objęte wszystkie usług mieszczące się w tych kodach PKD a wyłącznie 
usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń 
wodnych!



Kwalifikujące się koszty:

 zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, 
zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń 
przeznaczonych do:

 a) regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych;

 b) układania drenażu;

 c) kopania stawów oraz zbiorników;

 d) utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;

Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub 
utrzymania urządzeń wodnych



Kwalifikujące się koszty:

 zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania 
przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

 wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

 opłaty za patenty i licencje;

 koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji 
(tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub 
utrzymania urządzeń wodnych



Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i 
dezynfekcji

Wspierane kody PKD:

 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

 81.29.Z Pozostałe sprzątanie

Nie jest wymagane wykonywanie działalności w okresie 24 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku.

Poziom wsparcia do 50 % kosztów kwalifikowalnych

UWAGA

Wsparciem nie są objęte wszystkie usług mieszczące się w tych kodach PKD a wyłącznie 
usługi związane z rolnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji budynków i budowli oraz 
urządzeń do produkcji rolniczej lub leśnej.

Wsparciu nie podlegają urządzenia do zamiatania, ładowarki teleskopowe.



Kwalifikujące się koszty:

 zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, 
zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń 
przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:

 budynków służących gospodarce rolnej:

 produkcyjnych,

 gospodarczych,

 inwentarsko-składowych;

 urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych;

 urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;

Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i 
dezynfekcji



Kwalifikujące się koszty:

 zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania 
przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

 wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

 opłaty za patenty i licencje;

 koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji 
(tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i 
dezynfekcji



Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania 
technologii cyfrowych

Wspierane kody PKD:

 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych

Nie jest wymagane wykonywanie działalności w okresie 24 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku.

Poziom wsparcia do 65 % kosztów kwalifikowalnych

UWAGA

Wsparciem nie są objęte wszystkie usług mieszczące się w tych kodach PKD a wyłącznie usługi związane z 
rolnictwem w zakresie określonym wykorzystaniem technologii cyfrowych w rolnictwie



Kwalifikujące się koszty:

 zakup: 

 stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan; 

 sensorów; 

 urządzeń i czujników do pomiaru:

wilgotności gleby; 

zasolenia gleby; 

 temperatury; 

 jakości powietrza; 

 jakości wody; 

 urządzeń sterujących; 

Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania 
technologii cyfrowych



Kwalifikujące się koszty:

 pedometrów i akcelerometrów; 

 dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania 
map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów; 

 stacji meteo; 

 gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur 
obliczeniowych, przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako 
usługa SaaS w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych; 

Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania 
technologii cyfrowych



Kwalifikujące się koszty:

 zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania 
przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług; 

 zakup sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 2, w tym 
laptopa, tabletu, serwera w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych; 

 wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach 
operacji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych; 

 wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem; 

 opłaty za patenty i licencje; 

 koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt 
przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania 
technologii cyfrowych



Realizacja operacji:

1) nie więcej niż dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-

finansowym operacji, w tym poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz

złożenie Wniosku o płatność końcową, nastąpi w terminie:

a) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,

b) 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie

- - operacje których planowana wartość pomocy nie przekracza 250 tys. złotych netto musi być

realizowana w jednym etapie)

- - lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.;

2) złożenie Wniosku o płatność w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

3) płatność końcowa obejmuje nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

4) W przypadku leasingu nie więcej niż w pięciu etapach do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.



Realizacja operacji:

Operacja dotyczy działalności usługowej wyłącznie w jednym zakresie usług!

Operacja musi być uzasadniona ekonomicznie.

Realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Operacja jest zgodna z wymogami programu i innymi wymogami prawa.

Koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych.

Koszty mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione w formie rozliczenia 

bezgotówkowego od dnia złożenia wniosku, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego 

operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w 

przypadku kosztów ogólnych, gdy zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku.



Koszty niekwalifikowane:

 nabycie nieruchomości,

 podatek od towarów i usług (VAT),

 nabycie rzeczy używanych,

 leasing zwrotny,

 koszty związane z umową leasingu, w szczególności marża finansująca oraz ubezpieczenie,

 koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych,

 koszty robót budowlanych.

 koszty rozbudowy infrastruktury sieci 5G oraz sieci światłowodowej



Zaliczkowanie:

Wnioskodawca może ubiegać się o wypłatę zaliczki w wysokości do 50% kwoty pomocy dla operacji. 

Zaliczka jest wypłacana Beneficjentowi (po zawarciu Umowy Wnioskodawca staje się Beneficjentem) po ustanowieniu i 
wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

Szczegółowe warunki i tryb udzielania zaliczek określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 
listopada 2015 roku w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. poz. 1857, z późn. 
zm.). 

Formą zabezpieczenia udzielonej zaliczki może być: 

 poręczenie bankowe, 

 gwarancja bankowa, 

 gwarancja ubezpieczeniowa, 

 weksel z poręczeniem wekslowym banku, 

 zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. 

Zabezpieczenie musi być ustanowione na czas obejmujący okres liczony od dnia wystawienia dokumentu 
potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia zaliczki do dnia wskazanego w umowie jako dzień złożenia wniosku o 
płatność oraz okres niezbędny do rozliczenia zaliczki nie krótszy niż 4 miesiące.



Kryteria wyboru operacji:

 Innowacyjność - największa część kosztów kwalifikowalnych dotyczy elementów związanych z

uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych

maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u podmiotu ubiegającego się o przyznanie

pomocy - 2 pkt

 Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu - operacja realizowana jest poprzez 
wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne 
oddziaływanie na środowisko naturalne oraz przy zastosowaniu rozwiązań  niskoemisyjnych – 2 pkt 

(tylko w zakresie Działalność usługowej związanej z rolnictwem)

(ocena na podstawie załącznika nr 2 do rozporządzenia)

 Nie uzyskanie pomocy w ramach działań - 2 pkt (PROW 2007-2013)

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”



Kryteria wyboru operacji:

 miejsce realizacji operacji - jeżeli znajduje się w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w

których udział gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 1 do 15 ha stanowi:

 powyżej 75% - 3 pkt.

 powyżej 50% i nie więcej niż 75 - 2 pkt.

 powyżej 25% i nie więcej niż 50% - 1 pkt.

Przez miejsce realizacji operacji należy rozumieć:

 dla inwestycji związanych z wyposażeniem nieruchomości jest to miejsce lokalizacji tej nieruchomości

 w przypadku pozostałych inwestycji:

 stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej wskazane w CEIDG albo miejsce zamieszkania Wnioskodawcy,

jeżeli nie posiada wskazanego w CEIDG stałego miejsca wykonywania działalności – dotyczy osób fizycznych;

 siedzibę – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

 siedzibę spółki cywilnej wskazaną w umowie spółki – w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej.



Kryteria wyboru operacji:

 Realizacja operacji w zakresie zabezpieczania i utrzymania urządzeń wodnych – 2 pkt

 Realizacja operacji w zakresie usług związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii

cyfrowych w następujących obszarach:

 Ograniczanie zużycia środków ochrony roślin,

 Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi

 Nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt

- 2 pkt

Ocena ARiMR w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie biznesplanu i opisu realizowanej operacji.



Kryteria wyboru operacji:

 Kryterium „kompetencji” - jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

 a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, którą

zamierza realizować, lub

 b) jest osobą fizyczną i posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

lub

 c) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować co potwierdzone jest

wpisem do odpowiedniego wpisu do CEIDG albo KRS przynajmniej jednego kodu PKD właściwego dla zakresu

usług, o który zamierza się ubiegać – z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie działalności usługowej

związanej z rolnictwem albo działalności usługowej związanej z leśnictwem

przyznaje się 2 pkt.



Kryteria wyboru operacji:

 Doświadczenie w projektach to:

 Zrealizowane podobne w zakresie przedmiotowym, finansowane ze środków unijnych lub innych

zewnętrznych źródeł finansowania projekty:

 Zakupowe (tj. maszyny i urządzenia) – w zakresie stanowiącej przedmiot wnioskowania działalności

usługowej lub innej

 Budowlane – w zakresie działalności usługowej o wsparcie, której podmiot się ubiega lub innej

 Miękkie (szkoleniowe) - w zakresie działalności usługowej o wsparcie, której podmiot się ubiega lub innej

Do wniosku należy dołączyć kopie umów/decyzji potwierdzających zrealizowanie projektu



Kryteria wyboru operacji:

 Kwalifikacje to:

 Ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie,

 Wykształcenie średnie

 Kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia w zawodzie

związanym z realizacją operacji w zakresie wykonywania lub podejmowania działalności

gospodarczej

 Tytuł wykwalifikowanego robotnika, mistrza lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w

zawodzie związanym z realizacją operacji w zakresie wykonywania lub podejmowania działalności

gospodarczej.

 Kursy i szkolenia mające znaczenie w stosunku do planowanej operacji.

Dokumenty potwierdzające należy dołączyć do wniosku.

W przypadku szkoleń uznawane będą zaświadczenia wydawane przez podmioty akredytowane w

Kuratorium oświaty lub certyfikaty wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.



Kolejność przysługiwania pomocy:

 Ustalana jest od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów do

operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

 Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy, w przypadku, gdy operacje uzyskają tę

samą liczbę punktów ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy.

 W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości

wnioskowanej kwoty pomocy, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje

Wnioskodawcy dłużej wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie

świadczenia usług w ramach jednego z zakresów wsparcia, którego dotyczy

operacja.



Rozpatrzenie wniosków:

 Prezes Agencji, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania

Wniosków, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej

administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy dla

całego kraju.

 Gdy Wniosek lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych

do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to

kryterium.

 W pierwszej kolejności Wnioski podlegają - zgodnie z obowiązującymi procedurami –

weryfikacji wstępnej, w trakcie której sprawdzane jest:

 niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania pomocy,

 terminowość i sposób złożenia Wniosku,

 przestrzeganie zasady dotyczącej możliwości złożenia w jednym roku tylko jednego

Wniosku,



Rozpatrzenie wniosków:

 Na wstępnym etapie Wnioskodawca nie jest wzywany do składania wyjaśnień,

uzupełnień, czy też dokonywania poprawy danych wpływających na ustalenie

kolejności przysługiwania pomocy.

 W przypadku, gdy Wniosek, w wyniku weryfikacji kryteriów wyboru operacji, uzyskał

mniej niż 3 punkty Agencja odmówi Wnioskodawcy przyznania pomocy.

 Wnioski, które uzyskały minimum 3 punkty, podlegać będą:

 ocenie kompletności i poprawności Wniosku oraz zgodności z zasadami dotyczącymi

przyznawania pomocy w ramach operacji związanych z rozwojem usług rolniczych,

weryfikacji krzyżowej, weryfikacji limitu pomocy i ewentualnej wnioskowanej kwoty

zaliczki, oraz

 ocenie technicznej i ekonomicznej,

 ewentualnej wizycie w miejscu realizacji operacji.



Rozpatrzenie wniosków:

 ARiMR rozpatruje Wniosek w terminie 8 miesięcy od dnia podania przez Prezesa

Agencji do publicznej wiadomości o kolejności przysługiwania pomocy.

 Jeżeli Wniosek nie spełnia wymagań będących przedmiotem oceny na tym etapie jego

weryfikacji, Agencja wzywa Wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w

terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania chyba, że zachodzą niebudzące wątpliwości

przesłanki nieprzyznania pomocy. Jeżeli Wnioskodawca pomimo wezwania nie usunął

braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie Wnioskodawcę, w formie

pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

 Jeżeli pomimo powtórnego wezwania do usunięcia braków Wnioskodawca nie usunął

wszystkich braków wskazanych przez Agencję, Agencja nie przyznaje pomocy.



Rozpatrzenie wniosków:

 Jeżeli Wnioskodawca usunął w wymaganym terminie wszystkie braki wskazane przez

Agencję, jednak występuje konieczność złożenia wyjaśnień, Agencja wzywa Wnioskodawcę

w formie pisemnej do ich złożenia.

 UWAGA: Wnioskodawcy nie przysługuje możliwość przedłużenia terminu na dokonanie

określonej czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku, Agencja wyznacza niezwłocznie

Wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia

otrzymania wezwania.

 Uwaga: Przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy Wnioskodawca powinien zapoznać

się z jej treścią, w tym szczególnie z zapisami dotyczącymi zobowiązań, jakie ciążyć będą na

nim po zakończeniu inwestycji i jej rozliczeniu. Powinien mieć pewność, iż będzie w stanie

wywiązać się z tych zobowiązań.



Realizacja operacji:

 Beneficjenci podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej zobowiązani są do

zarejestrowania działalności gospodarczej, której dotyczy operacja we wpisie, umowie lub

statucie, nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność i podjęcia jej

wykonywania nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje również m.in.:

 wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy,

 udokumentowanie wykonania dostaw lub usług w zakresie rzeczowym i finansowym,

 osiągnięcie zakładanego celu operacji w określonym terminie,

 niefinansowania kosztów operacji z udziałem innych środków publicznych.



Realizacja operacji:

 Beneficjenci podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej zobowiązani są do

zarejestrowania działalności gospodarczej, której dotyczy operacja we wpisie, umowie lub

statucie, nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność i podjęcia jej

wykonywania nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje również m.in.:

 wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy,

 udokumentowanie wykonania dostaw lub usług w zakresie rzeczowym i finansowym,

 osiągnięcie zakładanego celu operacji w określonym terminie,

 niefinansowania kosztów operacji z udziałem innych środków publicznych.



Realizacja operacji:

 Wraz z Wnioskiem o płatność, należy złożyć wszystkie niezbędne opinie, zaświadczenia,

uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje związane z realizowaną operacją, o ile wymagają

tego obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia umowy.

 Do dnia złożenia Wniosku o płatność, wszystkie maszyny, urządzenia, infrastruktura,

wyposażenie zakupione w ramach operacji powinny być zamontowane, uruchomione i

sprawne, a obiekty budowlane (jeżeli są niezbędne do osiągnięcia celu operacji, pomimo że

nie stanowią kosztów kwalifikowalnych) – odebrane i dopuszczone do użytkowania, jeśli

wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język

polski przez tłumacza przysięgłego.

 Agencja rozpatruje Wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty środków

finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o płatność.



Obowiązki beneficjenta:

 zapewnienie trwałości operacji przez 3 lata, w szczególności dotyczącej:

 nieprzenoszenia prawa własności lub posiadanie nabytych dóbr, na które została przyznana i

wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywania w sposób zgodny z przeznaczeniem i celami operacji,

 utrzymania przez 3 lata wielkości i sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, mających

wpływ na przyznanie pomocy w związku z liczbą punktów uzyskaną podczas ustalania kolejności

wyboru Wniosków,

 przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 3 lat,

 informowanie Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy o

przyznaniu pomocy przez 3 lata,

 udostępnianie uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i

ewaluacji Programu przez 3 lata,



Obowiązki beneficjenta:

 osiągnięcie, w wyniku realizacji operacji, co najmniej 30% przychodów ze sprzedaży usług w

zakresie rodzajów działalności gospodarczej określonych w załączniku nr 1 do

rozporządzenia, w stosunku do założeń biznesplanu w trzecim roku obrotowym przyjmując

za pierwszy rok obrotowy rok:

 przyznania pomocy – jeżeli cała operacja dotyczy wyłącznie kosztów kwalifikowalnych, które

zostały poniesione w związku z ratami zapłaconymi z tytułu wykonania umowy leasingu,

lub

 złożenia wniosku o płatność końcową - jeżeli koszty kwalifikowalne całej operacji nie obejmują

wyłącznie kosztów rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu,

 uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości

albo w ramach odpowiedniego kodu rachunkowego.



Obowiązki beneficjenta:

 Okres 3 lat, którego dotyczą zobowiązania, liczy się od dnia:

 przyznania pomocy – jeżeli koszty kwalifikowalne w ramach operacji

obejmują wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących

przedmiotem leasingu;

 dokonania przez Agencję płatności końcowej, jeżeli koszty

kwalifikowalne w ramach operacji nie obejmują wyłącznie inwestycji

polegających na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu.
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