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Modernizacja  
gospodarstw rolnych

Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności, 
m.in. w obszarze rozwoju produkcji prosiąt.

Restrukturyzacja gospodarstwa prowadzi do wzrostu wartości dodanej 
brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w odniesieniu do 
roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Beneficjent 
prowadzi w gospodarstwie uproszczoną rachunkowość od dnia przy-
znania pomocy.

Beneficjent, czyli kto może ubiegać się o wsparcie?

  Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych  
  lub grupa rolników.

  W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną, niepo- 
  siadającą osobowości prawnej, o pomoc może ubiegać się jedy- 
  nie spółka osobowa.

  Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy  
  ubiegają się wspólnie o pomoc w ramach tego poddziałania  
  w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej.

  Wsparcie skierowane jest do gospodarstw rolnych o wielkości  
  ekonomicznej od 10 tys. euro do 200 tys. euro.

  Wsparcie gospodarstwa o powierzchni do 300 ha.

  W przypadku grupy rolników – warunek posiadania gospodarstwa  
  powinien być spełniony przez każdego z rolników tworzących  
  grupę, jednakże dopuszcza się, aby nie miało wymaganej minimal- 
  nej wielkości ekonomicznej, jeżeli:

  w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,

  suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników  
  tworzących grupę wynosi minimum 15 tys. euro.

Żadne z gospodarstw rolników tworzących grupę nie może mieć więk-
szej, niż wskazane powyżej, maksymalnej wielkości ekonomicznej lub 
powierzchni. W przypadku inwestycji w produkcję prosiąt – minimalna 
liczba loch po zrealizowaniu operacji ma wynosić 50 szt.

Wsparcie:

  60% kosztów kwalifikowanych operacji dla młodych rolników  
  i inwestycji zbiorowych albo

  50% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku innych 
   beneficjentów,

  nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wielkość wsparcia dla beneficienta, na jedno gospo-
darstwo (w tym na realizacje projektów zbiorowych), w okresie 
realizacji Programu:

  900 tys. zł na rozwój produkcji prosiąt,

  500 tys. zł na inwestycje związane bezpośrednio z budynkami  
  inwentarskimi lub magazynami paszowymi, w gospodarstwach,  
  w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, 

  200 tys. zł pozostałe.

Powyższe limity nie łączą się. Wsparcie przyznawane jest wyłącznie dla 
operacji o kosztach kwalifikowanych powyżej 50 tys. zł.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

  koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;

  koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończo- 
  nego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wypo- 
  sażenia do wartości rynkowej majątku;

  koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów  
  infrastruktury technicznej;
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  koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww.
punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej 
operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, 
czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty 
za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia śro-
dowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;

  koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocu- 
  jących efektywnie dłużej niż 5 lat;

  koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego  
  i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Inwestycje, których dotyczą ww. koszty, muszą być bezpośrednio związane 
z działalnością rolniczą, w tym również mogą dotyczyć przygotowania do 
sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt!

Lokalne rasy i odmiany zwierząt są doskonale przystosowane do miejsco-
wych, często bardzo trudnych warunków środowiskowych. Mogą one być 
utrzymywane w warunkach produkcji ekstensywnej i przy ubogich zaso-
bach paszowych, dając produkty często o unikalnej jakości. Utrzymanie 
tych zwierząt umożliwia zagospodarowanie obszarów, które w innym przy-
padku nie byłyby w ogóle użytkowane. Mają one także duże znaczenie ze 
względu na rolę, jaką pełniły w historii rozwoju regionów, z których się 
wywodzą i są związane z tradycją oraz kulturą lokalnych społeczności. 

Podmiotem upoważnionym do realizacji lub koordynacji działań w za-
kresie ochrony zasobów genetycznych, w zależności od poszczególnych 
gatunków zwierząt gospodarskich, jest Instytut Zootechniki – Państwowy 
Instytut Badawczy, który: 

  określa kryteria i progi liczebności, przy których dana rasa  
  staje się zagrożona, 

  tworzy program ochrony, którego realizacja ma zapewnić ochronę  
  poszczególnych zagrożonych ras, 

  nadzoruje realizację i koordynuje programy ochrony zasobów  
  genetycznych.

Zwierzęta, które mogą wziąć udział w programie są wybierane spośród 
zwierząt objętych oceną wartości użytkowej i wpisanych do ksiąg 
hodowlanych danej rasy. W związku z tym w realizacji programu aktywny 
udział biorą związki hodowców prowadzące ocenę wartości użytkowej  
i księgi hodowlane danej rasy. W przypadku świń puławskich jest to Polski 
Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, natomiast 
w przypadku świń złotnickich białych i złotnickich pstrych Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu.

Celem wsparcia jest zachowanie rodzimych ras zwierząt poprzez 
wspieranie i utrzymanie hodowli lokalnych ras odpowiednich ga-
tunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych programem 
ochrony zasobów genetycznych, w tym świń rasy puławskiej, 
złotnickiej białej i złotnickiej pstrej.
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Organizacje te: 

  oceniają zgodność zwierząt ze wzorcem rasy i wymaganiami  
  programu, 

  potwierdzają wpis zwierząt do księgi zwierząt hodowlanych, 

  dokonują oceny wartości użytkowej zwierząt i publikują jej wyniki. 

Hodowcy (właściciele zwierząt) dobrowolnie zgłaszają zwierzęta do pro-
gramu. Jeżeli dane zwierzę zostaje zakwalifikowane do programu, to 
jego właściciel jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków 
programu, np. używania jedynie rozpłodników akceptowanych przez ko-
ordynatora programu oraz zgłaszania wszystkich zmian stanu zwierząt. 

Aby uzyskać wsparcie na zachowanie zagrożonych zasobów genetycz-
nych zwierząt rolnictwie, beneficjent musi zwrócić się do właściwego 
związku hodowców, aby uzyskać potwierdzenie wpisu zwierząt do ksiąg 
oraz do Instytutu Zootechniki – PIB w celu potwierdzenia uczestniczenia 
tych zwierząt w programie ochrony zasobów genetycznych. 

Wymogi dla beneficjenta: 

  obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej,

  obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych  
  i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących  
  ostoje dzikiej przyrody.

RASA PUŁAWSKA

Płatność w ramach tego pakietu przyznawana  
jest beneficjentowi, jeżeli: 

  posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypo- 
  spolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej  
  niż 1 ha; 

  realizuje program ochrony zasobów genetycznych wybranych ga- 
  tunków zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, świń i kóz); 

  w przypadku świń posiada minimalną liczbę loch określoną na  
  poziomie przepisów krajowych w programie ochrony zasobów  
  genetycznych.

Wysokość wsparcia dla świń wynosi 1140 zł/szt./rok.

Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna przysługuje do maksymalnej 
liczby zwierząt w jednym stadzie: 70 loch stada podstawowego świń rasy 
puławskiej, 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej, 
100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej. 

www.izoo.krakow.pl

www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl

www.puls.edu.pl

www.polsus.pl



Premie dla  
młodych rolników
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Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia 
gospodarstwa rolnego.

Wsparcie:

Premia w wysokości 100 tys. zł wypłacana w ratach:

  I rata – 80% kwoty pomocy,

  II rata – 20% kwoty pomocy.

Pierwsza rata będzie wypłacana po spełnieniu przez beneficjenta,  
w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, 
warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Druga 
rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.

Beneficjent, czyli kto może ubiegać się o wsparcie?
Osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie  
kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczyna prowadze- 
nie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, tj. do 
dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła go-
spodarstwa rolnego jako kierujący.

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy winna stać się właści-
cielem lub objąć w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 
12 miesięcy przed jego złożeniem.

Możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w okresie 3 lat 
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) nie mniejsza niż 13 
tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro.

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie równa co naj-
mniej średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej 
niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 ha.

Przynajmniej 70% minimalnej wielkości (odpowiednio – śred-
niej krajowej lub wojewódzkiej) stanowi przedmiot własności 
beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu 
własności rolnej Skarbu Państwa lub JST (jednostek samorządu 
terytorialnego).

Brak możliwości wsparcia gospodarstw, których głównym kie-
runkiem produkcji będzie: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji 
ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele 
energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych pro-
dukcji rolnej.

Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym 
zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty 
pierwszej raty pomocy.

Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uprosz-
czonej rachunkowości w gospodarstwie nie później niż w dniu roz-
poczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej rachunkowości co 
najmniej do dnia upływu okresu związania celem.

W wyniku realizacji biznesplanu w gospodarstwie beneficjenta 
nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co naj-
mniej o 10%.



www.polsus.pl

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa

tel.:  +48 22 723 08 06   Dział Hodowli 
 +48 22 882 82 01  Dział Marketingu 
 +48 22 882 82 03 Biuro 
 +48 22 667 93 07 Dział Księgowości i Kadr 
fax: +48 22 723 00 83

e-mail: polsus@polsus.pl, marketing@polsus.pl, www.polsus.pl

Uczestnicy  
systemów jakości

4

Nowi uczestnicy systemów jakości żywności
Celem pomocy jest ułatwienie prowadzenia produkcji w nowych wa-
runkach, wymaganych przez określony system jakości, a także umoż-
liwienie pokrycia dodatkowych kosztów produkcji do momentu, kiedy 
będą one odzwierciedlone w wyższych cenach produktów na rynku.

Beneficjent, czyli kto może ubiegać się o wsparcie?

Rolnik aktywny zawodowo,

Wnioskodawca, który wytwarza produkty rolne lub środki spo-
żywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu 
jakości, który nie otrzymał tego rodzaju wsparcia dla tego 
samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach 
działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości” objętego 
PROW 2007-2013.

Wsparcie:

Do 2 tys. euro rocznie na gospodarstwo rolne w okresie 3 lat od 
przystąpienia do określonego systemu jakości – za uczestnictwo 
w krajowych i unijnych systemach jakości żywności,

Pomoc ma formę refundacji.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

Koszty poniesione przy przystępowaniu do systemu jakości,

Roczną składkę za udział w systemie jakości,

Wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami systemu.

Przeprowadzenie działań informacyjnych  
i promocyjnych

Beneficjent, czyli kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów, 
wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach 
określonego systemu jakości, zwany „zespołem promocyjnym” 
(np. Grupa Producentów, Organizacja Producentów, Organizacja 
międzybranżowa, Organizacja branżowa, Konsorcjum, Stowa-
rzyszenie, Kółko rolnicze, Rolnicze zrzeszenie branżowe, Spół-
dzielnia, Izba gospodarcza).

Wsparcie:

70% kosztów kwalifikowalnych za prowadzenie działań infor-
macyjnych i promocyjnych,

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

Koszty poniesione w celu przeprowadzenia  
działań promocyjnych.


