
 
   

 
Ogłoszenie 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 

na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

w terminie od dnia 28 września 2017 r. do dnia27 października2017 r. 
 
 
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 
(Dz. U., poz.1469) zwane dalej: rozporządzeniem, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl. 

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in. 
w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych w rozumieniu art. 
4 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 
608, z późn. zm.1), zwanych dalej „trwałymi użytkami zielonymi”, położonych na obszarze Natura 2000 w rozumieniu art. 5 pkt 2b 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), zwanym dalej „obszarem Natura 
2000”, wynosi co najmniej 1 ha. 

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która: 
1)przyczyni się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000; 
2)nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000;  
3)nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone 
gospodarstwo, w planach zadań ochronnych ustanowionych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody lub w planach ochrony ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 1 tej ustawy, jeżeli dla tego 
obszaru Natura 2000 zostały ustanowione takie plany; 
4)spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej inwestycji; 
5) dodatkowo, w przypadku operacji związanej z działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, obejmuje wyłącznie 

inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych, których gatunki określa § 3 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia wykonawczego i w wyniku realizacji tej operacji nastąpi: 
a) rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej w zakresie zwierząt trawożernych, w szczególności przez zwiększenie 
skali tej produkcji lub poprawę, jakości tej produkcji, albo 
b) zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji na produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych. 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacjiw 
wysokości do: 

 60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”, albo 

 50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez pozostałych rolników. 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi500 tys. zł na jednego Beneficjenta 
i na jedno gospodarstwo, z tym, że limit ten na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, lub 
adaptacjąinnych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie wynosi 200 tys. zł. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcjami ich wypełniania są 
udostępnione na stronie internetowejARiMR www.arimr.gov.pl.Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, 
zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku 
będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą 
zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium lub do tego wniosku nie zostaną dołączone 
dokumenty potwierdzające te dane lub potwierdzające spełnienie danego kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium. 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia 
gospodarstwa, przy czym jeżeli gospodarstwo jest położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek o przyznanie 
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 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 181 z 
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19.05.2016, str. 16. 
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pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR działającym w tym województwie, w którym położona jest największa część 
trwałych użytków zielonych wchodzących w skład tego gospodarstwapołożonych na obszarze Natura 2000. 

Wniosek o przyznanie pomocymoże być złożony osobiście lub przez upoważnioną osobęalbo przesyłką rejestrowaną nadaną w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 
U. z 2017r. poz.1481).Wniosek o przyznanie pomocy może zostać złożony również za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR 
osobiście albo przez upoważnioną osobę. 

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący danego gospodarstwa. 

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności 
przysługiwania pomocy, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych  
w przepisach § 14ust. 2 rozporządzenia. 

Prezes ARiMRw terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy poda do publicznej wiadomości, 
na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie 
mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. 

Informacje na temat operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020zostały 
zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na 

stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84. 
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