rozwijamy obszary wiejskie

Harmonogram naborów wniosków w ramach
PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

7.05 – 31.08.2020 r.
15.10 – 31.12. 2020 r.
2021 r. – nabór ciągły

2.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje mające
na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

30.12.2019 – 28.01.2020 r.
29.12.2020 – 26.03.2021 r.
listopad 2021 r.

3.

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF

28.02 – 28.03.2020 r.

4.

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF

31.03 – 30.06.2020 r.
31 marca – 30 czerwca 2021 r.

5.

Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt; obszar b – rozwój pro21 czerwca – 19 sierpnia 2021 r.
dukcji mleka krowiego; obszar c – rozwój produkcji bydła mięsnego

6.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar d – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie inno21 czerwca – 19 sierpnia 2021 r.
wacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub
zwiększenie wartości dodanej produktu

7.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja 30.11.2020 – 28.01.2021 r.
21 czerwca – 19 sierpnia 2021 r.
gospodarstw rolnych” – obszar e – nawadnianie w gospodarstwie rolnym

8.

Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ
operacji „Premie dla młodych rolników”

9.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

10.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”
typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

19.03 – 17.06.2020 r.
31.12.2020 – 29.03.2021 r.
wrzesień 2021 r.

11.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

1-30 grudnia 2020 r.

31 marca – 30 czerwca 2021 r.
15.04 – 31.05.2021 r.
październik 2021 r.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12.

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF

28.02 – 28.03.2020 r.

13.

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF

listopad 2021 r.

14.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór nieobejmujący rolników

wrzesień 2021 r.

15.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

30.11.2020 – 15.02.2021 r.

16.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór dla rolników wykonujących lub
podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania

październik 2021 r.
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17.

Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”

kwiecień, maj,
październik 2021 r.

18.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

marzec, kwiecień,
listopad 2021 r.

19.

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

20.

Działanie „Współpraca”
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do 14 września 2020 r.
czerwiec 2021 r.
29.06 – 24.07.2020 r.
29.03 – 12.05.2021 r.
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SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
21.

Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla
nowych uczestników systemów jakości”

do 3 grudnia 2020 r.
31 maja – 1 lipca 2021 r.
listopad/grudzień 2021 r.

22.

Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

29.11.2019 r.
– 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
23.

Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa

24.

Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

25.

Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

26.

Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”

27.

Działanie „Dobrostan zwierząt”

28.

Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich
wartość dla środowiska”

29.

Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – wsparcie na za1.06 – 31.07.2020 r.
lesienie
1 czerwca – 2 sierpnia 2021 r.

*

15.03 – 15.06.2020 r.
15.03 – 17.06.2021 r.

3.08 – 11.09.2020 r.
17.05 – 27.06.2021 r.
paźdz./listopad 2021 r.

Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

Tryb konkurencyjnego wyboru
wykonawców
w ramach PROW 2014-2020
nadal nie obowiązuje
n Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), we wszystkich działaniach PROW na lata 2014-2020,
gdzie wcześniej obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców – tryb ten nie obowiązuje od dnia
18.04.2020 r. i nadal.

Obowiązuje ostateczny termin uzupełnienia
brakującej dokumentacji
do wniosków o przyznanie pomocy
w ramach PROW 2014-2020
n Z dniem 15 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o płatnościach
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 904).
W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia do ARIMR dowodów
na przyznanie pomocy – w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy – jednak nie
później niż do dnia 14 lipca 2021 r. (skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym zwłaszcza wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie uzupełnić wszystkie braki we wniosku). W przypadku niedochowania ww. terminu, Agencja odmówi
przyznania pomocy.

Bieżące Informacje nr 7-8 [381] n Lipiec-Sierpień 2021

49

