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WSTĘP

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), to doku-
ment opracowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystujący możliwości, jakie 
oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR).

Plan realizowany będzie ze środków pochodzących z UE w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru 
WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR. Wydatki związane ze wsparciem na rzecz rozwoju ob-
szarów wiejskich, dodatkowo współfinansowane będą ze środków krajowych (ponad 3,2 mld euro). 

Wsparcie w ramach PS WPR 2023-2027 skierowane jest do rolników i ich grup, samorządów, 
przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich.

Wiele środków przeznaczono na wspieranie inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżni-
cowanego sektora rolnictwa zapewniającego długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. Szcze-
gólną wagę mają interwencje wspierające dochodowość i odporność, głównie małych gospodarstw. 
Realizowane będzie wsparcie inwestycyjne oraz wsparcie w zakresie instrumentów zarządzania ry-
zykiem i zapobiegania ASF. 

Wspierana będzie lepsza organizacja łańcuchów dostaw, rozwój małego przetwórstwa, uczestnic-
two w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności oraz w przetwórstwo i wprowadza-
nie produktów do obrotu. 

Bardzo ważne są interwencje skierowane na ochronę środowiska, w tym różnorodność biologicz-
ną oraz działania w dziedzinie klimatu, a także zachęcające rolników do stosowania podwyższonych 
norm w produkcji rolniczej, przyjaznych środowisku metod produkcji, ograniczających emisje CO2, 
poprawiających jakość gleb, zwiększających retencję wody. 

Realizowane wsparcie/interwencje mają zachęcić młode osoby do podejmowania działalności 
rolniczej oraz tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

W niniejszym opracowaniu prezentowanych jest 12 interwencji z PS WPR 2023-2027, skierowanych 
do różnych beneficjentów, w szczególności rolników.
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1. Interwencja: Inwestycje w gospodarstwach rolnych
zwiększające konkurencyjność (dotacje)

Celem interwencji jest zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw 
poprzez:
n	 racjonalizację	technologii	produkcji;
n	 wprowadzenie	nowoczesnych,	w	tym	cyfrowych,	technologii	lub	innowacji	;
n	 zmianę	profilu	produkcji;
n	 poprawę	jakości	produkcji;
n	 zwiększenie	wartości	dodanej	produktu.

W ramach tej interwencji możliwe będą operacje w czterech obszarach:

Obszar A – operacje dotyczące produkcji zwierzęcej polegające na stosowaniu rozwiązań rolnic-
twa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej.

Obszar B – operacje w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną polegające na:
n	 budowie	lub	modernizacji	budynków	lub	budowli	służących	do	produkcji	ekologicznej	z	wykorzy-

staniem	nowoczesnych	technologii,	w	tym	również	w	miarę	możliwości	ograniczających	szko-
dliwy	wpływ	rolnictwa	na	środowisko,	energooszczędnych,	niskoemisyjnych	(wraz	z	wyposaże-
niem	tych	obiektów).	Operacje	polegające	na	budowie	lub	modernizacji	budynków	lub	budowli	
do	utrzymywania	zwierząt	gospodarskich	muszą	zakładać	wyłącznie	bezuwięziowe	utrzymanie	
zwierząt;

n	 stosowaniu	rozwiązań	rolnictwa	precyzyjnego,	w	 tym	w	budynkach	 lub	budowlach	służących	do	
produkcji	ekologicznej;

n	 zapewnieniu	wybiegów	oraz	pastwisk	dla	zwierząt,	w	tym	z	wykorzystaniem	innowacyjnych	roz-
wiązań;

n	 zwiększaniu	dochodowości	produkcji	poprzez	bezpieczne	dla	konsumenta	i	efektywne	przedłuża-
nie	trwałości	produktów,	przechowalnictwo	oraz	lepsze	przygotowanie	do	sprzedaży	(w	tym	bez-
pośredniej),	w	 tym	operacje	polegające	na	budowie	 lub	modernizacji	budynków	 lub	budowli	 lub	
zakupie	 sprzętu	 do:	 przygotowywania,	 przechowywania,	 czyszczenia,	 sortowania,	 kalibrowania,	
konfekcjonowania	produktów	rolnych;

n	 zakupie	lub	leasingu,	zakończonego	przeniesieniem	prawa	własności,	nowych	maszyn,	urządzeń,	
wyposażenia	do	ekologicznej	produkcji	rolnej;

n	 budowie	albo	zakupie	elementów	infrastruktury	technicznej	wpływających	bezpośrednio	na	warun-
ki	prowadzenia	działalności	rolniczej.

Pomoc w obszarze B dotyczy gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną na rynek, jeżeli 
co najmniej 80% powierzchni/produkcji/zwierząt jest objęte tym system w dniu składania wniosku 
o przyznanie pomocy.
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Obszar C – operacje dotyczące produkcji rolnej prowadzonej w gospodarstwie polegające na:
n zwiększaniu dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłuża-

nie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym sprze-
daży bezpośredniej), 

n budowie lub modernizacji budynków lub budowli lub zakupie sprzętu do: przygotowywania, prze-
chowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych.

Obszar D – operacje dotyczące produkcji roślinnej polegające na zakupie lub leasingu maszyn 
do zbioru. W ramach interwencji wspierane będą inwestycje materialne lub niematerialne związane 
z operacjami w ww. obszarach, mające bezpośredni związek z działalnością rolniczą prowadzoną 
w gospodarstwie, w tym dotyczące przechowywania, suszenia, magazynowania oraz przygotowywa-
nia produktów rolnych do sprzedaży i zapewnienia pasz dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Inne uwarunkowania/wymogi dla obszarów A, B, C i D:
q Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy:
 co najmniej 25 tys. euro i nie więcej niż 250 tys. euro.
q Beneficjent interwencji „Rozwój małych gospodarstw” w ramach PS WPR 2023-2027 nie może 

wnioskować wsparcie w ramach tej interwencji przed zrealizowaniem biznesplanu.
q W przypadku produkcji zwierzęcej, pomoc dotyczy wyłącznie produkcji w zakresie zwierząt gospo-

darskich.
q Gospodarstwa spełniające warunki określone dla obszaru B, nie mogą być wspierane w obszarze 

A, C lub D, jeżeli operacja dotyczy produkcji ekologicznej prowadzonej w tych gospodarstwach.
q Inwestycja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie co 

najmniej o 10%, w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy, 
w szczególności w wyniku: racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany 
profilu produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu.

q W obszarach A, C i D kryterium wyboru może dotyczyć inwestycji dotyczących systemów jakości 
żywności. 

q W przypadku obszaru B kryterium wyboru może dotyczyć również bezpiecznego dla konsumenta 
i efektywnego przedłużenia trwałości produktów, przechowalnictwa oraz lepszego przygotowania 
do sprzedaży.

q Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie:
n chowu drobiu, chyba że produkcja jest ekologiczna albo operacja będzie polegała na zmianie 

sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny;
n zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego;
n sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pa-

siecznej, wspieranych w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.
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O pomoc może ubiegać się:
q Rolnik, który prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą, z której uzyskuje roczny przychód ze 

sprzedaży w wysokości co najmniej: 
n 75 tys. zł (w przypadku obszarów A, C i D);
n 45 tys. zł (w przypadku obszaru B).

q Grupa co najmniej trzech rolników, w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej.

Pomoc ma formę dotacji – refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości: 
n 65% kosztów operacji kwalifikujących się do wsparcia w przypadku rolników, którzy mają nie wię-

cej niż 40 lat lub realizują operację w gospodarstwie prowadzącym działalność ekologiczną;
n 45% tych kosztów w przypadku pozostałych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne 
w ramach tej interwencji w okresie realizacji planu nie może przekroczyć:
q 1 mln zł – w przypadku operacji:
n w obszarze B – polegających na budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do 

produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 
n w obszarze C – polegających na budowie lub modernizacji przechowalni.

q 300 tys. zł – w przypadku pozostałych operacji w obszarach A, B, C i D.

W przypadku ubiegania się o pomoc w więcej niż jednym obszarze, limity nie łączą się. Pomoc 
przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikujących się do wsparcia powyżej 
50 tys. zł.
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2. Interwencja: Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń

Wsparcie będzie udzielane rolnikom na realizację inwestycji w zakresie dobrostanu zwierząt, które 
wykraczają ponad odpowiednie minimalne normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa 
oraz powszechnie stosowanych praktyk.

Pomoc polega na dofinansowaniu inwestycji mających na celu m.in.:
n zapewnienie bydłu dostępu do środowiska zewnętrznego, w tym poprzez:
n budowę lub przebudowę wybiegów;
n przygotowanie wyposażenia pastwisk umożliwiających bezuwięziowy wypas;
n zwiększenie swobody ruchu dla lochy i prosiąt poprzez budowę lub przebudowę lub zakup i montaż 

pojedynczych lub grupowych kojców dla loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących;
n stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w budynkach inwentarskich, w których utrzymywane jest 

bydło albo świnie oraz poprawa higieny bydła, w tym poprzez zakup i montaż zautomatyzowanych 
instalacji poprawiających mikroklimat w budynkach inwentarskich;

n zakup systemów zarządzania stadem, akcelerometrów z oprogramowaniem do zarządzania zdro-
wiem i dobrostanem krów w stadzie, zakup czujników mierzących co najmniej LKS, białko, tłuszcz 
w trakcie doju;

n zakup autonomicznych, samobieżnych urządzeń do czyszczenia podłóg;
n zakup i montaż automatycznych czochradeł.

Kryteria wyboru będą dotyczyć w szczególności:
n wielkości stada,
n rodzaju inwestycji,
n prowadzenia produkcji ekologicznej,
n zastosowania rozwiązań cyfrowych w zakresie dobrostanu zwierząt,
n zastosowania technologii oszczędzających wodę, zastosowanie technologii wykorzystujących od-

nawialne źródła energii albo zastosowanie technologii wraz z zasilaniem z pochodzącym z odna-
wialnych źródeł energii.

Dodatkowo dla operacji dotyczących dobrostanu bydła przewiduje się preferencje w zakresie wy-
korzystania pastwisk.

W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy udzielonej beneficjentowi i na jedno 
gospodarstwo nie może przekroczyć 150 tys. złotych.

Intensywność pomocy: do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.
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3. Interwencja: Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE
i poprawy efektywności energetycznej

Celem interwencji jest zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko, poprzez wykorzy-
stanie energii ze źródeł odnawialnych, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych 
z rolnictwa oraz poprawę efektywności energetycznej.

Inwestycje w instalacje wytwarzające energię będą służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb 
własnych beneficjenta w zakresie energii, a zdolności produkcyjne tych instalacji nie przekroczą 
ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii termicznej i elektrycznej w danym gospo-
darstwie rolnym. 

Interwencja wspiera inwestycje materialne lub niematerialne w szczególności dotyczące budo-
wy lub zakupu:
n nowych urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego (elektryczna lub ciepło lub paliwo ga-

zowe) do 50 kW lub instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego do 50 kW 
wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła – o ile będzie 
stanowiła integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego, koszty 
montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii (obszar A);

n systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produk-
cji rolnej takich jak budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania 
ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświe-
tlenie LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej 
(obszar B).

Kryteria wyboru mogą w szczególności dotyczyć:
n odbycia szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiąza-

nie się do jego odbycia w terminie roku od dnia ostatecznej płatności.
n wielkości pogłowia w gospodarstwie w DJP (biogazownie rolnicze),
n stopnia wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstwa,
n systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących pro-

dukcji rolnej oraz budowy instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego wraz 
z pompami ciepła, magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią.

Wsparcie można otrzymać rolnik, a w okresie programowania maksymalna wysokość pomocy 
udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć:
n 1 500 000 zł w obszarze A, przy czym na inwestycje związane z produkcją energii z promieniowa-

nia słonecznego nie może przekroczyć 200 000 zł;
n 200 000 zł w obszarze B.

Intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.
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4. Interwencja: Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

Interwencja ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Wspar-
cie można uzyskać na inwestycje dotyczące bioasekuracji.

Pomocą mogą być objęte inwestycje, w szczególności związane z:
n budową, przebudową, remontem budynków lub budowli służących bioasekuracji, takich jak np.: 

niecki dezynfekcyjne, magazyny do przechowywania słomy dla świń;
n wykonaniem ogrodzenia spełniającego warunki bioasekuracji, które będzie posiadać zamykane 

bramy wjazdowe i furtki;
n zakupem urządzeń służących bioasekuracji, takich jak np.: brama, kurtyna;
n zakupem i posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie;
n wykonaniem inwestycji umożliwiającej utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, 

zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego 
przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

O wsparcie może się ubiegać rolnik/gospodarstwo, w którym:
n minimalna średnioroczna liczba świń w stadzie wynosi co najmniej 50 sztuk zarejestrowanych na 

terenie nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja.
n realizacja inwestycji jest uzasadniona wielkością produkcji w gospodarstwie, adekwatna do panu-

jących w nim warunków gospodarowania oraz
n racjonalna pod względem kosztów.

W przypadku prowadzenia chowu lub hodowli ras rodzimych, warunek dotyczący liczby świń w sta-
dzie nie obowiązuje. 

Kryteria wyboru w szczególności dotyczą:
n wielkości stada i rodzaju inwestycji,
n realizacji operacji przez rolnika utrzymującego świnie ras rodzimych objętych programami ochrony 

zasobów genetycznych lub czystych ras wpisanych do ksiąg hodowlanych i uczestniczących w re-
alizacji programów hodowlanych;
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej beneficjentowi w ramach tego instrumentu wsparcia, 

w okresie realizacji Planu, nie może przekroczyć 100 000 zł. Intensywność pomocy: do 80% kosztów 
kwalifikowalnych operacji lub do 80% ustalonych stawek.

Koszty jednostkowe wynoszą za wykonanie:
n metra bieżącego ogrodzenia – 270 zł,
n bramy – 2 480 zł,
n furtki – 840 zł.

Koszty jednostkowe będą aktualizowane w przypadku zmian poziomu kosztów uwzględnianych 
przy ich szacowaniu, w tym związanych ze wskaźnikiem inflacji.
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5. Interwencja: Rozwój małych gospodarstw

Interwencja wspiera rozwój małych gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, 
które w wyniku realizacji operacji osiągną wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetwo-
rzonych produktów rolnych. W ramach tej interwencji mogą być wspierane wyłącznie takie operacje, 
które będą przyczyniały się do zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju swojego gospodarstwa, w którym przed-
stawia koncepcję zmian w gospodarstwie służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa, 
w tym zmiany w zakresie wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej. Po-
moc przyznaje się tylko raz w okresie realizacji Planu na osobę i na gospodarstwo.

Zobowiązania beneficjenta:
1) realizacja założeń biznesplanu;
2) osiągnięcie w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodar-

stwa/produkcji rolnej co najmniej o 30% (w	stosunku	do	wartości	bazowej), przy czym nie mniej niż 
do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w rok, w którym złożo-
no wniosek o przyznanie pomocy oraz utrzymania osiągniętego poziomu przychodu co najmniej do 
dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

3) utrzymanie zrealizowanej operacji;
4) prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (w	przypadku	uzyskania	pomocy	na	ten	za-

kres	działalności);
5) prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania 

produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD,	sprzedaż	bezpośrednia,	do-
stawy	bezpośrednie) w	przypadku	uzyskania	pomocy	na	ten	zakres	działalności; 

6) prowadzenie w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów do dnia upływu co 
najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.

Kryteria wyboru operacji mogą dotyczyć w szczególności:
n produkcji w systemach jakości;
n udziału w zorganizowanych formach współpracy, przy czym przedmiot operacji powinien mieć 

związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy;
n gospodarstwo, w którym co najmniej 50% gruntów użytkowanych przez to gospodarstwo znajduje 

się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II (tylko	obszary,	w	których	znajduje	się	
powyżej	350	m	n.p.m.);

n udziału w szkoleniach związanych z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie;
n preferencji dla kobiet.

Płatność jest ryczałtowa wypłacana w dwóch ratach:
n 120 tys. zł – gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek 

w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną,
n 100 tys. zł – pozostałe.

Intensywność pomocy – do 85% kosztów operacji.
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6. Interwencja: Premie dla młodych rolników

Interwencja ma na celu wsparcie rozpoczęcia i rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie 
rolnym przez młodych rolników:
n zapewniające dostęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa;
n w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzeda-

ży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

W ramach inwestycji uwzględnia się przede wszystkim:
n inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania 

nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
n zakup nieruchomości rolnych;
n zakup zwierząt gospodarskich lub innych zwierząt niezbędnych do prowadzenia produkcji zwierzęcej;
n zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego i opro-

gramowania służącego wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygoto-
wania ich do sprzedaży.

Pomoc może być przyznana, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
n rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym nie wcześniej niż w okre-

sie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
n rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia, jako kieru-

jący, działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej śred-
niej woj. lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro; 

n powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość 
ekonomiczna – 150 000 euro;

n powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczy-
stego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu teryto-
rialnego stanowi co najmniej 50% odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej);

n przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym 
w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży 
nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

n posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub umiejętności związanych z prowadzeniem 
działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (staż pracy w rolnictwie) i uwzględniających co naj-
mniej wymogi określone w definicji młodego rolnika lub zadeklarowanie uzupełnienia kwalifikacji.

q Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się z dniem, gdy osoba 
ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo 
rolne o powierzchni co najmniej 1 ha UR.

q Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć osoba, która na tym etapie nie jest jeszcze właścicie-
lem lub posiadaczem co najmniej 1 ha UR.

q Osoba, która otrzymała premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 lub PROW 
2007-2013 lub SPO 2004-2006, nie kwalifikuje się do wsparcia.
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Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie:
n zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego;
n roślin wieloletnich na cele energetyczne;
n niektórych działów specjalnych m.in. hodowla zwierząt laboratoryjnych, psów i kotów rasowych, 

ryb akwariowych.

Wsparcia nie przyznaje się również, jeżeli małżonek młodego rolnika:
n otrzymał premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 lub wsparcie na ułatwianie 

startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006 
n rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) wcześniej niż w okresie 

24 miesięcy przed dniem złożenia przez młodego rolnika wniosku o przyznanie pomocy.

Kryteria wyboru operacji mogą dotyczyć w szczególności:
n posiadanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności,
n różnicy wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolni-

kiem, powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie (tytuł prawny),
n przejmowania przynajmniej jednego gospodarstwa w całości i na własność,
n wielkości ekonomicznej gospodarstwa (tytuł prawny),
n prowadzenia produkcji zwierzęcej,
n udziału w systemach jakości,
n dotychczasowej aktywności zawodowej wnioskodawcy.

Wsparcie może otrzymać młody rolnik będący pełnoletnią osobą fizyczną, po raz pierwszy roz-
poczynający prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i który 
pracuje w tym gospodarstwie. Warunki dotyczące wieku muszą być spełnione w dniu złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy. Wsparcie można otrzymać w formie ryczałtu/premii w wysokości 200 000 
zł w dwóch ratach.
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7. Interwencja:
Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych

Wsparcie jest kierowane wyłącznie do form zorganizowanych, tj. podmiotów posiadających status: 
organizacji producentów albo grupy producentów rolnych, uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Warunki ogólne dla organizacji producentów i grupy producentów rolnych:
n obowiązek posiadania i realizacji planu biznesowego i działalności jako przedsiębiorca prowadzą-

cy mikro- małe lub średnie przedsiębiorstwo;
n pomocą nie będą objęte następujące sektory: owoce i warzywa, drób I pszczelarstwo.

Zobowiązania:
n przeznaczenie min. 30% uzyskanego wsparcia na środki trwałe (organizacje producentów);
n realizowanie planu biznesowego w każdym roku i przedkładanie sprawozdań;
n utrzymanie uznania przez minimum trzy lata od otrzymania ostatniej płatności;
n prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości dot. otrzymanego wsparcia;
n wydatkowanie wsparcia uzyskanego w ramach tego mechanizmu nie później niż do końca trzecie-

go roku działalności beneficjenta, następującego po uzyskaniu ostatniej płatności.

Kryteria wyboru operacji mogą w szczególności dotyczyć:
n posiadania przez podmiot formy prawnej spółdzielni;
n prowadzenia przez członków produkcji w unijnych lub krajowych systemach jakości;
n produktu, grupy produktów lub sektora, dla których podmiot został uznany, które odnoszą się do 

sektorów: wieprzowiny,	 wołowiny	 i	 cielęciny,	 baraniny	 i	 koziny,	 chmielu,	 lnu	 i	 konopi,	 buraków	
cukrowych,	tytoniu;

Roczny maksymalny poziom wsparcia na beneficjenta, wynosi:
n 100 000 euro/rok – w przypadku organizacji producentów;
n 60 000 euro/rok – w przypadku grup producentów rolnych (nie więcej niż 6 tys. euro w przelicze-

niu na jednego członka Grupy Producentów Rolnych).

Intensywność pomocy: 10%, 9,5%, 9%, 8,5%, 8% wartości przychodów netto ze sprzedaży pro-
duktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został wytworzonych przez jego człon-
ków, sprzedanych na rynek.
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8. Interwencja: Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

Celem interwencji jest ochrona zasobów naturalnych oraz klimatu poprzez wsparcie inwestycyjne. 
Ułatwi to gospodarstwom rolnym spełnianie warunków technicznych pozwalających na ograniczenie 
presji rolnictwa na środowisko naturalne.
q Pomoc polega na dofinansowaniu inwestycji mających na celu m.in. ograniczenie zużycia środków 

ochrony roślin lub nawozów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, amo-
niaku i odorów, zwiększenie sekwestracji oraz bioróżnorodności gleby przez właściwe użytkowanie 
gruntami, adaptację do zmian klimatu, w tym poprawę gospodarowania wodą w gospodarstwie.

q Inwestycja musi być uzasadniona wielkością produkcji prowadzonej w gospodarstwie, adekwatna 
do panujących w nim warunków gospodarowania oraz racjonalna pod względem kosztów.

q Inwestycje w zakresie gospodarowania wodą muszą być zgodne z przepisami ustawy Prawo wodne.
q Inwestycje nie mogą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.
q Wsparcie na operacje wspólne może zostać przyznane wyłącznie na nowe maszyny lub urządzenia.

W ramach interwencji wspierane będą inwestycje mające na celu:
q Ograniczenie zużycia środków ochrony roślin lub nawozów, w tym poprzez:
n zakup nowych maszyn lub urządzeń m.in. do:

–	 precyzyjnego	i	redukującego	zużycie	stosowania	środków	ochrony	roślin	(np.	opryskiwacze	
sensorowe,	czy	recyrkulacyjne);

–	 niskoemisyjnej	aplikacji	nawozów	(np.	doglebowa	aplikacja,	aplikacja	nawozów	z	wykorzy-
staniem	rozwiązań	cyfrowych);

–	 mechanicznej	lub	biologicznej	walki	z	chwastami	lub	szkodnikami	(np.	pielniki,	urządzenia	
do	mechanicznego	niszczenia	szkodników);

–	 przygotowania	miejsc	do	mycia	opryskiwaczy	lub	utylizowania	resztek	cieczy	użytkowej.
q Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych i odorów, poprzez:
n wyposażenie gospodarstw w płyty, zbiorniki lub urządzenia do przechowywania nawozów natu-

ralnych lub kiszonek;
n zakup lub montaż systemów oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich;
n niskoemisyjne utrzymanie zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem bydła i świń (np.	systemy	

zarządzania	stadem,	roboty	do	czyszczenia	podółg).
q Poprawę gospodarowania wodą, w tym:
n budowę, zakup lub instalację elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do pozyskiwa-

nia, magazynowania w zamkniętych zbiornikach oraz zagospodarowania wody deszczowej;
n budowę lub zakup instalacji do powtórnego obiegu wody lub oszczędnego gospodarowania wodą.

q Zwiększenie sekwestracji oraz bioróżnorodności gleby przez właściwe użytkowanie w gruntami, w tym:
n zakup nowych maszyn lub urządzeń do uprawy gleby pasowej lub bezorkowej – bezpłużnej 

(np.	agregat	do	uprawy	pasowej,	gruber,	kultywator	dłutowy);
n zakup nowych maszyn lub urządzeń do ochrony gleby (np.	ściółkowania,	siewniki	do	poplonów);
n zakup nowych maszyn lub urządzeń przeznaczonych do utrzymania zadrzewień śródpolnych, 

systemów rolno-leśnych oraz trwałych użytków zielonych.
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q Adaptację do zmian klimatu oraz ograniczenie oddziaływania niekorzystnych warunków pogodo-
wych, w tym poprzez budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej pod kątem adaptacji 
do niekorzystnych warunków pogodowych, w tym:
n wodopoje	dla	zwierząt,	z	wyłączeniem	bydła	i	świń;
n instalacje	 poprawiające	 wentylację	 lub	 obniżające	 temperaturę	 w	 budynkach	 inwentarskich	

z	wyłączeniem	budynków	dla	bydła	i	świń;
n siatki	przeciwgradowe;
n systemy	wspomagania	decyzji.

Kryteria wyboru mogą w szczególności obejmować:
n skalę lub rodzaj produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym;
n zastosowanie rozwiązań cyfrowych;
n operacje realizowane przez grupę rolników, tj. wspólnego użytkowania zakupionych nowych maszyn 

i urządzeń (umowa	zawarta	pomiędzy	co	najmniej	trzema	rolnikami	będącymi	osobami	fizycznymi),
n operacje, które mają na celu poprawę efektywności wykorzystania nawozów lub środków ochrony roślin;
n operacje, które mają na celu poprawę efektywności retencjonowania lub wykorzystania wody.

Wsparcie może otrzymać rolnik lub grupa rolników (co	najmniej	3), w formie:
n refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji (np.	maszyn,	urządzeń),
n standardowych kosztów jednostkowych (np.	w	przypadku	budowli	do	przechowywania	nawozów	

naturalnych).

Intensywność pomocy
n do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 80% ustalonych stawek jednostkowych (grupa rolników),
n do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 65% ustalonych stawek (rolnik).

Koszty jednostkowe za 1 m2 płyty albo 1 m3 zbiornika:
1) Płyty obornikowe o powierzchni użytkowej: do 100 m2 – 530 zł, powyżej 100 m2 – 430 zł.
2) Zbiornik zamknięty na gnojówkę o kubaturze netto: do 50 m3 – 1190 zł, powyżej 50 m3 i do 100 

m3 – 860 zł, powyżej 100 m3 – 640 zł.
3) Zbiornik otwarty na gnojówkę o kubaturze netto: do 50 m3 – 910 zł, powyżej 50 m3 i do 100 m3 – 620 zł, 

powyżej 100 m3 – 530 zł.
4) Zbiornik z zadaszeniem na gnojowicę o pojemności użytkowej: do 500 m3 – 610 zł, powyżej 500 m3 

i do 1000 m3 – 310 zł, powyżej 1000 m3 – 180 zł.
5) Zbiornik bez zadaszenia na gnojowicę o pojemności użytkowej: do 500 m3 – 430 zł, powyżej 500 

m3 i do 1000 m3 – 250 zł, powyżej 1000 m3 – 150 zł.

Powyższe ceny są cenami netto (bez podatku VAT) i nie uwzględniają wyposażenia płyty obor-
nikowej, zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę w elementy dodatkowe, które wymagane są dla tego 
rodzaju budowli z uwagi na ich sposób przeznaczenia, np. mieszadło do zbiornika, instalacje itp. 
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9. Interwencja: Zalesianie gruntów rolnych

Interwencja ma na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez wsparcie zalesiania gruntów or-
nych niskich klas bonitacji lub wyłączonych z produkcji rolnej.

Kto może otrzymać wsparcie:
q Rolnik będący właścicielem gruntu.
q Jednostki samorządu terytorialnego – będące właścicielami gruntów rolnych.

Wsparcie na zalesienie przyznawane jest jednorazowo za wykonanie zalesienia gruntów rolnych 
lub innych niż rolne lub dolesienie na terenach pokrytych częściowo samosiewem. Dodatkowo przy-
znawane jest wsparcie na ochronę nasadzeń przed zniszczeniami. Stawki zróżnicowane są w zależ-
ności od ukształtowania terenu oraz rodzaju materiału użytego do zabezpieczenia drzewek przed 
zniszczeniami i wynoszą od ok. 16 000 do 21 000 zł/ha.

10. Interwencja: Tworzenie zadrzewień śródpolnych

Interwencja polega na założeniu zadrzewień śródpolnych na gruntach ornych.

Kto może otrzymać wsparcie:
q Rolnik będący właścicielem gruntu.
q Jednostki samorządu terytorialnego – będące właścicielami gruntów rolnych.

Pomoc na tworzenie zadrzewień śródpolnych ma formę ryczałtu wypłacanego jednorazowo za 
jego założenie. Stawki zróżnicowane są w zależności od ukształtowania terenu oraz rodzaju materia-
łu użytego do zabezpieczenia drzewek przed zniszczeniem i wynoszą od ok. 10 000 do 18 000 zł/ha.

11. Interwencja: Zakładanie systemów rolno-leśnych

Interwencja polega na założeniu systemu rolno-leśnego, pozwala na użytkowanie gruntu rolnego, 
na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze. Pomoc przy-
znawana jest na zakładanie systemów rolno-leśnych na gruntach ornych lub TUZ, z wyłączeniem TUZ 
na Naturze 2000.

Wsparcie w formie ryczałtu może otrzymać rolnik będący właścicielem gruntu na zakładanie 
systemów rolno-leśnych – jednorazowo za jego założenie (stawki	są	zróżnicowane	w	zależności	od	
ukształtowania	terenu	oraz	rodzaju	materiału	użytego	do	zabezpieczenia	drzewek	i	wynoszą	od	
ok. 3 000 do 7 000 zł/ha).
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12. Interwencja: Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych

Pomoc dotyczy inwestycji mających na celu zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wpro-
wadzenie drugiego piętra, podszytu, dolesianie luk, tworzenie remiz leśnych i stref ekotonowych oraz 
cięcia pielęgnacyjne wzmacniające stabilność drzewostanów młodszych klas wieku.

Wsparcie mogą otrzymać właściciele lasów prywatnych lub ich stowarzyszenia, lub wspólnoty 
gruntowe. Wsparcie na inwestycję jest przyznawane w formie ryczałtu, jednorazowo za jej wykonanie.

Stawki zróżnicowane są w zależności od ukształtowania terenu oraz rodzaju materiału użytego do 
zabezpieczenia drzewek przed zniszczeniami i wynoszą:
n od ok. 8 000 do 22 000 zł/ha – w przypadku inwestycji polegających na wprowadzaniu podsadzeń 

mających na celu zwiększenie różnorodności biologicznej istniejących lasów wraz z ochroną nasa-
dzeń przed zniszczeniem;

n od ok. 1 500 do 2 300 zł/ha – w przypadku cięć pielęgnacyjnych zwiększających odporność i zdro-
wotność drzewostanów.



Notatki



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO, ul. Polna 6/20, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Kazimierza Wielkiego 5, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. 665 910 617

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Warszawska 5, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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