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1. Wsparcie finansowe dla producentów rolnych – aktualne nabory wniosków o pomoc

q „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzący-
mi ze źródeł rolniczych”:
n termin naboru: 1 grudnia do 30 grudnia 2020 r.,
n wnioskodawca: rolnik, w gospodarstwie którego łączna powierzchnia trwałych użytków zielo-

nych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi minimum 1 ha,
n wysokość pomocy: 500 tys. zł lub 200 tys. zł, w zależności od rodzaju realizowanej inwestycji.

 Operacja związana z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych 
budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł (w całym okresie 
realizacji PROW 2014-2020). W przypadku realizacji pozostałych inwestycji można ubiegać się 
o wsparcie do kwoty 200 tys. zł. Limity te nie łącza się.
n minimalna liczba punktów za wniosek – 25.

q „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzący-
mi ze źródeł rolniczych”:
n termin naboru: 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r.,
n wnioskodawca: rolnik, który prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich, z wyłącze-

niem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 tys. stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 
2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,

n wysokość pomocy: 100 tys. zł,
n minimalna liczba punktów za wniosek – 1.

q „Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie”:
n termin naboru: 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r.,
n wnioskodawca: rolnik, który posiada gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha do 

maks. 300 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjal-
nych produkcji rolnej,

n wysokość pomocy: 100 tys. zł. (limit pomocy nie łączy się z maksymalnymi limitami z obsza-
rów A-D),

n minimalna liczba punktów za wniosek – 3.

q „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”:
n termin naboru: 15 października do 31 grudnia 2020 r.,
n wnioskodawca: rolnik, który poniósł straty spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk ży-

wiołowych w postaci: powodzi, deszczu nawalnego, suszy, przymrozku wiosennego, ujemnych 
skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu, uderzenia pioruna, 
a także rolnik, który w celu zwalczania ASF zabił świnie lub zniszczył zwłoki świń w wyniku 
decyzji powiatowego lekarza weterynarii,

n wysokość pomocy: do 300 tys. zł, lecz nie może przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwali-
fikowalnych,
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n kolejność przyznawania pomocy: decyduje data wpływu wniosku do Agencji z wymaganymi 
załącznikami.

q „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”:
n termin naboru: 29 października do 31 grudnia 2020 r.,
n wnioskodawca: rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który podlega (nieprzerwanie) 

ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, minimum 12 miesięcy poprzedzają-
cych dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

n wysokość pomocy: 150 tys. zł lub 200 tys. zł lub 300 tys. zł, w zależności od ilości utworzonych 
miejsc pracy,

n minimalna liczba punktów za wniosek – 4.

q „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (rozwój usług rolniczych): 
n termin naboru: 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r.,
n wnioskodawca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, wykonuje 
działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych wymienio-
nych w wykazie określonym w załączniku do rozporządzenia,

n wysokość pomocy: do 500 tys. zł na jednego beneficjenta,
n minimalna liczba punktów za wniosek – 3.

2. Uwagi, zmiany dotyczące wszystkich ww. działań PROW 2014-2020

q Składanie wniosków o pomoc osobiście lub przez upoważnioną osobę zostało ograniczone, wnio-
ski wraz z załącznikami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR, w następujący 
sposób:
n poprzez skorzystanie z wrzutni albo urn do pozostawiania dokumentów, lub
n w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za po-

średnictwem platformy ePUAP, lub
n przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Wnioski można składać również za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się 
na obszarze właściwości miejscowej właściwego oddziału regionalnego ARiMR.

q Od dnia 18.04.2020 r. zostały uchylone przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyj-
nego trybu wyboru wykonawców dla działań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym koszty kwalifikowalne 
przekraczające równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku 
konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w operacji.

q Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi omawianych działań z PROW na lata 
2014-2020, kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z orygina-
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łem przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub podmiot, który wydał 
dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występu-
jącego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. Jednakże w związku 
z obowiązującym stanem epidemii, Agencja obecnie przyjmować będzie dokumenty dołączone 
w formie kopii niepotwierdzonej lub niepoświadczonej za zgodność z oryginałem. W terminie póź-
niejszym, gdy będzie to już możliwe, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia prawidło-
wo potwierdzonych lub poświadczonych za zgodność kopii dokumentów (nie dotyczy to dokumen-
tów składanych w formie oryginału – zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, te dokumenty 
niezmiennie należy składać w takiej właśnie formie).

q Beneficjenci planujący inwestycje w środki trwałe objęte daną operacją ARiMR, powinni wiedzieć, 
że Agencja posiłkuje się definicją środka trwałego z ustawy o rachunkowości, według której śro-
dek trwały to składnik majątku z przewidywanym okresem używania dłuższym niż rok.

q Wszystkie operacje obejmujące zakup nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wypo-
sażenia i muszą zostać rozliczone do roku 2023. Jeśli operacja przewiduje zakup środka transpor-
tu, pojazd ten powinien być fabrycznie nowy, czyli zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” 
jest to pojazd, który nie był wcześniej zarejestrowany.

q Mając na uwadze konieczność rozliczenia inwestycji, należy pamiętać, że wszelkie wydatki po-
noszone na inwestycje powinny być ponoszone z konta bankowego, na które dostaliśmy środki 
z danego działania, ponieważ trzeba przedstawić dowody zapłaty za zakupione środki trwałe, 
w postaci wyciągów z konta.

q W ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na ob-
szarach wiejskich” z premii może skorzystać również rolnik, który prowadzi działalność pozarolni-
czą i podlega jednocześnie ubezpieczeniu społecznemu rolników w podwójnym wymiarze. Z pre-
mii może skorzystać równocześnie kilka osób zamieszkujących to samo gospodarstwo (rolnik, 
małżonek rolnika lub domownik rolnika- podlegający nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników w pełnym zakresie). Jednak wszystkie te osoby muszą zadeklarować podjęcie działalności 
o różnych kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Ponadto aby otrzymać 150 tys. premii 
wnioskodawca na „podwójnym KRUS-ie” musi obowiązkowo zatrudnić przynajmniej 1 osobę.

q W 2019 roku wprowadzono w rozporządzeniu korzystne zmiany dla beneficjentów „Premii na roz-
poczęcie działalności pozarolniczej”. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej beneficjent 
może pozostać w KRUS (podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników w podwójnym wymia-
rze) do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii. Beneficjent działania składając wnio-
sek o wypłatę drugiej raty pomocy musi już być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i podlegać 
tym ubezpieczeniom do końca terminu zobowiązania (czyli do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty 
pierwszej raty pomocy).
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3. Inne wsparcie w związku z nowymi obostrzeniami spowodowanymi COVID-19

q Szczepionka antycovidowa dla Funduszy Europejskich
Specustawa funduszowa przyjęta 3 kwietnia 2020 r. wprowadziła regulacje, które mają na celu 
ułatwić płynną realizację i rozliczenie projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich 
w czasie pandemii COVID-19. Dzięki przepisom zawartym w specustawie możliwe jest m. in.: 
wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie w poszczególnych konkursach, wy-
dłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek lub zmian w już złożonych wnioskach 
o dofinansowanie, prowadzenie naborów projektów w trybie nadzwyczajnym, przedłużenie termi-
nów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji 
administracyjnych związanych z realizacją projektów. 

q Dopłata do oprocentowania kredytu obrotowego
W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), który 
wspiera gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w do-
stępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do 
oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami. Fundusz powstrzymuje skutki 
braku odpowiednich zabezpieczeń (z punktu widzenia banku), n.p. w związku z ograniczeniami 
w zakresie egzekucji z majątku rolnika.
Gwarancja może zabezpieczyć do 80% kwoty niespłaconego kredytu inwestycyjnego (kapita-
łu) lub obrotowego udzielonego przez bank działający w sektorze rolnym. Fundusz może zostać 
udzielony w ramach dwóch operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych” lub „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.
Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny BGK dostępny dla ca-
łego sektora rolnego, zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i rolników.
W przypadku rolnika maksymalna kwota gwarancji wynosi 5 mln zł.

q Bon turystyczny
Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, które ma na celu wsparcie finansowe rodzin i branży 
turystycznej, osłabionych przez skutki pandemii COVID-19. Jeżeli bon nie został wykorzystany 
w czasie wakacji, można skorzystać jeszcze z niego do 31 marca 2022 roku lub do rezerwacji 
usług świadczonych po 31 marca 2022, o ile płatność z użyciem bonu zrealizowana zostanie 
przed tą ww. datą.
Polska Organizacja Turystyczna nadal prowadzi zapisy do programu Polski Bon Turystyczny dla 
przedsiębiorców i organizacji, które chcą jeszcze do niego przystąpić.
Dotychczasowe regulacje zakładały, że bonem turystycznym można zapłacić jedynie za usługę 
obejmującą przynajmniej jeden nocleg. Pod obrady Sejmu został przekazany rządowy projekt 
zmian w Ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Projektowane zmiany zakładają możliwość 
płatności bonem za jednodniowe imprezy turystyczne, które nie obejmują noclegu. Ta niewiel-
ka poprawka da szanse m. in. organizatorom wycieczek szkolnych, młodzieżowych, sportowych 
i półkolonii. 
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q Rolnik z prawem do zasiłku
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2, umożliwia Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyzna-
nie ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową 
kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19. Zasiłek 
wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem 
epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed 
dniem 18 kwietnia 2020 r.
Minimalne wynagrodzenie za pracę według ustawy wynosi 2600 zł. W związku z tym kwota za-
siłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku 
z COVID-19 wynosi 1300 zł.
KRUS wydaje decyzję o zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemio-
logicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, po rozpatrzeniu wniosku ubezpieczonego.

4. Ciekawe linki WMODR

q Szkolenia e-learningowe WMODR
„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich pracow-
nicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego stworzyli szkolenia e-learningowe, 
po ukończeniu których uczestnik otrzymuje zaświadczenie. Już teraz można wziąć udział w e-lear-
ningach pt.: „Zasady przeciwdziałania chorobom trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem 
Afrykańskiego Pomoru Świń” oraz „Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP”.
Szkolenia dostępne są na platformie www.moodle.wmodr.pl przez 24 godziny na dobę z każde-
go miejsca. Platforma e-learningowa daje możliwość bezpłatnego udziału w dowolnym szkoleniu 
umożliwiając uzyskanie i uzupełnienie aktualnych zagadnień z branży rolniczej. Wkrótce na na-
szej platformie pojawią się kolejne szkolenia nt.: 
n zwiększania retencji i powtórnego wykorzystania wody w gospodarstwie; 
n zakładania i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników i ich do-

mowników; 
n hodowli, chowu i użytkowania zwierząt 
gospodarskich (w tym zasady uboju z ko-
nieczności zwierząt gospodarskich kopyt-
nych poza rzeźnią);
n dziedzictwa kulinarnego wsi jako pro-
duktu turystycznego regionu.”
Link do strony https:
//wmodr.pl/informacje/2185
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q Bazarek WMODR
Pandemia COVID-19 spowodowała zamknięcie 
lokalnych targowisk, na których mogliśmy za-
opatrzyć się w żywność od „rolnika”. Bazarek 
WMODR to miejsce, w którym znajdziemy pro-
ducentów rolnych z województwa warmińsko-
-mazurskiego oraz poszczególnych powiatów 
oferujących produkty rolne najwyższej jakości.
WMODR udostępnił na portalu społecznościo-

wym facebook 20 grup dyskusyjnych o nazwie „Bazarek WMODR”, z tego 19 bazarków jest przy-
pisanych poszczególnym powiatom, natomiast jeden bazarek jest wojewódzki i można na nim 
prezentować produkty unikalne w skali województwa.

q Miesięcznik „Bieżące Informacje”
WMODR wydaje co miesiąc gazetę „Bieżące Informacje”. W naj-
nowszym numerze znajdziemy m. in. artykuły: Higiena doju a zdro-
wotność wymion, Prawidłowe żywienie krów mlecznych w okresie 
okołowycieleniowym, Dobrostan bydła – wymogi, Afrykański pomór 
świń i pomoc dla producentów trzody chlewnej w Polsce, Eliminacja 
much bez insektycydów, Rewelacyjny pyłek kwiatowy, Rola dzier-
żawy w zagospodarowaniu gruntów rolnych Skarbu Państwa w re-
gionie warmińsko-mazurskim cz. II, Smaczne święta oraz Zadbajmy 
o tradycje – świąteczny wieniec.

Źródła
- www.arimr.gov.pl
- www.krus.gov.pl
- www.poradnik-row.pl
- www.gov.pl
- Ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017.1260 j.t.)
- Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)
- Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-

pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694)
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PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
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