
MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH 

Nabór od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. 

Na przełomie czerwca i lipca br. rozpoczyna się przyjmowanie przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. wniosków o przyznanie środków na operację 

„Modernizacja gospodarstw rolnych” Wsparcie jest możliwe dzięki Programowi Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.   

Składanie wniosków jest możliwe od 29 czerwca do 28 lipca 2017,  natomiast w 

terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostanie ogłoszona lista kolejności 

przyznawania pomocy.  

Dzięki operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” jest możliwe otrzymanie środków na 

inwestycje obejmujące:  

- rozwój produkcji prosiąt  

- rozwój produkcji mleka krowiego 

- rozwój produkcji bydła mięsnego.  

 Dofinansowanie obejmuje procentowy poziom kwalifikowanych kosztów inwestycji i 

obejmuje 50% poniesionych wydatków. Dofinansowanie może się zwiększyć tylko w sytuacji, 

w której wniosek składa młody rolnik lub gdy wniosek składa kilku rolników. W tym 

przypadku dofinansowanie w ramach projektu zwiększa się do 60%.  

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych muszą 

spełniać określone wymagania: 

- przy inwestycjach obejmujących pierwszą grupę rozwoju produkcji prosiąt wielkość 

ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. i nie większa niż 250 tys. euro.  

- przy planowaniu rozwoju produkcji mleka krowiego oraz rozwoju produkcji bydła mięsnego 

wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. i nie większa niż 200 

tys. euro.  

Wyjątek od podanych dotacji występuje w sytuacji, gdy wniosek składa grupa rolników. W 

tym przypadku wielkość pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 10 tys. euro ale 

suma wielkości ekonomicznej wszystkich wnioskodawców nie może być mniejsza niż 15 tys. 

Warunkiem składania wniosków w przypadku grupy rolników jest kwota minimalna, jaką 

musi osiągnąć gospodarstwo każdego z wnioskujących, która wynosi 10 tys. euro.  

  Wnioski składane przez rolników przyjmowane są  przez oddziały regionalne ARIMR. 

W przypadku rolników wspólnie wnioskujących, których gospodarstwa mieszczą się na 



terenie więcej niż jednego województwa wniosek składa się w województwie, w którym 

położona jest większa część tych gospodarstw.  

Składane wnioski poddawane będą ocenie punktowej, której suma będzie wyznaczała 

kolejność uzyskiwanego wsparcia. Na ocenę punktową wpływa zwiększenie liczby zwierząt w 

inwestycji oraz uczestnictwo gospodarstwa w krajowym lub unijnym systemie jakości 

żywności. Aby utrzymać wsparcie z tego tytułu trzeba będzie wykazać  związek planowanej 

inwestycji z systemem, w którym uczestniczy gospodarstwo. Dodatkowe punkty obejmują 

rolników przed 40 rokiem życia oraz biorących udział w inwestycjach wspierających ochronę 

środowiska naturalnego lub zapobiegających zmianie klimatu.  

Listy obejmujące kolejność przyznawanego wsparcia zostaną opublikowane w 2 

egzemplarzach – dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw 

– razem 6 list.  

Kwota , jaka zostanie przekazana na ten cel wynosi: dla rozwoju produkcji prosiąt – 900 tys. 

zł., dla rozwoju produkcji mleka krowiego – 500 tys. zł., dla produkcji bydła mięsnego – 500 

tys. zł.  

 

 

 

   


