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Sprawa: możliwość udzielenia wsparcia w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
PROW 2014-2020

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10 maja br. uprzejmie informuję, iż zasady udzielania wsparcia
na operacje typu: Modernizacja gospodarstw rolnych, w tym warunki jakie musi spełniać
gospodarstwo i podmiot ubiegający się o wsparcie regulują przepisy rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw
rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U., poz. 1371 z późn. zm.).

Wsparcie w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” może być przyznane na
inwestycje w wytwarzanie energii (ze źródeł odnawialnych) wykorzystywanych na potrzeby
prowadzenia działalności rolniczej, pod warunkiem, że produkcja jest ograniczona do pokrycia
potrzeb własnych wynikających z tej działalności (niezbędne jest właściwe dobranie mocy
urządzeń wytwarzających energię elektryczną).
Nadprodukowaną energię elektryczną, w sytuacji braku jej wykorzystania, można przekazywać do
sieci tylko do limitu potrzeb własnych, który nie przekracza średniego poboru energii elektrycznej
w ciągu roku na potrzeby działalności rolniczej.
Tak więc można ubiegać się o pomoc na m.in. zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji
rolnej, jeżeli:
- są one ściśle związane z prowadzoną działalnością rolniczą i wykorzystywane na potrzeby
produkcji rolnej prowadzonej w gospodarstwie rolnym, np. służące do przygotowania produktów
do sprzedaży. Inwestycja powinna być przeznaczona wyłącznie dla potrzeb produkcji rolniczej
prowadzonej w gospodarstwie beneficjenta;
- ich parametry techniczne będą dostosowane do potrzeb gospodarstwa, będą korespondować
z zasobami tego gospodarstwa, tj. produkcją i skalą tej produkcji;
- planowana operacja będzie generować wzrost wartości dodanej brutto co najmniej o 10 %.
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W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości związanych ze wsparciem w ramach typu operacji
„Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020, uprzejmie proszę kontaktować się
z Oddziałem Regionalnym ARiMR, właściwym za względu na miejsce realizacji danej operacji.
W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji o planowanych naborach wniosków
w ramach innych działań PROW 2014-2020, zachęcam do śledzenia informacji pojawiających
się na stronie ARiMR (www.arimr.gov.pl) i MRiRW (www.minrol.gov.pl).
Ważnym źródłem informacji w tym zakresie są również Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR),
których adresy można znaleźć w Internecie.

Z poważaniem
Jerzy Bogdanowicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu Działań Inwestycyjnych ARiMR
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