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Formy wsparcia produkcji świń w Polsce 

 

Bioasekuracja 

 

Aktualnie dostępne instrumenty 

 

Działania bioasekuracyjne w ramach PROW 

 

Poddziałanie 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. 

 

Cel  

Wspieranie zapobieganiu ryzyku i zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach 

 

Beneficjenci  

rolnik - osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa albo wspólnik spółki cywilnej 

Forma/wysokość pomocy: Pomoc przyznaje się w formie: 

1. refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku: 

− utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej;  

− wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji; 

− wykonania inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym 

w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz nie 

mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane 

inne zwierzęta kopytne; 

– przebudowy lub remontu pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim 

funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu było 

możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń, w tym zakupu 

i montażu urządzeń do dezynfekcji obuwia szaf do przechowywania odzieży roboczej, 

umywalek lub pryszniców, wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej, kosztami 

rozbiórki lub utylizacji pochodzących z rozbiórki materiałów szkodliwych, pod warunkiem 

że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; 

− budowy lub przebudowy magazynu do przechowywania słomy dla świń; 

− zakupu i wykonania robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową 

do bezpośredniego spożycia przez świnie; 

  

2. standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących 

kosztami ogólnymi w przypadku operacji polegającej na wykonaniu ogrodzenia chlewni. Pomoc 

przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę: 

a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego 

ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek 

 oraz 

b) kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości 

nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) – jeżeli koszty takie 

zostały poniesione. 
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Należy pamiętać, iż przy ustalaniu dostępnego limitu uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej / 

przyznanej współwłaścicielowi lub współposiadaczowi nieruchomości, na której prowadzi chów lub 

hodowlę świń.  

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 

maksymalnie na jednego Beneficjenta 100 000 zł. 

 

Warunki przyznania pomocy:  

Pomoc przyznaje się: 

1. rolnikowi, który:  

•  jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub zrealizował zobowiązanie 

rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” pakietu 

wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 415, z późn. zm.); 

• posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.  

Dodatkowo w przypadku rolnika będącego: 

a) osobą fizyczną, na dzień złożenia Wniosku o przyznanie pomocy musi spełniać następujące warunki:  

• być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  

• być pełnoletnim;  

b) wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany 

spółce oraz jeżeli:  

• nieruchomość, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, której będzie dotyczyła realizowana 

operacja stanowi wkład wniesiony do tej spółki co najmniej od dnia złożenia Wniosku;  

• w ramach umowy tej spółki jest prowadzony chów lub hodowla nie mniej niż 50 świń lub zostało 

zrealizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4;  

• każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej oraz jest pełnoletni.  

 

Warunek prowadzenia chowu lub hodowli nie miej niż 50 świń uznaje się za spełniony jeśli iloraz sumy 

liczby świń utrzymywanych przez rolnika w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających 

miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, 

i liczby 12 wynosi co najmniej 50. Dane do obliczeń pobiera się z rejestru zwierząt gospodarskich 

oznakowanych i siedzib (prowadzonego przez ARiMR) stad tych zwierząt wg stanu na dzień 

rozpoczęcia terminu składania Wniosków.  

 

Warunek dotyczący zrealizowania zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach 

wariantu 7.4., uznaje się za spełniony jeżeli w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 

do dnia złożenia tego wniosku, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy albo jego małżonek złożył 

wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu 7.4. 

oraz przyznano temu podmiotowi albo jego małżonkowi:  

1) tę płatność albo  
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2) płatność ta została przyznana za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

Termin składania wniosków: zgodnie z harmonogramem naboru wniosków opublikowanym na 

stronie internetowej ARiMR, planowany termin naboru wniosków – wrzesień 2021 r.  

Jednostka przyznająca pomoc: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Szczegółowe informacje:  

 w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR; 

 pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84 lub (22) 595 06 11; 

 na stronie internetowej ARiMR (w zakresie naborów przeprowadzonych) 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-

inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-

prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-

katastrof.html 

 

Nowe instrumenty (do uruchomienia) 

 

Refundacja wydatków poniesionych w ramach dostosowania gospodarstw do wymogów bioasekuracji 

– pomoc de minimis 

 

Podstawa prawna 

§ 13e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 

187, z późn. zm.). Nabór ogłaszany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronie internetowej 

ministerstwa.  

Cel: 

Wsparcie producentów świń w zabezpieczeniu gospodarstw przed afrykańskim pomorem świń - 

ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa ASF do chlewni.  

Beneficjenci  

Producent rolny w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który prowadzi gospodarstwo  

w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia  

(Sus scrofa). 

Budżet programu 

W planie finansowym Agencji na realizację programu w 2021 r. przewidziano kwotę 15.000 tys. zł 

Forma/wysokość pomocy: 

 

Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana w formie refundacji do 50% 

wydatków dla producentów rolnych będących rolnikami ryczałtowymi w rozumieniu przepisów  

o podatku od towarów i usług - według ceny brutto, a dla pozostałych producentów rolnych - według 

ceny netto, poniesionych w danym roku kalendarzowym, na: 
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1. zakup mat dezynfekcyjnych; 

 

2. zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz 

produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych; 

 

3. zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego; 

 

4. zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. 

Warunki przyznania pomocy 

 

Złożenie wniosku we właściwym BP ARiMR z wniosku. Do wniosku dołącza się: 

1. faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie 

umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty 

potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków  

w danym roku kalendarzowym; 

 

2. oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie; 

 

3. oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis  

w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 

pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej. 

Termin składania wniosków: 

Nabór wniosków w danym roku kalendarzowym jest każdorazowo ogłaszany przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi na stronie internetowej ministerstwa.  

Jednostka przyznająca pomoc 

 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR. 

 

Eliminowanie niższej ceny/rekompensaty utraconego dochodu 

 

Aktualnie dostępne instrumenty 

 

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 988, z 

późn. zm.).  

 

Cel 

Ułatwienie producentom świń prowadzącym produkcję na obszarze objętym ograniczeniami III w 

związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń sprzedaży  świń po średnich cenach rynkowych.   

 

Beneficjenci: 
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1. Producent świń prowadzący produkcję świń na obszarze objętym ograniczeniami w związku z 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sprzedający świnie po średniej cenie rynkowej do zakładu 

realizującego zamówienie na dostawy mięsa lub produktów mięsnych udzielone przez podmiot 

publiczny, z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.   

2. Zakład mięsny realizujący zamówienie na dostawy mięsa lub produktów mięsnych udzielone przez 

podmiot publiczny, z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.   

Forma pomocy: Wyłączenie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w stosunku do 

zamówień na dostawy mięsa wyłącznie wieprzowego pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych 

co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach 

objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi 

ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zgodnie z przepisami o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej 

wydanymi w tym zakresie lub produktów mięsnych z takiego mięsa.   

Warunki stosowania: 

Do zamówień na dostawy mięsa i produktów mięsnych pochodzących od świń utrzymywanych na 

obszarach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, nie stosuje 

się ustawy – Prawo zamówień publicznych jeżeli:  

1) świnie, od których pochodzi mięso lub produkty mięsne, są zaopatrzone w świadectwo 

zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie przepisów 

odrębnych; 

2) zamówienie jest udzielane podmiotom produkującym mięso lub produkty mięsne zgodnie z 

przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z 

obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

3) mięso lub produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o 

produktach pochodzenia zwierzęcego; 

4) podmioty, o których mowa w pkt 2, nabyły świnie po cenach netto nie niższych niż:  

a. ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji 

EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub  

b. średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie 

zostały nabyte  

- opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w 

biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych;  

5) produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, 

o których mowa w ustawie - Prawo zamówień publicznych.  

 

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa, w drodze rozporządzenia, obszary, na których mają 

zastosowanie przepisy ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem 
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afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę aktualną 

sytuację epizootyczną lub liczbę świń w gospodarstwach rolnych położonych na tych obszarach. 

 

 

Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy w związku z obowiązującym zakazem 

utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421) zaprzestali 

produkcji świń. 

Podstawa prawna: 

§ 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 

187, z późn. zm.). Nabór ogłaszany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronie internetowej 

ministerstwa.  

 

Cel programu: wsparcie producentów świń który w związku z obowiązującym zakazem 

utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w 

związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zaprzestał produkcji 

świń. 

Rodzaj pomocy: pomoc publiczna 

Beneficjent pomocy - producent świń: 

 któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

 który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich 

wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie 

art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 

lub ust. 3 ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 

świń. 

 

Kwota pomocy stanowi: 

iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla 

jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania 

zakazu. 

Warunki udzielenia pomocy: 

Pomoc, przyznawana na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku  

o udzielenie pomocy w BP Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 
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producenta świń wraz z decyzją powiatowego lekarza weterynarii o zakazie utrzymywania w 

gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa 

Jednostka przyznająca pomoc: Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. 

 

Nowe instrumenty (do uruchomienia) 

 

Pomoc w formie wyrównania kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży 

świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego 

pomoru świń  

 

Cel programu: 

Pomoc producentom świń poprzez wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta 

świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem 

afrykańskiego pomoru świń 

Podstawa prawna: 

Każdorazowo program pomocy wymaga zgłoszenia do Komisji Europejskiej, a po jej akceptacji  

uruchamiany będzie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, w którym określony jest okres, za 

który udzielana jest pomoc oraz termin naboru wniosków.   

Rodzaj pomocy: pomoc publiczna  

Beneficjent pomocy - producent świń: 

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

2) będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika 

I do rozporządzenia nr 702/2014, 

3) który utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada, położonej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, na obszarze objętym ograniczeniami: 

a) wymienionym w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji  (UE) 

2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego 

pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, z późn. zm.)  lub 

b) zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, 

ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. 

Kwota pomocy stanowi 

- różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych we wskazanym we wniosku kwartale i średniej 

ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym 

samym kwartale w kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty wnioskiem, 

albo  
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- średnią liczbę świń sprzedanych w tym samym kwartale w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim 

poprzedzającym rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z pominięciem kwartału o najwyższej 

i najniższej wartości sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie. 

Warunki udzielenia pomocy: 

Pomoc, przyznawana będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku  

o udzielenie pomocy. Do wniosku producent świń zobowiązany będzie załączyć między innymi kopie 

faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres 

niezbędny do obliczenia kwoty pomocy (objęty wnioskiem). Istotnym jest, aby dane zawarte we 

wniosku i wynikające ze złożonych dokumentów dotyczące ilości sprzedanych sztuk świń, były spójne 

z danymi w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ). 

Jednostka przyznająca pomoc: Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. 

 

Osłona finansowa zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych 

 

Aktualnie dostępne instrumenty 

 

Pożyczki 

 

Nieoprocentowana pożyczka na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów 

świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF 

Cel: Sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku 

z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach ASF. 

Przez zobowiązania cywilnoprawne rozumie się zobowiązania wynikające ze stosunków 

cywilnoprawnych. Do zobowiązań cywilnoprawnych należą m. in.: 

1) zobowiązania z tytułu umów sprzedaży, w tym z tytułu nieopłaconych faktur np. za maszyny 

i urządzenia, materiał siewny i szkółkarski, inwentarz żywy, nawozy, pasze, środki ochrony 

roślin, opał, paliwo itp., 

2) zobowiązania z tytułu umów kredytu lub pożyczek, w tym kredytów konsolidacyjnych 

oraz kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, 

3) opłaty z tytułu sprzedaży (poboru) wody, energii lub odbioru ścieków,  

4) opłaty na rzecz spółek wodnych, 

5) opłaty z tytułu umów ubezpieczeniowych (niezależnie od rodzaju ubezpieczeń), 

6) zobowiązania z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości, w tym wobec Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 

Beneficjenci: producenci rolni, który utrzymywali świnie w siedzibie stada położonej na obszarze 

objętym ograniczeniami z powodu ASF.  

Forma/wysokość pomocy: Pomoc w postaci nieoprocentowanej pożyczki ma charakter pomocy 

de minimis w rolnictwie. 

Warunki przyznania pomocy: 
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Kwota pożyczki nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i przyznawana 

jest w wysokości od 50.000 zł do 1.000.000 zł na siedzibę stada - zależnie od liczby świń 

utrzymywanych średniorocznie w 2018 r. w danym stadzie. 

Okres spłaty pożyczki maksymalnie do 10 lat. 

Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym m.in.: dokumentami 

potwierdzającymi kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, należy złożyć w BP ARiMR właściwym 

ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu ubiegającego się o pomoc. 

Termin składania wniosków: nabór ciągły 

Jednostka przyznająca pomoc: Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Szczegółowe informacje:  

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/nieoprocentowana-pozyczka-dla-producentow-swin-na-

obszarze-asf-na-sfinansowanie-zobowiazan-cywilnoprawnych.html 

 

Odbudowa pogłowia świń 

 

Aktualnie dostępne instrumenty 

Pożyczka ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  

 

Beneficjent:  rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne,  

Przeznaczenie: 

gospodarstwa rolne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania 

innowacyjne lub rozwojowe, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. 

Kwota kredytu: 

maksymalnie 500.000 zł co stanowi 80% wartości przedsięwzięcia. Od 1 marca 2021 r. preferencyjne 

oprocentowanie jest na poziomie 1,15% w skali roku (plus WIBOR), sześcioletni okres spłaty, 

możliwość spłaty miesięcznej lub kwartalnej. W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć do 10 

lat.  

 

Zabezpieczenie:  

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa do dysponowania środkami z 

rachunku bankowego wnioskodawcy. 

Termin składania wniosków: nabór ciągły 

Jednostka przyznająca pomoc: Krajowy Ośrodek Wsparcia rolnictwa 

Szczegółowe informacje: https://www.kowr.gov.pl/pozyczki 

 

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach PROW 

 

Poddziałanie 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja 

gospodarstw rolnych” obszary - rozwój produkcji prosiąt (obszar A), związany z racjonalizacją 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/nieoprocentowana-pozyczka-dla-producentow-swin-na-obszarze-asf-na-sfinansowanie-zobowiazan-cywilnoprawnych.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/nieoprocentowana-pozyczka-dla-producentow-swin-na-obszarze-asf-na-sfinansowanie-zobowiazan-cywilnoprawnych.html
https://www.kowr.gov.pl/pozyczki
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technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali 

produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D). 

Cel operacji - Zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstwa / gospodarstw Beneficjenta / 

Beneficjentów w obszarze:  

 rozwój produkcji prosiąt (obszar A) 

 związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu 

produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości 

dodanej produktu. (obszar D).. 

Beneficjenci: rolnik - osoba fizyczna (w tym „osoby wspólnie wnioskujące”), wspólnicy spółek 

cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznegol 

Forma/wysokość pomocy: Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych 

w wysokości do: 

1. 50% kosztów kwalifikowalnych, 

2. 60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie 

wnioskujące lub młodego rolnika 

- i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych 

Limit - 500 tys. zł (900 tys. zł - dla operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji prosiąt) na 

jednego Beneficjenta i jedno gospodarstwo z zastrzeżeniem, że 200 tys. zł przyznawane jest dla operacji 

obejmującej inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, 

w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki 

inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych 

w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem. 

Warunki przyznania pomocy: 

 o pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha 

i nie większej niż 300 ha lub działy specjalne produkcji rolnej; 

 w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność 

rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb 

i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika 

będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy 

niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku); 

 o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro, z zastrzeżeniem warunków dla osób 

wspólnie wnioskujących, i nie większa niż 200 tys. euro – w przypadku obszaru D, 

a w przypadku obszaru A - nie większa niż 250 tys. euro 

 ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

 nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE. 

Dodatkowo, w przypadku rolnika będącego: 

 osobą fizyczną pomoc może być przyznana, jeżeli ponadto: 

 jest on obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

 kieruje gospodarstwem (przez kierowanie gospodarstwem rozumie się w szczególności 

prowadzenie gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu 

oraz ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści w związku z jego prowadzeniem); 
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 jest pełnoletni. 

 osobą prawną albo spółką osobową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych, pomoc jest przyznawana jeżeli ponadto podmiot jest wpisany 

do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej od dnia złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy 

 przedsiębiorcą zagranicznym będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność 

gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału, jeśli ponadto jego 

oddział został wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

 wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli poza spełnieniem warunków 

dotyczących posiadania gospodarstwa oraz prowadzenia w celach zarobkowych działalności 

rolniczej w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej i nie podlegania wykluczeniu z 

ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE; 

 gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja, stanowi wkład wniesiony do spółki 

cywilnej; 

 spółce został nadany numer identyfikacyjny; 

 każdy ze wspólników będący osobą fizyczną: 

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

 jest pełnoletni; 

 każdy ze wspólników będący:  

 osobą prawną (z wyjątkiem przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną) 

albo spółką osobową w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych lub 

 oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką 

organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje 

działalność gospodarczą na terytorium RP w ramach tego oddziału; 

 jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej 

od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

 

W przypadku trzody chlewnej pomoc może być przyznana m.in. na operację: 

 zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze: 

 rozwój produkcji prosiąt lub 

 związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, 

zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości 

produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu,  

 

 w wyniku realizacji której nastąpi w gospodarstwie wzrost liczby: loch, do co najmniej 50 – 

w przypadku obszaru dotyczącego rozwoju produkcji prosiąt, 

 obejmującą wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą, w tym 

również z przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie; 

w przypadku gdy operacja jest związana bezpośrednio z działalnością rolniczą w zakresie 

produkcji zwierzęcej, może ona obejmować wyłącznie inwestycje związane z produkcją 
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zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli 

i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

 uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów; 

 której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych; 

 która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu; 

 spełniającą wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji 

realizowanych w ramach operacji; 

 której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych; 

 której realizacja przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa w jednym z ww. 

obszarów. Uznaje się, że operacja przyczynia się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, 

jeżeli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz 

doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% 

w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków 

o przyznanie pomocy, w którym został złożony dany wniosek, w okresie 5 lat od dnia przyznania 

pomocy. 

Termin składania wniosków: od 21 czerwca do 19 sierpnia 2021 r. 

Jednostka przyznająca pomoc: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

Nowe instrumenty (do uruchomienia) 

 

Kredyt preferencyjny na odbudowę stada świń 

 

Beneficjent 

Producent rolny: 

1) który zaprzestał produkcji świń w związku z otrzymaniem decyzji powiatowego lekarza weterynarii 

nakazującej zabicie lub ubój świń oraz zakazującej ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie 

stada,  

2) w gospodarstwie którego spełnione są wymogi dotyczące bioasekuracji, 

3) który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r., uznającego niektóre kategorie 

pomocy w sektorach rolnych i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

(Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014 r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem  

nr 702/2014. 

Przeznaczenie 

Sfinansowanie zakupu stada podstawowego świń lub stada obrotowego świń, a także innych 

rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej w celu wznowienia produkcji świń  

(np. czyszczenie i dezynfekcja chlewni, pasze, opieka weterynaryjna, koszty energii elektrycznej, 
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ogrzewania) oraz nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie 

chlewni oraz ciągników rolniczych i innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń. 

Kwota kredytu 

Zróżnicowana w zależności od liczebności stada świń utrzymywanych średniorocznie w roku 

poprzedzającym rok, w którym wydana została decyzja powiatowego lekarza weterynarii nakazująca 

zabicie lub ubój świń oraz zakazująca ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada, tj. 

kwota kredytu nie może wynosić więcej niż: 

1) 50.000 zł na siedzibę stada, w której. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń; 

2) 100.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk 

świń; 

3) 500.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk 

świń; 

4) 800.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 

sztuk świń; 

5) 1.500.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk 

świń. 

Liczba świń utrzymywanych średniorocznie to średnia roczna liczba świń ustalona analogicznie, jak 

wynika to z art. 57g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), tj. jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych  

w siedzibie stada w ostatnim dniu każdego miesiąca i liczby 12. 

Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego. 

Forma pomocy 

Dopłata do oprocentowania kredytu lub częściowa spłata kapitału (ilość rat kapitału i wysokość do 

ustalenia np. I rata w wysokości 30% kapitału) – pomoc de minimis w rolnictwie. 

Okres kredytowania: do 10 lat. 

Oprocentowanie 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M 

powiększona nie więcej niż o 3,5 p.p. (przy WIBOR 0,21% całkowite oprocentowanie kredytu wynosi 

3,71 %). Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, 

ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie 

kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu 

roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał. 

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez: 

1) Kredytobiorcę w wysokości 0,7 oprocentowania, jednak nie mniej niż 1%, 

2) Agencję – w pozostałej części (0,3 do 0,5 całkowitego oprocentowania kredytu). 

W przypadku częściowej spłaty kapitału oprocentowanie ustala bank, a Agencja spłaca część kapitału 

za kredytobiorcę. 

Warunki stosowania dopłat ze środków Agencji 

Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca: 
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1) spełnia warunki określone w zasadach udzielania kredytu na odbudowę stada świń, 

2) dokonuje, w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu 

z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności. 

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania poniesionych wydatków w terminie 3 miesięcy 

od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego: 

a) fakturą VAT lub fakturą VAT RR,  

b) rachunkiem wystawionym zgodnie z odrębnymi przepisami, 

c) innymi dowodami wpłaty, w tym dokonanymi na podstawie umowy sprzedaży lub prawomocnego 

orzeczenia sądu. 

 

Procedura ubiegania się o kredyt 

Złożenie w banku wniosku o udzielenie kredytu wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym m.in.: decyzją 

powiatowego lekarza weterynarii nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazującą ich utrzymywania 

w gospodarstwie/siedzibie stada potwierdzającymi likwidację stada z uwagi na ASF oraz dokumentem 

potwierdzającym możliwość wznowienia produkcji. 

 

 

Przetwórstwo/skracanie łańcucha dostaw 

 

Aktualnie dostępne instrumenty 

 

Przetwórstwo w ramach PROW 2014-2020 

 

Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” 

 

Cel: Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem 

rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję 

na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe. 

 

Beneficjenci:  

• rolnik będący osobą fizyczną lub małżonek tego rolnika, jeżeli: 

- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie; 

- wykonuje lub podejmuje wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania 

przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD); 

• rolnik będący osobą fizyczną, domownik lub małżonek tego rolnika, jeżeli: 

- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie; 

- rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych; 

pod warunkiem, że Wnioskodawca: 
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- jest zdolny do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania celu; 

- ma numer identyfikacyjny. 

 

Forma/wysokość pomocy: 

Wsparcie ma formę refundacji poniesionych przez Beneficjenta kosztów inwestycji w wysokości 

do 50% kosztów kwalifikowalnych. 

Wysokość wsparcia: 

 - 100 tys. zł, w przypadku rolników składających wnioski w ramach rolniczego handlu detalicznego 

(RHD); 

- 500 tys. zł, w przypadku rolników składających wnioski na podejmowanie działalności gospodarczej. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do Komisji Europejskiej wniosek o zmianę 

PROW 2014-2020 w zakresie podniesienia kwoty refundacji w ramach wsparcia RHD do 200 tys. 

zł. Po akceptacji propozycji przez służby KE zmiana zostanie wprowadzona do legislacji krajowej. 

 

Warunki przyznania pomocy: 

Wsparciem objęte są m.in. sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków. 

W przypadku RHD, lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) 

obejmuje m.in. przetwory z owoców i warzyw, np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty; 

przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby; oleje; wędliny; produkty mleczne, np. jogurty, sery, 

śmietana. 

Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt objęty wnioskiem: 

- dotyczy przetwarzania produktów rolnych; 

- polega na modernizacji lub budowie zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury 

handlu detalicznego produktami rolnymi; 

- polega na modernizacji lub budowie pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków 

i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych; 

- spełnia wymagania określone przepisami prawa, mające do niego zastosowanie; 

- nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych. 

Z uwagi na fakt, że prowadzenie uboju w ramach rzeźni rolniczych zostało uregulowane jedynie pod 

kątem wymagań weterynaryjnych, wsparcie inwestycji w rzeźnie rolnicze jest dopuszczone zarówno 

w przypadku prowadzenia przetwórstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego, jak i rozpoczynania 

działalności gospodarczej na małą skalę. Rolnicy prowadzący rzeźnie rolnicze, mogą zbywać pozyskane 

w nich mięso innym podmiotom lub zakładom, a także wprowadzać je na rynek lub wykorzystać do 

produkcji żywności. 

W świetle powyższego, operacja na jaką przyznaje się pomoc w ramach poddziałania 4.2, 

w tym obejmująca inwestycję w rzeźnię rolniczą, powinna zakładać dalsze przetworzenie i zbycie 

wytworzonych produktów zgodnie z zasadami działalności podejmowanej lub kontynuowanej 
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w ramach naborów tematycznych w poddziałaniu 4.2 (RHD i rozpoczynanie działalności gospodarczej 

w zakresie przetwórstwa na małą skalę). 

Rolnicy składający wnioski w naborze tematycznym nie mają obowiązku przedkładania na etapie oceny 

wniosku o przyznanie pomocy załączników w formie kopii ostatecznych zezwoleń, pozwoleń lub 

innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy odnoszące się do realizacji 

inwestycji objętej operacją (stosowne dokumenty będą wymagane na etapie wniosku o płatność). 

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie 

kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kryteria premiują 

m.in. „młodych rolników”, innowacyjność operacji, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach 

jakości, przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. 

Koszty kwalifikowalne dotyczą szerokiego zakresu wydatków niezbędnych do rozpoczęcia i rozwoju 

działalności przetwórczej w ramach gospodarstwa – począwszy od kosztów inwestycji budowlanych, 

wyposażenia pomieszczeń, po zakup maszyn i urządzeń do prowadzenia wydajnej i zgodnej 

ze standardami działalności.  

 

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. wydatki w zakresie: 

1) zakupu (wraz z instalacją): 

 a) maszyn lub urządzeń do: 

 magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, 

 przetwarzania produktów rolnych, 

 magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży, 

 przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane 

z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, 

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji 

lub magazynowania,  

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, 

lub magazynowania;  

d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania 

przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu 

detalicznego (RHD); 

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:  

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego 

lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),  

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów 

podstawowych, 

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych 

w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji 

realizowanej przez rolników. 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do Komisji Europejskiej wniosek o zmianę PROW 

2014-2020 w zakresie rozszerzenia listy kosztów kwalifikowalnych o zakup specjalistycznych 

środków transportu. Po akceptacji propozycji przez służby KE zmiana zostanie wprowadzona do 

legislacji krajowej. 
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Termin składania wniosków: zgodnie z harmonogramem naboru wniosków opublikowanym 

na stronie internetowej ARiMR, planowany termin naboru wniosków – październik 2021 r.  

 

Jednostka przyznająca pomoc: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Departament 

Oceny Projektów Inwestycyjnych  

 

 

Nowe instrumenty w ramach KPO 

 

Działania na rzecz zwiększenia odporności, dywersyfikacji, skrócenia i zrównoważenia łańcucha 

dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz przyspieszenia i ułatwienia transformacji cyfrowej lub 

zielonej w gospodarstwach rolnych, tak aby kolejne kryzysy nie stanowiły już istotnego zagrożenia dla 

ich przyszłej stabilności. 

W ramach Komponentu A KPO „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, na działanie A1.4.1. 

Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz 

budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, w odniesieniu do przetwarzania i 

wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 

1 mld euro. 

Celem Inwestycji jest m.in.: zwiększenie odporności podmiotów łańcucha dostaw produktów rolnych 

i spożywczych na kryzysy, w tym przyspieszenie inwestycji prywatnych sektora mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw i systemu redystrybucji 

żywności.  

Zgodnie z założeniami KPO inwestycja musi być zrealizowana i rozliczona do końca czerwca 2026 r. 

Inwestycja obejmować będzie m.in.:  

Wsparcie w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz 

rybołówstwa i akwakultury 

Małe przetwórstwo i rolnicy  

 

Beneficjenci: rolnicy, rybacy, osoby lub podmioty prowadzące działalność w ramach rolniczego handlu 

detalicznego (RHD) lub zakładające tę działalność; osoby lub podmioty prowadzące działalność w 

ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) lub zakładające tę działalność, rolnicy 

prowadzący sprzedaż bezpośrednią (SB).  

Środki na: zakup materiałów i usług związanych z budową, rozbudową lub modernizacją miejsc 

sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentom końcowym (sprzedaż bezpośrednia SB); koszty 

wynajmu powierzchni do sprzedaży w miejscu obsługi podróżnych na obszarze dróg (tzw. MOP-y) lub 

zakupu food trucków; budowa lub modernizacja infrastruktury do sprzedaży spożywczych produktów 

lokalnych (warzywniaki, zieleniaki, miejsca na placach targowych); zakup maszyn i urządzeń do 

przetwarzania i przechowywania produktów; zakup specjalistycznych środków transportu do sprzedaży 

obwoźnej lub transportu w warunkach chłodniczych (spełniających najnowsze normy środowiskowe 

UE). 
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Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przetwórstwa rolno-spożywczego  

 

Beneficjenci: nowo zarejestrowane mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa sektora przetwarzania i 

wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa, akwakultury i spożywczych; funkcjonujące 

już na rynku mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych, rybołówstwa, akwakultury i spożywczych. 

Środki na: zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania i 

wprowadzania do obrotu produktów, zakup specjalistycznych środków transportu do przewozu 

produktów lub do dystrybucji żywności oraz zakup maszyn i urządzeń, materiałów budowlanych lub 

usług związanych z rozbudową infrastruktury zakładów, w tym zrównoważonych i innowacyjnych 

technologii oraz inwestycji gospodarki obiegu zamkniętego. 

W ramach w/w inwestycji przeprowadzone zostaną otwarte nabory wyłaniające beneficjentów w każdej 

z grup/populacji docelowych. Wsparcie inwestycji będzie miało formę refundacji poniesionych 

kosztów, rekompensat za poniesione straty, ryczałtu lub zaliczek na poczet prefinansowania inwestycji.  

Kryteria wyboru w zakresie inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcuchów dostaw 

żywności będą dotyczyć preferencji, będą premiowały przede wszystkim inwestycje dot. ochrony 

środowiska i klimatu, innowacyjności i cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczenia strat 

żywności, a także poziomu bezrobocia i tworzenia miejsc pracy. Kryteria wyboru będą miały 

obiektywny i niedyskryminujący charakter.  

 

Intensywność pomocy: 

 rolnicy, RHD, MOL, SB – ryczałt; 

 MŚP, spółdzielnie rolnicze, grupy producentów rolnych i ich związki, uznane organizacje 

producentów i ich zrzeszenia –  refundacja do 50% kosztów. 

 

Instytucja odpowiedzialna za przygotowanie założeń inwestycji oraz jej ewaluację: Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

Podmiot wdrażający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – odpowiedzialna 

za wdrożenie instrumentu wsparcia (przeprowadzenie naborów, ocenę wniosków, wypłatę pomocy oraz 

kontrolę i monitoring 

Strona polska oczekuje obecnie na akceptację Krajowego Planu Odbudowy przez służby Komisji 

Europejskiej. Wsparcie planowane jest do realizacji w latach 2021-2026.  
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Świadomość i dostępność informacji  

 

Aktualnie dostępne instrumenty 

 

Cykliczne szkolenia rolników realizowane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w zakresie 

bioasekuracji oraz środków i konsekwencji wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności 

ASF. 

Cykliczne szkolenia realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną dla rolników. 

Cykliczne szkolenia realizowane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach dla IW, pracowników szkół rolniczych z zakresu zapobiegania ASF. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, w tym przypadku, 

w zakresie walki z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF) prowadzi stałą analizę i weryfikację 

możliwych dróg niesienia im pomocy, w szczególności zakresie niskooprocentowanych pożyczek. 

 

Nowe instrumenty (do uruchomienia) 

 

KOWR w ramach najnowszych działań kierunkowych zakupił domenę – www.solidarnizrolnikami.pl. 

Zostaną tam umieszczone wszystkie przydatne dla rolników zmagających się z problemem ASF 

informacje, nie tylko te, które są w posiadaniu Ośrodka ale zostaną także podlinkowane strony innych 

instytucji jak GIW, ARIMR, KRUS itp., które także udostępniają istotne w temacie treści. 

Tym sposobem rolnik będzie miał odtąd jedno miejsce skupiające całą niezbędną wiedzę i dające dostęp 

do narzędzi pomocy oferowanych przez państwo polskie, która mamy nadzieję ułatwi walkę z tą 

chorobą, której skutki uderzają w interesy rolników, a co za tym idzie naszego kraju. 

Bezpośredni link do domeny będzie dostępny na portalu KOWR.  

 

Zapraszamy do korzystania. 

 

http://www.solidarnizrolnikami.pl/

