
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie
Beata Kalinowska oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach

Zbigniew Sitkowski informują:

rolników z terenu powiatu kozienickiego i zapraszają do składania wniosków 

z poddziałania 6.4 
"Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej"

Nawet 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych -
nabór wniosków od 31     października do 29 listopada 2016 r.  

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR (dla rolników z powiatu 
kozienickiego i województwa mazowieckiego jest to Warszawa, ulica Jana Pawła II 70). 
Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać 
rejestrowaną przesyłką pocztową.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe 
przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla 
gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:

• 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
• 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt 

gospodarskich;
• 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Ważne jest również, aby ubiegający się o wsparcie posiadał numer identyfikacyjny nadany w 
trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz był zdolny do zrealizowania 
operacji i osiągnięcia jej celu. Istotne jest również, że pomoc może być przyznana jedynie 
wtedy gdy podmiot wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z 
wymienionych wyżej kodów PKD przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o przyznanie wsparcia. Do tego okresu wlicza się również czas, w którym 
prowadzenie tej działalności zostało zawieszone. Z pomocy wykluczeni są beneficjenci którzy
otrzymali wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2007-2013. 

Wysokość wsparcia:
Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać jeden beneficjent w całym okresie realizacji PROW
2014 - 2020 wynosi 500 000 zł.  Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50 % 
kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji. 
Podmioty starające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek 
na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego 
zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub 
równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki. 

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?
Pomoc można otrzymać na: 
1) Zakup, także  w formie leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych 
maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:



a) - przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i
zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, 
ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, 
przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
- ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i 
przyczep rolniczych,
b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,
c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do zarządzania przedsiębiorstwem 
lub wspomagające sterowanie procesem świadczenia usług; 
2) wdrożenie systemu zarządzania jakością; 
3) pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny 
netto nabycia rzeczy, o których mowa pkt 1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych 
rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia 
złożenia wniosku o płatność końcową; 
4) opłaty za patenty i licencje; 
5) koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz 
dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów 
oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy projektów 
technologicznych.

Kolejność przysługiwania pomocy:
Decydować o niej będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów 
wyboru: 

• innowacyjność operacji (2 pkt.),
• operacje wpływające korzystnie na ochronę środowiska i oszczędność zasobów, w tym

wody i energii (2 pkt.),
• operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),
• podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 

w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" lub działania
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" lub działania "Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju", które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych 
działań (2 pkt.).

Prezes ARiMR nie później niż w terminie 90 dni od liczonych od dnia upływu terminu 
składania wniosków o przyznanie pomocy poda do publicznej wiadomości (na stronie 
internetowej administrowanej przez ARiMR) informację o kolejności przysługiwania pomocy
w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. 

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy 
na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach 
poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Nabór wniosków od 31 października do 29 listopada 2016 r. 
1. Wniosek o przyznanie pomocy:
2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

• Załącznik nr 1 - Biznesplan
Biznesplan - format .doc 
Tabele finansowe do biznesplanu - format .xls 
(przed rozpoczęciem wypełniania tabel finansowych do biznesplanu niezbędne  jest 
włączenie obsługi MAKR)



• Załącznik - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o 
wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami - format .xls 

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - format .pdf 
4. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

• Załącznik nr 1 do instrukcji Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego
się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - format .pdf 

• Załącznik nr 2 do instrukcji Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - 
format .pdf 

• Załącznik nr 3 do instrukcji Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego 
się o przyznanie pomocy - format .pdf 

5. Narzędzia pomocnicze:
• Tabela przedstawiająca punktację dotyczącą rozdrobnienia agrarnego 

Liczba punktów przyznawana operacji, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
MRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój 
przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie 
inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1843 i 2016 poz. 1564) 
na podstawie rozdrobnienia agrarnego w powiecie, w którym realizowana będzie 
operacja. 

• Charakterystyka wybranych maszyn i urządzeń 
wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 
2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług 
rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój 
działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

6. Umowa o przyznaniu pomocy
7. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

• Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - format .xls 
• Załącznik nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z 

wyposażeniem nieruchomości - format.xls 
• Załącznik nr 3 - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - 

format.doc 
• Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność - 

format.doc 
• Załącznik nr 5 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych 

za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - 
format.doc 

• Załącznik nr 6 - Oświadczenie Beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa - format .xls 
9. Wniosek o płatność:
10. Załączniki do wniosku o płatność:

• Wzór oświadczenia o oddzielnym systemie rachunkowości 
• Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia 
• Wzór oświadczenia o oprocentowaniu 
• Sprawozdanie z realizacji operacji 

11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 
października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 



pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" 
w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności 
pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 
poz. 1843) 
12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 14 września 
2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie  warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług 
rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności 
pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 
2016 poz. 1564) 
PONADTO:

Pomoc klęskowa
W 2016 roku Agencja  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  udziela  pomocy finansowej  dla
producentów rolnych, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie  ewidencji  producentów,  ewidencji  gospodarstw  rolnych  oraz  ewidencji  wniosków  o
przyznanie płatności,  w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej
powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni
co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem w 2016 r.
gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 13 ust. 8 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.) ogłosił  termin składania
wniosków o tę pomoc.

Producenci rolni, będą mogli od 17 do 31 października     br.   składać do ARiMR wnioski o
udzielenie pomocy.

Formularz wniosku będzie udostępniony na stronie internetowej Agencji.

Do wniosku trzeba  będzie  dołączyć  m.in.  kopię  protokołu  oszacowania  szkód oraz  kopię
polisy ubezpieczeniowej, o ile w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw
rolnych było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.
Stawki pomocy wynoszą:

1 900  zł  na  1  ha powierzchni  upraw,  w  tym  owocujących  upraw  drzew  i  krzewów
owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez
grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę;

2 100  zł  na  100  m2 powierzchni  upraw  w  szklarniach  i  tunelach  foliowych,  w  których
szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały
na powierzchni co najmniej 70%.

Pomoc będzie udzielana :

• w ramach pomocy de minimis,  jeżeli  szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale
specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich
trzech  lat  lub  średniej  z  3  lat  opartej  na  okresie  5  lat,  z  wyłączeniem  wartości
najwyższej i najniższej albo

• poza  formułą  de  minimis,  jeżeli  szkody  w  gospodarstwie  rolnym  lub  dziale
specjalnym produkcji  rolnej  wynoszą  powyżej  30  % średniej  rocznej  produkcji  z
ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości
najwyższej  
i najniższej.



Wysokość pomocy dla  poszczególnych rolników będzie  ustalana jako iloczyn deklarowanej  przez
rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Wysokość
pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota  pomocy  będzie  podlegała  pomniejszeniu  o  50%  dla  rolników  nieposiadających  polisy
ubezpieczenia  co  najmniej  50%  powierzchni  upraw  rolnych,  z  wyłączeniem  łąk  i  pastwisk,  w
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. 

Więcej informacji na stronie;  www.arimr.gov.pl i w punktach informacyjnych ARiMR m.
in. Biura Powiatowego w Kozienicach , ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).

Zbigniew Sitkowski

Kierownik Biura Powiatowego

http://www.arimr.gov.pl/
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