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Modernizacja gospodarstw rolnych
06.10.2006.

Cel działania
Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności sektora rolnego poprzez zwiększenie efektywności
gospodarstw rolnych oraz zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony
środowiska naturalnego, higieny produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków utrzymania
zwierząt.

Podstawa prawna
Art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz.
Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Uzasadnienie
Gospodarstwa rolne w Rzeczpospolitej Polskiej są w trakcie dostosowywania się do warunków
funkcjonowania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Konieczne jest wsparcie finansowe inwestycji
mających na celu poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez modernizację technicznej
infrastruktury produkcyjnej, dostosowanie profilu, skali i jakości produkcji do potrzeb rynku, poprawę
bezpieczeństwa żywności, poprawę warunków utrzymania zwierząt, ochrony środowiska lub
bezpieczeństwa pracy.

Zakres pomocy
Pomocy udziela się na inwestycje mające na celu poprawę wyników ekonomicznych lub ochronę
środowiska naturalnego, poprawę higieny produkcji, zapewnienie odpowiednich warunków pracy lub
warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwach rolnych.
Pomoc może być przyznana na inwestycje obejmujące w szczególności:
1) zakup nieruchomości rolnych, budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli
służących prowadzeniu działalności rolniczej;
2) zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń lub narzędzi do produkcji rolnej, w tym
oprogramowania;
3) zakładanie i modernizację sadów lub plantacji wieloletnich;
4) zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na
warunki prowadzenia działalności rolniczej;
5) zakup komputerów i oprogramowania.
Pomoc może być przyznana na inwestycje, mające na celu dostosowanie gospodarstwa rolnego do
standardów, wymaganych przepisami prawa Unii Europejskiej:
1) obowiązujących &ndash; pod warunkiem, że inwestycję podejmuje beneficjent działania
&bdquo;Ułatwienie startu młodym rolnikom&rdquo; zgodnie z biznes planem, a dostosowanie
gospodarstwa rolnego nastąpi przed upływem 36 miesięcy od dnia podjęcia prowadzenia gospodarstwa
rolnego;
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2) nowowprowadzonych - pod warunkiem, że dostosowanie nastąpi w terminie nie dłuższym niż 36
miesięcy od dnia, w który dany standard stał się obowiązujący dla gospodarstwa rolnego.

Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Kryteria dostępu
1. Inwestycja dotyczy działalności rolniczej, tj. produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem
produkcji leśnej i rybnej.
2. Inwestycja przyczynia się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa rolnego.
3. Inwestycja spełnia wymagania określone przepisami prawa Unii Europejskiej.
4. Inwestycja nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej.
5. Gospodarstwo rolne, którego dotyczy inwestycja, jest prowadzone przez osobę posiadającą
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
6. W gospodarstwie rolnym są lub będą spełnione (nie później niż po zakończeniu realizacji inwestycji)
minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska oraz warunków utrzymania zwierząt.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu (części poniesionych kosztów
realizacji inwestycji). Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno
gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW, nie może przekroczyć 500 tys. zł.
Do realizacji mogą być przyjęte projekty, których wysokość kosztów kwalifikowalnych
będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł. Ograniczenie to nie dotyczy projektów obejmujących wyłącznie
wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych.

Poziom pomocy
Poziom pomocy będzie wynosił maksymalnie:

40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą;
50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną, która w
dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia;
50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej na obszarach górskich,
innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarach rolnych objętych siecią
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NATURA 2000 lub obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej
Dyrektywy Wodnej;
60% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną, która w
dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia, na obszarach górskich, innych obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub
obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
75% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej w związku z wprowadzeniem
w życie Dyrektywy Azotanowej1.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 &ndash; 2013 wynosi 50 tys.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba gospodarstw rolnych, które otrzymały pomoc - w podziale na: status prawny, płeć, kategorię
wiekową beneficjenta, rodzaj inwestycji, rodzaj branży rolnej, województwa;
2) całkowita wartość inwestycji - w podziale na: status prawny, płeć, kategorię wiekową, wykształcenie
beneficjenta, rodzaj inwestycji, rodzaj branży rolnej, wielkość ekonomiczną gospodarstwa,
województwa.

http://www.doplaty.pl

Kreator PDF

Utworzono 14 December, 2018, 11:29

