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Jakie nabory w ramach PROW 
planowane są w 2022 roku? 
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Premie na rozpoczęcie działalno-
ści pozarolniczej

Rolnicy, małżonkowie rolni-
ków oraz domownicy ubezpiecze-
ni w KRUS będą mogli ubiegać się 
o premię w wysokości od 150 tysię-
cy złotych na założenie działalności 
pozarolniczej na terenach wiejskich. 
Nabór w ramach tego działania zo-
stał zaplanowany na przełom grud-
nia 2021 roku i stycznia 2022 roku. 

Inwestycje odtwarzające poten-
cjał produkcji rolnej

Na 1 stycznia 2022 roku zapo-
wiedziano start naboru ciągłego 
w ramach działania, które pozwa-
la na dofinansowanie odtworzenia 
składnika gospodarstwa, który uległ 
zniszczeniu bądź uszkodzeniu oraz 
na inwestycje przywracające poten-
cjał produkcji w przypadku wystą-
pienia ASF, jeżeli operacja nie jest 
związana z produkcją świń. Wsparcie 
można otrzymać w przypadku wy-
stąpienia przymrozków wiosennych, 
ujemnych skutków przezimowania, 
suszy, powodzi, deszczu nawalnego, 
obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, 

31 sierpnia ub.r. Komisja Europejska zaakceptowała strategiczną 
zmianę w PROW 2014-2020, w związku z czym okres implementacji 

został wydłużony o 2 lata, czyli do końca 2022 roku. Jednocześnie 
zwiększeniu uległ dostępny budżet o 3 595,5 mln euro środków 

publicznych oraz 944,7 mln euro środków Europejskiego 
Instrumentu Odbudowy. O środki te będzie można się ubiegać 

m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w ramach prowadzonych naborów, których harmonogram został 

ogłoszony na stronie internetowej. 

huraganu oraz piorunu, jeżeli straty 
wynoszą co najmniej 30% średniej 
rocznej produkcji w gospodarstwie 
z trzech lat poprzedzających wystą-
pienie zjawiska lub w przypadku 
wydania przez powiatowego lekarza 
weterynarii decyzji o likwidacji świń 
w związku z ASF, jeżeli liczba świń 
podana na decyzji stanowiła co naj-
mniej 30% całej hodowli tych zwie-
rząt w gospodarstwie. 

Inwestycje zapobiegające znisz-
czeniu potencjału produkcji rolnej

Zgodnie z harmonogramem pla-
nowanych naborów wniosków w ra-
mach PROW 2014-2020, w 2022 roku 
przewiduje się dwa nabory wniosków 

w ramach tego działania. Pierwszy 
z nich ma odbyć się w maju, drugi 
w październiku. Pomoc kierowana jest 
do rolników, którzy utrzymują średnio 
minimum 50 szt. świń lub realizują 
program rolno-środowiskowo-klima-
tyczny dotyczący zachowania zagro-
żonych zasobów genetycznych lokal-
nych ras świń. Na inwestycje można 
uzyskać dofinansowanie pokrywające 
w 80% poniesione wydatki m.in. na 
budowę ogrodzenia, niecki dezynfek-
cyjnej (z zadaszeniem), magazynu na 
słomę, remont pomieszczenia w celu 
przystosowania do dezynfekcji osób 
związanych z obsługą świń, remont 
budynku w celu oddzielenia świń od 
innych zwierząt oraz na zakup urzą-
dzeń do dezynfekcji. 



	W ramach działania „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” możliwy będzie zakup wozu asenizacyjnego
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Inwestycje mające na celu ochro-
nę wód przed zanieczyszczenia-
mi azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych

Posiadanie infrastruktury zapew-
niającej możliwość przechowywa-
nia nawozów naturalnych stanie się 
obowiązkowe z końcem 2024 roku.  
W sytuacji dostępności środków, 
ARiMR, w ramach działania 4.1.2, 
przewiduje uruchomienie kolejne-
go naboru w listopadzie lub grudniu 
2022 roku. Działanie to ma na celu 
pomóc rolnikom w dostosowaniu wa-
runków przechowywania nawozów 
naturalnych do wymogów wprowa-
dzonych Programem działań mają-
cym na celu zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych. W sytuacji, gdy 
rolnik posiada już odpowiedną in-
frastrukturę do zapewnienia prze-
chowywania obornika przez okres  
5 miesięcy oraz gnojówki i gnojowicy 
przez okres 6 miesięcy, może ubiegać 
się o dofinansowanie na zakup wozu 
asenizacyjnego wraz z doglebowym 
aplikatorem gnojowicy. O dofinanso-
wanie do takiego wozu można ubiegać 
się również w przypadku jednocze-
snego dostosowywania gospodarstwa 
do warunków przechowywania nawo-
zów naturalnych. 

Premie dla młodych rolników
Rozpoczynający prowadzenie go-

spodarstwa rolnego, w marcu będą 
mogli ubiegać się o premię w wyso-
kości 150 tysięcy złotych. Warunkiem 
otrzymania takiej premii jest m.in. 
prowadzenie gospodarstwa rolne-
go nie dłużej niż 24 miesiące przed 
złożeniem wniosku, posiadanie kwa-
lifikacji zawodowych oraz wiek nie 
przekraczający 40 lat. 

Modernizacja gospodarstw rol-
nych - rozwój produkcji prosiąt

Na marzec zaplanowano urucho-
mienie naboru w ramach działania 
4.1.3 w obszarze „A” - rozwój produkcji 
prosiąt. W ramach tego obszaru moż-
na uzyskać dofinansowanie nawet do 

900 tysięcy złotych na inwestycje bu-
dowlane związane z produkcją pro-
siąt. W roku 2022 nie zaplanowano 
naborów w ramach obszarów doty-
czących produkcji mleka (obszar „B”) 
oraz bydła mięsnego (obszar „C”). Nie 
planuje się również przeprowadzenia 
naboru najbardziej popularnego ob-
szaru „D” - Racjonalizacja technologii 
produkcji, wprowadzenie innowacji, 
zmiana profilu produkcji, zwiększe-
nie skali produkcji, poprawa jakości 
produkcji lub zwiększenie wartości 
dodanej produktu. 

Restrukturyzacja małych gospo-
darstw

W zależności od dostępności 
środków, ARiMR planuje uruchomić 
nabór w ramach premii na restruk-
turyzację małych gospodarstw, która 
obecnie wynosi 60 tysięcy złotych. 
Pomoc skierowana jest do gospo-
darstw, których wielkość ekonomicz-
na jest mniejsza niż 13 tysięcy euro. 
Wsparcie w 80% należy przeznaczyć 
na środki trwałe. Pozostałe środki 
można przeznaczyć na środki obroto-
we do produkcji rolnej. 

Modernizacja gospodarstw rol-
nych - nawadnianie

Harmonogram planowanych na-
borów przewiduje w 2022 roku dwa 
nabory w ramach obszaru „E” moder-
nizacji gospodarstw rolnych. Pierw-
szy z nich ma się odbyć w marcu, 
kolejny we wrześniu. Wsparcie może 
zostać przeznaczone na urządze-
nia do nawadniania oraz wykonanie 

ujęć wodnych. Limit pomocy wynosi  
100 tysięcy złotych. Osoby zainte-
resowane tym działaniem powin-
ny przeanalizować inwestycję pod 
kątem konieczności wystąpienia 
o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach czy pozwolenia 
wodnoprawnego. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie ARiMR 
w sekcji przykładowe inwestycje: ht-
tps://www.gov.pl/web/arimr/przy-
kladowe-inwestycje.

Modernizacja gospodarstw rol-
nych na obszarach Natura 2000

Na listopad planowane jest 
przeprowadzenie naboru wniosków 
w ramach inwestycji w gospodar-
stwach położonych na obszarach Na-
tura 2000. Pomoc przyznaje się na 
inwestycje, które przyczynią się do 
utrzymania i użytkowania trwałych 
użytków zielonych, nie będą nega-
tywnie oddziaływać na środowisko 
oraz nie są sprzeczne z działania-
mi obligatoryjnymi, jeżeli zostały 
ustanowione na danym obszarze. 
W ramach tego działania można 
uzyskać do 500 tysięcy złotych na 
modernizację budynków inwentar-
skich dla zwierząt trawożernych lub  
200 tysięcy na inwestycje nie zwią-
zane z budową, przebudową, moder-
nizacją budynków.

Rolnicy zainteresowani powyż-
szymi działaniami powinni śledzić 
informacje umieszczane na stronie 
ARiMR, ponieważ harmonogram 
planowanych naborów może ulec 
zmianie. Szczegóły wymogów oraz 
pozostałe informacje dostępne są na 
stronie Agencji (www.arimr.gov.pl). 


