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Beneficjenci wsparcia
Pomoc przyznaje się podmioto-

wi, który: 
1. jest osobą fizyczną, osobą prawną 

lub jednostką organizacyjną nie-
posiadającą osobowości prawnej, 
która jako mikro- lub małe przed-
siębiorstwo wykonuje działalność 
gospodarczą obejmującą świad-
czenie usług zgodną z wykazem 
w załączniku nr 1, która:
a) wykonuje tę działalność przez 

okres co najmniej 24 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy;

b) udokumentuje fakturą lub wy-
drukiem paragonu fiskalnego 
kasy rejestrującej wykonanie 
tej działalności na kwotę co 
najmniej 20 tys. złotych brut-
to, nie mniej jednak niż 10 
tys. złotych brutto w każdym 
z 12-miesięcznych okresów po-
przedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy; 

2. ma nadany numer identyfikacyjny 
w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie płatności, zwany dalej „nu-
merem identyfikacyjnym”.

3. Pomoc przyznaje się również 
podmiotowi, który jest osobą fi-
zyczną, osobą prawną lub jednost-
ką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która jako 
mikro- lub małe przedsiębiorstwo  
podejmuje działalność gospo-
darczą obejmującą świadcze-
nie usług w jednym z zakresów 

Do 21 października br. został wydłużony termin naboru wniosków 
o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości 
– rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój 
działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.

określonych w lp. 3-5 załączni-
ka nr 1 do rozporządzenia.

Pomoc przyznaje się na operację: 
1. spełniającą wymagania określone 

w programie, w szczególności za-
pewniającą osiągnięcie i zachowa-
nie celów poddziałania, o którym 
mowa w § 1; 

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

3. spełniającą wymagania określone 
przepisami prawa mającymi za-
stosowanie do inwestycji realizo-
wanych w ramach operacji; 

4. której realizacja nie jest możliwa 
bez udziału środków publicznych; 

5. uzasadnioną ekonomicznie, w tym 
pod względem racjonalności jej 
kosztów; 

6. obejmującą świadczenie usług 
w jednym z zakresów określonych 
w załączniku nr 1 do rozporządze-
nia w związku z wykonywaniem 
działalności gospodarczej, o której 
mowa w § 2, ust. 1, pkt 1 albo po-
dejmowaniem działalności gospo-
darczej, o której mowa w § 2, ust. 
1a. 

Pomoc przyznaje się, jeżeli: 
1. operacja będzie realizowana w nie 

więcej niż dwóch etapach, przy 
czym:

a) w przypadku operacji, w któ-
rych planowana wysokość po-
mocy nie przekracza 250 tys. 
złotych netto - operacja będzie 
realizowana w jednym etapie, 

b) w przypadku operacji, w któ-
rych planowana wysokość po-
mocy przekracza 250 tys. zło-
tych netto - operacja może być 
realizowana w dwóch etapach; 

2. złożenie wniosku o płatność po-
średnią nastąpi w terminie 12 mie-
sięcy od dnia zawarcia umowy; 

3. zakończenie realizacji operacji 
i złożenie wniosku o płatność koń-
cową nastąpi w terminie: 
a) 24 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy - w przypadku operacji 
realizowanych w dwóch eta-
pach, 

b) 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy - w przypadku operacji 
realizowanych w jednym etapie 

- lecz nie później niż do dnia 30 czerw-
ca 2025 r.; 
4. płatność końcowa będzie obejmo-

wać nie mniej niż 25% łącznej pla-
nowanej wysokości pomocy.

Zakres wsparcia
Pomoc przyznaje się w formie 

refundacji części kosztów kwalifiko-
walnych, do których zalicza się kosz-
ty zakupu nowych maszyn i narzędzi 
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lub urządzeń służących do wyko-
nywania działalności w poszcze-
gólnych kodach pkd. Szczegółowy 
wykaz zawarty jest w § 6 Rozporzą-
dzenia MRiRW.

Do kosztów kwalifikowanych 
zalicza się również koszty transpor-
tu zakupionych maszyn do miejsca 
realizacji, koszty opracowania biz-
nesplanu (do 10 tys. zł), przy czym 
koszty ogólne nie mogą przekroczyć 
10% pozostałych kosztów kwalifiko-
walnych.

Pomoc nie obejmuje kosztów 
innych niż określone w ust. 1, w szcze-
gólności: 
- nabycia nieruchomości; 
- podatku od towarów i usług (VAT); 
- nabycia rzeczy używanych; 
- leasingu zwrotnego, kosztów zwią-

zanych z umową leasingu, w szcze-
gólności marży finansującego lub 
ubezpieczenia; 

- kosztów poniesionych w związku 
z realizacją inwestycji odtworze-
niowych; 

- kosztów robót budowlanych; 
- kosztów rozbudowy infrastruktu-

ry sieci 5G oraz sieci światłowodo-
wej.

Pomoc przyznaje się i wypłaca 
do wysokości limitu, który w okre-
sie realizacji programu wynosi 
maksymalnie 500 tys. złotych na 
jednego beneficjenta.

Wniosek o przyznanie pomocy 
składa się w oddziale regionalnym 
Agencji właściwym ze względu na 
miejsce realizacji operacji. Można go 
również złożyć za pośrednictwem biu-
ra powiatowego Agencji, które przeka-
zuje je do oddziału regionalnego.

Do wniosku o przyznanie pomo-
cy dołącza się biznesplan opracowa-
ny na formularzu udostępnionym do 
pobrania na stronie internetowej ad-
ministrowanej przez Agencję.

Kryteria wyboru
O kolejności przysługiwania po-

mocy decyduje suma uzyskanych 
punktów przyznanych na podstawie 
następujących kryteriów wyboru: 
1. przyczynianie się do realizacji 

priorytetów Unii Europejskiej 
uzasadnione na podstawie infor-
macji zawartych w biznesplanie: 
a) jeżeli w ramach operacji naj-

większa część kosztów kwalifi-
kowalnych dotyczy elementów 
związanych z uruchomieniem 
nowych usług lub zmiany tech-
nologii oferowanych usług, z wy-
korzystaniem nowych maszyn 
i urządzeń, które dotychczas nie 
były stosowane u podmiotu ubie-
gającego się o przyznanie pomo-
cy - przyznaje się 2 punkty, 

b) jeżeli operacja realizowana jest 
poprzez wykonywanie usług za 
pomocą technologii, maszyn, 
urządzeń i sprzętu ogranicza-
jących niekorzystne oddzia-
ływanie na środowisko natu-
ralne oraz przy zastosowaniu 
rozwiązań niskoemisyjnych, 
w przypadku działalności go-
spodarczej obejmującej świad-
czenie usług w zakresie okre-
ślonym w lp. 1 załącznika nr 1 
do rozporządzenia - przyznaje 
się 2 punkty; 

2. jeżeli miejsce realizacji operacji 
znajduje się w powiatach o wy-
sokim rozdrobnieniu agrarnym, 
określonych na podstawie danych 
Powszechnego Spisu Rolnego 
z 2010 r., w których udział po-
wierzchni użytków rolnych gospo-
darstw o powierzchni użytków rol-
nych od 1 do 15 ha stanowi: 
a) powyżej 75% powierzchni 

użytków rolnych gospodarstw 
rolnych o powierzchni powyżej  

1 ha w powiecie - przyznaje się 
3 punkty, 

b) powyżej 50% i nie więcej niż 
75% powierzchni użytków rol-
nych gospodarstw rolnych o po-
wierzchni powyżej 1 ha w po-
wiecie - przyznaje się 2 punkty, 

c) powyżej 25% i nie więcej niż 
50% powierzchni użytków rol-
nych gospodarstw rolnych o po-
wierzchni powyżej 1 ha w po-
wiecie - przyznaje się 1 punkt; 

3. jeżeli podmiot ubiegający się 
o przyznanie pomocy nie uzyskał 
pomocy finansowej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 w ramach 
działania „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej” 
lub działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”, lub działa-
nia „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju”, które odpowiadają wa-
runkom przyznania pomocy w ra-
mach tych działań - przyznaje się 
2 punkty; 

4. realizowanie operacji obejmującej 
świadczenie usług w jednym z za-
kresów określonych w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia w: 
a) lp. 3 - przyznaje się 2 punkty, 
b) lp. 5 w następujących obszarach: 
- ograniczanie zużycia środków 

ochrony roślin lub 
- zrównoważone gospodarowa-

nie zasobami wodnymi, lub 
- nowoczesne zarządzanie sta-

dem zwierząt 
- przyznaje się 2 punkty; 

5 jeżeli podmiot ubiegający się 
o przyznanie pomocy na realizację 
operacji obejmującą świadczenie 
usług w jednym z zakresów okre-
ślonych w załączniku nr 1 do roz-
porządzenia: 
a) posiada doświadczenie w reali-

zacji projektów o charakterze 
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podobnym do przedmiotu ope-
racji, którą zamierza realizować, 
lub 

b) jest osobą fizyczną i posiada 
kwalifikacje odpowiednie do 
przedmiotu operacji, którą za-
mierza realizować, lub 

c) wykonuje działalność odpo-
wiednią do przedmiotu opera-
cji, którą zamierza realizować 
- z wyłączeniem świadczenia 
usług w zakresach określonych 
w lp. 1 i 2 załącznika nr 1 do 
rozporządzenia 

- przyznaje się 2 punkty. 
Wykaz rodzajów inwestycji służą-

cych do spełnienia kryterium, o któ-
rym mowa w ust. 2, pkt 1, lit. b, jest 
określony w załączniku nr 2 do rozpo-
rządzenia. 

Przez miejsce realizacji operacji, 
o którym mowa w ust. 2, pkt 2, nale-
ży rozumieć: 
1. miejsce lokalizacji nieruchomo-

ści - w odniesieniu do inwestycji 
związanych z wyposażeniem tej 
nieruchomości; 

2. w przypadku pozostałych inwe-
stycji: 
a) stałe miejsce wykonywania dzia-

łalności gospodarczej przez pod-
miot ubiegający się o przyznanie 
pomocy wskazane w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej albo miejsce 
zamieszkania podmiotu ubiega-
jącego się o przyznanie pomocy, 
jeżeli podmiot ten nie posiada 
stałego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej - 
w przypadku osób fizycznych, 

b) siedzibę - w przypadku osób 
prawnych lub jednostek orga-
nizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, 

c) siedzibę spółki cywilnej wska-
zaną w umowie spółki - w przy-
padku wykonywania działal-
ności gospodarczej w formie 
spółki cywilnej.

Wykaz zakresu usług, w ramach 
których może być przyznana 
pomoc (załącznik nr 1)
Lp. 1 – Usługi związane z rolnic-
twem, czyli: działalność usługowa 
wspomagająca produkcję roślin-
ną (01.61.Z); Działalność usługowa 
wspomagająca chów i hodowlę zwie-
rząt gospodarskich (01.62.Z); Działal-
ność usługowa następująca po zbio-
rach (01.63.Z) – dofinansowanie 
50% kosztów kwalifikowalnych; 

Lp. 2 - Usługi związane z leśnictwem 
(02.40.Z) - dofinansowanie 50% 
kosztów kwalifikowalnych; 

Lp. 3 – Usługi związane z rolnic-
twem w zakresie zabezpieczania 
lub utrzymania urządzeń wod-
nych, czyli: Roboty związane z budo-
wą rurociągów przesyłowych i sie-
ci rozdzielczych (42.21.Z); Roboty 
związane z budową obiektów inży-
nierii wodnej (42.91.Z); Działalność 
usługowa wspomagająca produkcję 
roślinną (01.61.Z) - dofinansowanie 
65% kosztów kwalifikowalnych; 

Lp. 4 – Usługi związane z rolnic-
twem i leśnictwem w zakresie my-

cia i dezynfekcji, czyli: Specjalistyczne 
sprzątanie budynków i obiektów prze-
mysłowych (81.22.Z) oraz Pozostałe 
sprzątanie (81.29.Z) - dofinansowanie 
50% kosztów kwalifikowalnych; 

Lp. 5 – Usługi związane z rolnic-
twem w zakresie wykorzystania 
technologii cyfrowych, czyli: Dzia-
łalność związana z oprogramowa-
niem (62.01.Z); Działalność związana 
z zarządzaniem urządzeniami infor-
matycznymi (62.03.Z) oraz pozostała 
działalność usługowa w zakresie tech-
nologii informatycznych i kompute-
rowych (62.09.Z) - dofinansowanie 
65% kosztów kwalifikowalnych.

Informacje dodatkowe
1. Beneficjent nie musi być rolni-

kiem ani podmiotem zarejestro-
wanym na terenach wiejskich.

2. Działalność może być zawieszana 
„poza sezonem”, co nie będzie trak-
towane jako naruszenie postano-
wień zawartej umowy z ARiMR.

3. W usłudze związanej z rolnic-
twem w zakresie wykorzystania 
technologii cyfrowych wsparciu 
podlegają m.in. koszty zakupu sta-
cji bazowych służących do prze-
syłu danych, sensorów, urządzeń 
i czujników do pomiaru, urządzeń 
sterujących, pedometrów i akcele-
rometrów, dronów, stacji meteo.

4. Faktury VAT RR stanowią dowód 
uzyskania przychodu wymagane-
go przez Rozporządzenie.

5. Kosztem kwalifikowalnym nie 
będzie zakup maszyn i urządzeń 
służących do przygotowania plo-
nów do sprzedaży, np. suszarnia, 
czyszczarnia bębnowa, przeno-
śniki czy podnośniki.

6. W usługach związanych z rolnic-
twem w zakresie zabezpieczania 
lub utrzymania urządzeń wod-
nych nie można zakupić maszyn 
i sprzętu do koszenia rowów me-
lioracyjnych.

Uwaga! Każdy zakup musi być 
szczegółowo uzasadniony, z naci-
skiem na zakres prac, w których 
będzie brał udział.

Źródła: 
- Rozporządzenie MRiRW z 15 czerw-

ca 2022 roku,
- dostępne materiały szkoleniowe.


