
Ogłoszenie 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 

na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”  

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 

prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

w terminie od dnia 28 grudnia 2022 r.  do dnia 24 lutego 2023 r. 

 
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 223 z późn. zm.) dalej: rozporządzenie, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
https://www.gov.pl/arimr. 

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się: 
1) rolnikowi, który jest m. in. 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 Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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. poz. 415, z późn. zm.), zwanego "wariantem 7.4” na operację mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu 
się afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   

2) spółce wodnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. 
zm.) lub związkowi spółek wodnych, w których m.in. więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne 
lub więcej niż połowa  zmeliorowanych  gruntów  rolnych  objętych działalnością  tej spółki  jest w posiadaniu rolników, spółka 
została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki 
wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących 
w posiadaniu członków spółki wodnej, na operację polegającą na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych 
służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym 
przez powódź lub deszcz nawalny, lub wykonaniu robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu 
gospodarstw rolnych przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez 
powódź lub deszcz nawalny.  

Pomoc przyznaje się w formie: 
1) refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku: 

a) rolnika w zakresie operacji dotyczących: 
-  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 niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń,  
w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne; 

- przebudowy, rozbudowy lub remontu chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią,  
tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe 
zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń; 

- 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; 

b) - spółek wodnych i związków spółek wodnych w zakresie operacji polegających na zaopatrzeniu w sprzęt  
do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem  
lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny; 

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 
c) 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. 
3) standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku 

operacji polegającej na wykonaniu robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych 

https://www.gov.pl/rolnictwo
https://sip.lex.pl/#/document/18178039?unitId=par(4)ust(1)pkt(7)&cm=DOCUMENT


przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz 
nawalny, polegających na: 

a) przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowanie skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie 
na nim umocnień lub 

b) budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem, lub 
c) oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie 

lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki 
drenarskiej lub wylotu drenarskiego lub funkcji retencyjnej.  

Pomoc przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę: 
a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych oraz odpowiednio: 

ꟷ długości rowów melioracyjnych, na których wykonano roboty budowlane lub  
ꟷ liczby wykonanych progów lub zastawek, lub przepustów z piętrzeniem, lub 
ꟷ liczby przebudowanych lub wyremontowanych studzienek drenarskich, lub 
ꟷ liczby wylotów drenarskich lub liczby przystosowanych do funkcji retencyjnej studzienek drenarskich, lub 
ꟷ liczby wylotów drenarskich lub długości rurociągów drenarskich, które zostały oczyszczone lub na których wykonano 

roboty budowlane, 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. 
 
Spółki wodne lub związki spółek wodnych: 
- mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację 
operacji, które dotyczą zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 
2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2068) 
- mają możliwość odzyskania poniesionego VAT (zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi VAT) w ramach kosztów 
kwalifikowalnych operacji dotyczących zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych zgodnie z rozporządzeniem.  

 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta: 

a) 100 000 zł – w przypadku rolnika, który jest m. in. posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub realizuje zobowiązanie 
rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”; 

b) 1 000 000 zł – w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych, jeżeli m.in. więcej niż połowę członków spółki stanowią 
rolnicy posiadający grunty rolne lub więcej niż połowa  zmeliorowanych  gruntów  rolnych  objętych działalnością  
tej spółki  jest w posiadaniu rolników, spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji 
urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych 
oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki 
wodnej. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania 
oraz wzór umowy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/arimr.  

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją.  

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.  
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji 
określonych odpowiednio w przypadku rolnika w przepisach § 15 ust. 2 rozporządzenia a w przypadku spółki wodnej i związku spółek 
wodnych w przepisach § 15 ust. 3 rozporządzenia. 
 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na:  

- położenie nieruchomości, na której prowadzony jest chów lub hodowla świń, w przypadku rolników 

- siedzibę spółki lub związku w przypadku spółek wodnych lub związków spółek wodnych,  
zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. 

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną  
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  
(Dz.U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii 
Europejskiej. 

Wniosek o przyznanie pomocy, wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może być złożony również w formie dokumentu 
elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), zgodnie z trybem 
określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014  – 2020 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2422 i 2433), który przewiduje możliwość złożenia do Agencji wniosku o przyznanie pomocy oraz innych 



dokumentów w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 
2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, 1002) na zasadach określonych w przepisach przejściowych, 
tj. art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, doręczenie korespondencji 
na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres 
do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez Agencję ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 
elektronicznych.  

W jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy. Spółka wodna nie może 
złożyć wniosku, jeżeli wniosek w danym naborze składa związek, którego ta spółka jest członkiem. 
 
Informacje na temat operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” udzielane są w punktach informacyjnych  w siedzibach biur powiatowych i oddziałów 
regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie  https://www.gov.pl/arimr ) i pod numerem bezpłatnej  infolinii 800 38 00 84. 

https://www.gov.pl/arimr

