8.2.5.3.1 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
Poddziałanie: 5.2 – Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych
zjawisk klimatycznych i katastrof
Opis rodzaju operacji
Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał
produkcji roślinnej lub zwierzęcej, zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób
zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Pomoc jest przeznaczona na
odtworzenie tych składników potencjału produkcyjnego gospodarstwa, które uległy
uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń,
z wyłączeniem budynków lub budowli wchodzących w skład gospodarstwa, do których rolnik
jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.W przypadku wystąpienia klęsk związanych z chorobami
zwierząt, możliwe jest przywrócenie potencjału produkcji w innym zakresie niż ten, którego
dotyczyła klęska.
Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Beneficjenci
Rolnik
Koszty kwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne obejmują:









koszty budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynków lub budowli;
koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa
własności nowych maszyn i urządzeń, do wartości rynkowej majątku;
koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury
technicznej;
koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak
koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami
budowlanymi;
koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów
i licencji;
koszty odtwarzania zniszczonych lub uszkodzonych plantacji chmielu i sadów lub
plantacji krzewów owocowych, owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
koszty zakupu zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
w przypadku odtwarzania potencjału produkcji zwierzęcej;

Ww. rodzaje inwestycji muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, w tym
również mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych

w gospodarstwie. Koszt odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku
wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, do którego rolnik jest obowiązany zawrzeć
umowę ubezpieczenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa, nie może być
kosztem kwalifikowalnym. Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową
leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są
kosztami kwalifikowalnymi.
Warunki kwalifikowalności
Pomoc jest udzielana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona
ekonomicznie i nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie efektu
deadweight).
Pomoc przyznaje się, jeżeli:






wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do
prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwane dalej „gospodarstwem”;
w gospodarstwie prowadzona jest zarobkowa działalność rolnicza w zakresie
produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym również produkcji materiału siewnego,
szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin
ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownicza, hodowla i produkcja materiału
zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcja zwierzęca typu
przemysłowego fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
w gospodarstwie w wyniku klęski żywiołowej lub działań podjętych zgodnie
z dyrektywą 2000/29/WE w celu zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub
inwazji szkodników uległo zniszczeniu co najmniej 30% odpowiedniego potencjału
rolnego.

Nie udziela się wsparcia z tytułu straty dochodu wynikającej z klęski żywiołowej lub
katastrofy.
Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru
1) Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy w przypadku szkód powstałych
w budynkach lub budowlach, wykorzystywanych do prowadzenia działalności
rolniczej, do których rolnik nie jest zobowiązany zawrzeć umowy ubezpieczenia
obowiązkowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
2) szkód powstałych w plantacjach chmielu i w sadach lub plantacjach krzewów
owocowych, owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
3) gdy produkcja w gospodarstwie jest objęta dobrowolnym ubezpieczeniem.
Ponadto przewiduje się wprowadzenie kryteriów wyboru preferujących wielkość stada
w gospodarstwie w przypadku operacji przyczyniających się do przywrócenia potencjału
produkcji rolnej w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt, wymagających
zaprzestania chowu tych zwierząt.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)
80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wielkość pomocy nie może przekroczyć wartości
szkód spowodowanych w odpowiednim potencjale produkcyjnym w gospodarstwie.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo
rolne w ramach tego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może
przekroczyć 300 000 zł. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów
kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł. Jeżeli szkody powstały w sadach, plantacjach krzewów
owocowych, owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat lub plantacjach chmielu, do których
rolnik jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw, w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wysokość pomocy
zostanie pomniejszona w przypadku gdy powyższy obowiązek nie został spełniony. Jeśli
rolnikowi przysługuje odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczenia zniszczonych bądź
uszkodzonych składników gospodarstwa lub odszkodowanie z innych środków publicznych
z tytułu tej samej szkody, wysokość pomocy pomniejsza się odpowiednio o kwotę tego
odszkodowania

