rozwijamy obszary wiejskie

Harmonogram naborów wniosków w ramach
PROW 2014-2020 do końca 2022 roku
Lp.

Nazwa działania / poddziałania / typu operacji

Termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału pro11.03 – 31.12. 2021
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
3 stycznia – 30 grudnia 2022
i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

2.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje mające
na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

10.12.2021 – 7.02.2022
listopad/grudzień 2022

3.

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

31 marca – 30 czerwca 2021
16 maja – 14 lipca 2022

4.

Modernizacja gospodarstw rolnych: obszar a – rozwój produkcji prosiąt

21 czerwca – 20 września 2021
do 27 czerwca 2022

5.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja
gospodarstw rolnych” – obszar e – nawadnianie w gospodarstwie rolnym

21 czerwca – 20 września 2021
do 27 czerwca 2022
październik 2022

6.

Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ
operacji „Premie dla młodych rolników”

31 marca – 30 czerwca 2021
31 marca – 29 maja 2022

7.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

20.10 – 30.11.2021
4 maja – 17 czerwca,
listopad 2022

8.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”
typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

28.09 – 26.11.2021
7 lipca – 2 września,
październik 2022

9.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

listopad 2022

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
10.

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF

29.10 – 30 12. 2020
28 lutego – 31 maja 2022

11.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”:
– nabór dla zakładów przetwórczych

31 października
– 29 grudnia 2021

12.

– nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania

30 listopada 2021
– 28 stycznia 2022

13.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji
30.11.2020 – 15.02.2021
7 lipca – 21 października 2022
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem
TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

14.

„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”

15.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

16.

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

W zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

17.

Działanie „Współpraca” – kolejny nabór bez krótkich łańcuchów dostaw

31 grudnia – 31 stycznia 2021
30 kwietnia – 29 czerwca 2022

18.

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych.

Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych

do 20 kwietnia 2022

Przetargi są ogłaszane
w zależności od potrzeb
i w miarę dostępnych środków

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
19.
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Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”
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4 lipca – 1 września 2022
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OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
20.

Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa

21.

Działanie „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

22.

Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

23.

Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”

24.

Działanie „Dobrostan zwierząt”

25.

Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich
wartość dla środowiska”

22 listopada – 31 grudnia 2021
20 czerwca – 29 lipca 2022

26.

Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”
a) wsparcie na zalesienie
b) wsparcie na zadrzewienie śródpolne

1 czerwca – 2 sierpnia 2021
1 czerwca – 1 sierpnia 2022
(a i b)

27.

Zarządzanie zasobami wodnymi

Terminy naborów będą
ogłaszane przez samorządy
wojewódzkie

15 marca – 31 maja 2022

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
28.

30 września – 31 paźdz. 2022
1-31 grudnia 2022

Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych lub
w wyniku wydłużenia terminu naboru wniosków

WAŻNE!
1. Wprowadzony okres przejściowy wydłużył implementację PROW 2014-2020 o 2 lata, co oznacza,
że jeszcze w 2022 r. przeprowadzane są kolejne nabory wniosków na wsparcie.
W tym okresie kontynuowane jest wdrażanie większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów w ramach Programu, działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”
(wsparciem mogą być objęte dodatkowo operacje z zakresu wytwarzania pasz bazujących na surowcach niemodyfikowanych
genetycznie – realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz operacje z przetwórstwa i sprzedaży hurtowej roślin zielarskich).
Niektóre instrumenty wsparcia są lub będą zmodyfikowane, tak żeby skutecznie odpowiadać na potrzeby rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich, aby jak najefektywniej wykorzystać środki. Nowym
działaniem jest Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, beneficjenci nie są zobowiązani do przeprowadzania postępowania
w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, poprzez zamieszczanie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców
poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz
pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).
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