
Z jakich funduszy korzystał pan do-
tychczas?

Kontakt z funduszami unijnymi 
miałem już w roku ubiegłym, gdy 
przejmowałem całe gospodarstwo od 
ojca, wykorzystując przy tym środki na 
premię dla młodych rolników. Ojciec 
wykorzystał 90 tys. dofinansowania 
z PROW 2007-2013 na zakup maszyn 
rolniczych. Obaj więc mamy podstawo-
wą wiedzę i doświadczenie dotyczące 
obowiązujących procedur przy korzy-
staniu z unijnego dofinansowania. 

Jaki ma pan pomysł na swoje gospo-
darstwo?

Postanowiłem, jako nowy właściciel 
gospodarstwa, zainwestować w nową 
jakość i wzrost produkcji mleka. Cel 
swój zamierzam osiągnąć poprzez bu-
dowę nowej obory na 40 DJP.

Obecny budynek obory nie jest rewe-
lacją na obecne czasy – głęboka ściół-
ka, wąski korytarz paszowy, zadawanie 
pasz ręcznie, częste usuwanie obornika 
z kojców, brak możliwości zwiększenia 

stada krów w oborze. Ten rok jest naj-
trudniejszym rokiem dla rolników od 
kilkudziesięciu lat. Mam na myśli spa-
dek cen mleka, kary za nadprodukcję, 
niskie zbiory pasz spowodowane przez 
suszę. Ta sytuacja nie zachęca do inwe-
stowania w produkcję mleka. Zaryzy-
kuję, ponieważ mam nadzieję na popra-
wę koniunktury, ale czy mam szansę na 
otrzymanie dofinansowania?

Doradca odpowiada:

W tym rozdaniu wchodzi zasada 
punktowa przy opracowaniu krajowej 
listy składających wnioski.

W pana przypadku można liczyć na 
dodatkowe punkty związane z wiekiem 
rolnika – 3 pkt (młody rolnik do 40 lat), 
budową obory (5 pkt), wzrostem po-
głowia krów pow. 15 szt. (3 pkt), osią-
gnięciem stanu pogłowia krów powyżej 
30 szt. (1 pkt). 

Czy ta ilość wystarczy, zależeć będzie 
od potencjału innych rolników skła-
dających wnioski, ale jak dotychczas, 
euforii w składaniu 

wniosków na budownictwo nie ma. 
Najważniejszym celem jest osiągnięcie 
założeń biznesplanu, czyli: wybudowa-
nie obory, zwiększenie pogłowia krów 
do min. 25 szt., wzrost produkcji mleka 
i wydajności mlecznej krów, poprawa 
warunków utrzymania zwierząt.

To, że jest Pan VAT-owcem nie 
zwalania od prowadzenia uproszczo-
nej rachunkowości. W ciągu 5 lat nie 
można zmieniać kierunku produkcji 
i potencjału gospodarstwa – zna pan 
wymogi ARiMR. Najważniejszą sprawą 
dla pana gospodarstwa jest efektywne 
wykorzystanie otrzymanej pomocy 
finansowej, która pomoże zwiększyć 
produkcję mleka i poprawi warunki 
pracy w gospodarstwie. 

Mając na uwadze powierzchnię po-
siadanych i użytkowanych gruntów, 
powinien pan zaplanować konkretny 
model obory wraz z rozsądną lokali-
zacją, która uwzględni m.in. położenie 
trwałych użytków zielonych, bliskość 
granicy działek sąsiadów, lokalizację 
silosów paszowych i miejsc magazy-
nowania nawozów naturalnych.

Teraz musi pan obowiązkowo, 
w krótkim czasie, zlecić opracowa-
nie projektu budowlanego, rozpocząć 
składanie dokumentacji na otrzymanie 
pozwolenia na budową, a przed opra-
cowaniem samego wniosku mieć wy-
liczony kosztorys inwestorski zgodny 
z wymogami ARiMR.

W PROW 2014-2020 pojawiły się 
ostrzejsze przepisy, obowiązki i wyma-
gania dotyczące składania wniosków. 
Tylko raz będzie można uzupełnić 
wniosek, mając na to 14 dni. Także 
wspomniane załączniki są najważniej-
szego do załatwienia w krótkim czasie, 
najlepiej przed lub w czasie naboru 
(19.10-17.11).

Życzę powodzenia i wytrwało-
ści w przygotowaniu dokumentów 
oraz załączników niezbędnych do 
złożenia wniosku o dofinansowanie 
inwestycji.

Jan Lebiedziński
doradca rolny PZDR Grajewo

PRow i my
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Start po fundusze nowej „Modernizacji”
Nowym rozdziałem środków z PROW 2014-2020 na modernizację gospodarstw rolnych zaintere-
sował się Grzegorz Czerwonka, młody rolnik ze wsi Żebry w gm. Wąsosz. Z rolnikiem rozmawiał 
Jan Lebiedziński, doradca rolny z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grajewie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

inicjatywa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjent: Samorząd województwa Podlaskiego.

instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2014-2020 minister Rolnictwa i Rozwoju wsi.

Materiał informacyjny przygotowany na zlecenie Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podlaskim
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Z jakich funduszy korzystał pan do-
tychczas?

– Po ukończeniu Technikum Rolni-
czego w 2008 r. rodzice przekazali mi 
gospodarstwo mleczarskie. Udało mi się 
wówczas uzyskać premię z „młodego rol-
nika” i w ten sposób pozyskałem pierwsze 
unijne pieniądze. Potem złożyłem wnio-
sek na „modernizację gospodarstwa” 
i otrzymałem wsparcie na zakup maszyn 
rolniczych. W kolejnym roku, w drugim 
naborze, kupiłem m.in. ciągnik rolniczy. 

Jakie problemy napotkał pan podczas 
realizacji tak dużych inwestycji?

– Dzięki temu, że wnioski były do-
brze przygotowane i składałem je w od-
stępie dwóch lat, to mimo realizowania 
inwestycji jednoetapowo, nie miałem 
większych kłopotów z ich finansowa-
niem, a udało mi się wykorzystać cały 
dostępny limit wsparcia.

Jakie ma pan plany związane z obec-
nym naborem?

– Aktualnie sporządzam dokumen-
tację projektowo-kosztorysową na 
budowę silosów przejazdowych. Ko-
rzystając z ogłoszonego naboru, chciał-
bym inwestycję, która pozwoli mi na 
produkcję bardzo dobrych jakościowo 
kiszonek z traw i kukurydzy, zrealizo-
wać w ramach rozpoczętego naboru 
wniosków. W związku z tym chciałbym 
się dowiedzieć jaką dokumentację trze-
ba przygotować, aby spełniała wymogi 
wsparcia.

Doradca odpowiada:

Inwestycja, którą chce pan wykonać, 
faktycznie wpisuje się w ogłoszony na-
bór wniosków. Trzeba pamiętać, że re-
alizując inwestycje w ramach funduszy 
2014-2020 należy spełniać kilka warun-
ków. Podstawowe z nich to:

wykazanie minimalnej sprzedaży •	
z gospodarstwa na poziomie 5 tys. zł. 
za ostatnie 12 miesięcy od złożenia 
wniosku,
możliwość finansowania zakupów •	
tylko nowych urządzeń,

osiągnięcie wzrostu wielkości GVA •	
min. 10%,
prowadzenie uproszczonej rachunko-•	
wości przez okres związania z celem,
wielkość ekonomiczna gospodarstwa •	
ubiegającego się o wsparcie musi mie-
ścić się w przedziale 10-200 tys. euro,
utrzymywanie co najmniej 50 loch •	
lub 25 krów przy realizacji inwestycji 
w tych obszarach,
limit środków na wsparcie inwesty-•	
cji budowlanych 900 tys. – prosięta, 
500 tys. – pozostałe zwierzęta i 200 
tys. – inwestycje w maszyny i urzą-
dzenia,
zwrot 50% kosztów kwalifikowanych •	
(60% osoby wspólnie wnioskujące 
i młodzi rolnicy, którzy uzyskali pre-
mię z PROW 2014-2020 i prowadzą 
gospodarstwo nie dłużej niż 5 lat),
tylko jedna możliwość poprawy zło-•	
żonych dokumentów w terminie 
14 dni od uzyskania zawiadomienia 
o ich niekompletności.
Najważniejsze będzie osiągnięcie 

wyznaczonego limitu punktów, które 

zadecydują czy wniosek zostanie rozpa-
trzony (min. 4), a jeśli tak, to na której 
pozycji zostanie umieszczony na liście 
do wsparcia. Analizując pana przykład, 
należy przygotować: dane osobowe 
i nr gospodarstwa, projekt budowlany, 
prawomocne pozwolenie na budo-
wę i kosztorys inwestorski inwestycji, 
fakturę za mleko z ostatniego miesią-
ca przed złożeniem wniosku w celu 
wykazania przychodu powyżej 5 tys. 
zł, wniosek obszarowy z tego roku, 
informację o gospodarstwie (uprawy, 
budynki i budowle, maszyny rolnicze, 
zwierzęta w grupach wiekowych), plan 
gospodarstwa i rzuty przyziemia bu-
dynków gospodarskich, numery ksiąg 
wieczystych, plan sprzedaży lub umo-
wę wstępną na zbyt wyprodukowane-
go mleka, ewidencję środków trwałych 
i zaświadczenie Powiatowego Lekarza 
Weterynarii o spełnianiu wymogów 
w zakresie higieny i warunków utrzy-
mania zwierząt.

Henryk Śledziewski
doradca rolny PZDR Łomża

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

inicjatywa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjent: Samorząd województwa Podlaskiego.

instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2014-2020 minister Rolnictwa i Rozwoju wsi.

PRow i my

Rolnik szuka… funduszy z PROW 2014-2020
Tadeusz Grądzki, rolnik z miejscowości Jarnuty w gminie Wizna, jest zainteresowany pozyskaniem 
nowych środków na modernizację swojego gospodarstwa. Po informację zwrócił się do Henryka 
Śledziewskiego, doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łomży. 

Materiał informacyjny przygotowany na zlecenie Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podlaskim


