
„Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w 

ramach PROW 2014-2020” 

 

Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki 

narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem, aktywizacji zawodowej oraz 

umożliwianie dostępu do szerokiej gamy produktów i usług mieszkańcom tych obszarów. Biorąc 

pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z poprzednio realizowanych programów i wychodząc 

temu naprzeciw, zaplanowano wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych w ramach nowego 

PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014-2020. Będzie one skierowane do 

rolników, przedsiębiorców w zakresie podejmowania szeroko rozumianej działalności 

pozarolniczej, przetwarzania produktów rolnych, prowadzenia usług rolniczych, itp. 

Poniżej w formie graficznej przedstawiam możliwe warianty uzyskania wsparcia 

finansowego w „programie” z poszczególnych działań z podziałem na wnioskodawców rolników 

dla których jest wymagane ubezpieczenie w KRUS i rolników nie ubezpieczonych w KRUS tj. 

pozostałych.

 



 

I. Ubezpieczenie w KRUS. 

1. Przetwórstwo dla rolników. 

Uruchamiane są kolejne nabory wniosków dla rolników pragnących dywersyfikować 

działalność gospodarczą. I tak od  29 września do 28 października 2016 r. Poddziałanie Wsparcie 

inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – nabór tematyczny – 

tylko dla rolników! 

W ramach działania „przetwórstwo”, rolnicy będą mogli ubiegać się o inwestycje związane 

z przetwarzaniem surowców pochodzących z własnych gospodarstw jak i zakupywanych. 

Dotacja na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych może być wypłacona w kwocie nie 

większej niż 300 tys. zł na wnioskodawcę w okresie trwania „programu”. Operacje mogą dotyczyć 

kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty budowlane jak i wyposażenia w niezbędne 

urządzenia do uruchamianego przetwórstwa w tym sprzedaży detalicznej w prowadzonym 

zakresie. Co ważne z jednego gospodarstwa mogą skorzystać pozostałe osoby spełniające 

wymagania, ubezpieczeni w KRUS oprócz rolnika także małżonek i domownik! Niekorzystnym 

dla rolnika jest warunek zarejestrowania działalności gospodarczej w KRS lub CEIDG. 

2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność. LEADER. 

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, będą mogli podejmować prowadzenie działalności w 

zakresie przetwarzania produktów rolnych. Wsparcie to - premia w wysokości do 100 tys. zł 

wypłacana w dwóch ratach tj. 80% i 20%. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 

siedzibie Lokalnych Grup Działania. Obecnie (wrzesień 2016) są one właśnie w trakcie ogłaszania 

naborów!! 

Prowadzenie tej działalności uwarunkowane musi być przejściem na ubezpieczenie w ZUS i 

zarejestrowanie działalności gospodarczej. Zobowiązania obejmują utworzenie miejsca pracy w 

tym samozatrudnienie na okres 2 lat od wypłaty drugiej raty premii. 

3. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

Pomoc ma formę premii 100 tys. zł i wypłacana jest w  dwóch ratach: pierwsza rata w 

wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. 

Beneficjent zarejestruje działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie. 

Zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem i nie będzie podlegał 

ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników do dnia upływu okresu związania celem. 

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników 

przekazujących małe gospodarstwa” albo spełnia następujące warunki: 



 jest ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika 

lub domownik, 

 gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą 

niż 15 tys. euro i położone jest w miejscowości należącej do: o gminy wiejskiej lub o gminy 

miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub o gminy 

miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców 

 za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do 

gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca. 

II. Ubezpieczenie w ZUS. 

1. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność. LEADER. 

A. Podejmowanie działalności gospodarczej. 

Osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju na terenie 

działania LGD mogą ubiegać się o wsparcie w postaci premii do 100 tys. na rozpoczęcie 

prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem dodatkowym jest fakt niepodlegania KRUS! 

Premia wypłacana w dwóch ratach 80% i 20%, dotyczy podejmowania działalności w zakresie 

określonym przez PROW i wybranym do przez LSR. Zobowiązania obejmują utworzenie miejsca 

pracy w tym samozatrudnienie na okres 2 lat od wypłaty drugiej raty premii. 

B. Rozwijanie działalności gospodarczej. 

Pomoc ma formę refundacji czyli dotacji do poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

O pomoc ubiegać się mogą osoby fizyczne, prawne i nieposiadające osobowości prawnej 

prowadzącym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa. 

W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 

000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy.  

Podmiotowi, który otrzymał pomoc w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w 

przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” pomoc w zakresie przetwórstwa nie może być 

przyznana. Beneficjenci, przedsiębiorcy  – maksymalnie 300 000 PLN w okresie realizacji Programu, za 

wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa 

lokalnego (500 tys. zł). Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez 

LGD. 

2. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój 

Działanie skierowane do przedsiębiorców działających na rynku i prowadzących działalność 

„przetwórczą” rozumiane jako przetwórstwo oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych tj. 

produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

Beneficjenci 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 



• posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych i działa na rynku jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. 

Koszty kwalifikowalne obejmują: 

• koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i 

budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, 

• koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności: 

• maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do 

sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji i 

magazynowania, służących poprawie ochrony środowiska, oprogramowania, wdrożenia procedury 

certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje, 

• koszty ogólne. 

Kwoty i wielkość wsparcia 

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. 

Maksymalna wysokość pomocy przyznana jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł, a w 

przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 

15 000 000 zł. Minimalna wysokość wynosi 100 000 zł.  

3. Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych. 

Beneficjenci 

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro - lub małe 

przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. 

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu 

zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu 

komputerowego. Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części 

nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych.  

Pomoc może być przyznana, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w 

zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed 

złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Wspierane rodzaje działalności PKD: 

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z Działalność usługowa 

wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z Działalność usługowa 

następująca po zbiorach. 

Pomocy nie udziela się podmiotom, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania  

„Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013. Poziom pomocy wynosi 50% 

kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w 

okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł. 
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