
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

 
„Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich” 

 
 
 

Materiał opracowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Parter KSOW w 
bazie partnerów. Można to zrobić na stronie internetowej  KSOW. Zachęcamy 

do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl 
 

http://ksow.pl/


Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 
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Temat: 

"Omówienie harmonogramu 
naborów wniosków w okresie 
X.2017-XII.2018r. w zakresie 
działań rozpatrywanych przez 
Biuro Wsparcia Inwestycyjnego 
ARiMR" 



Podsumowanie wdrożonych działań: 

 „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

 

Nabór 2015 r. obszar „a”, „b”, „c” – 116 złożonych wniosków, 

podpisano 48 umów na kwotę 11,8 mln. zł. 

 

Nabór 2016 r. obszar „a”, „b”, „c” i „d” – 2023 złożonych 

wniosków, podpisano 1176 umów na kwotę 200 mln. zł. 

(pozostałe wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na 

brak dostępnych środków) 

 

Nabór 2017 r. obszar „a”, „b”, „c” – 91 złożonych wniosków 

(wnioski oczekują na weryfikację) 
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Podsumowanie wdrożonych działań c.d.: 

 „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach 

OSN” – 49 złożonych wniosków, podpisano 30 umów na 

kwotę ponad 1 mln. zł. 

 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój”  

Nabór 2016 r. – 19 złożonych wniosków, podpisano 6 umów na 

kwotę 1,5 mln. zł. 

Nabór 2017 r. – 10 złożonych wniosków (wnioski oczekują na 

weryfikację) 
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Podsumowanie wdrożonych 

działań c.d.: 

 „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” – 

złożono 117 wniosków 

Projekt nowelizacji rozporządzenia zwiększający pulę 

dostępnych środków dla wszystkich wnioskodawców. 

Obecnie wnioski podlegają weryfikacji i na dzień 13-10-2017 r. 24 

wniosków zakończono pozytywnie (termin zakończenia 

weryfikacji 24-01-2018 r.) 
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Podsumowanie wdrożonych 

działań c.d.: 

 „Działania premiowe” 

„Premie dla młodych rolników” 

Nabór 2015 r. – 284 złożone wnioski, wydano 231 pozytywnych 

decyzji 

Nabór 2016 r. – 273 złożone wnioski, wydano 239 pozytywnych 

decyzji 

Nabór 2017 r. – 368 złożone wnioski (wnioski w trakcie 

weryfikacji), termin na rozpatrzenie 25-11-2017 r. 
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Podsumowanie wdrożonych 

działań c.d.: 

 „Działania premiowe” 

„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej 

na obszarach wiejskich” 

Nabór 2017 r. – 132 złożone wnioski, z czego wydana 80 

pozytywnych decyzji na łączną kwotę 8 mln. zł.  

"Restrukturyzacja małych gospodarstw„ 

Nabór 2017 r. – 1010 złożonych wniosków (wnioski w trakcie 

weryfikacji), termin na rozpatrzenie 28-10-2017 r. 
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Harmonogram naborów: 

 http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/harmonogram/Harmo

nogram_PROW_2014-2020_do_konca_2018.pdf 

 Ogłoszone nabory: 

 „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach 

Natura 2000” - Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 

28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. 
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Harmonogram naborów: 

 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których 

celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i 

katastrof” - Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w 

terminie od dnia 28 września do dnia 27 października 2017 r.  

 

 „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” - Nabór 

wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 5 do 18 

października 2017 r.  
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Harmonogram naborów: 

Planowane nabory: 

 

 „Modernizacja gospodarstw rolnych”  

obszar „d” – I kwartał 2018 r. 

obszar „a”, „b”, „c” – II kwartał 2018 r. 

 

 „Premie dla młodych rolników” – I kwartał 2018 r. 

 „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” I kwartał 

2018 r. 

 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – I kwartał 2018 r. 
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Harmonogram naborów: 

Planowane nabory: 

 

 „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach 

Natura 2000” – III kwartał 2018 r. 

 

 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój” – IV kwartał 2018 r. 
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Dziękuję za uwagę 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

 
 
 
 

Materiał opracowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Parter KSOW w 
bazie partnerów. Można to zrobić na stronie internetowej  KSOW. Zachęcamy 

do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl 
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