Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia ……….… 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych
w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub
poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 1440 i 2320) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub
latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1:
a)

pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) w ramach działania współpraca, w tym na operacje, których przedmiotem jest
tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o której mowa w art. 67 ust.
1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust.
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1719, z 2017 r. poz. 1091
i 1936, z 2018 r. poz. 1297, z 2019 r. poz. 872 oraz z 2020 r. poz. 60, 1073 i 1588.
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uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3));”,
b)

w pkt 2 po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:
„ea) pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników,”;

2)

załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego
rozporządzenia.
§ 2. Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia

w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski
Dyrektor
Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym,
legislacyjnym i redakcyjnym
/podpisano elektronicznie/

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz.
UE L 259 z 27.09.2016, str. 79 i Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34.
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Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia
2021 r. (poz. )

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH
WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ
LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach
działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Wysokość
limitów
środków w
euro na
operacje typu
Nazwa
województwa

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu

inwestycje w gospodarka wodno-ściekowa lub budowa lub modernizacja dróg
targowiska

lokalnych, lub ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego,

lub obiekty

lub inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, lub

budowlane

kształtowanie przestrzeni publicznej

przeznaczone
na cele
promocji
lokalnych
produktów
dolnośląskie

2 589 271

45 810 627

kujawsko-

2 798 077

51 847 435

łódzkie

3 905 271

53 064 093

małopolskie

1 698 120

62 737 956

mazowieckie

6 830 640

84 631 338

234 500

34 127 485

3 069 179

60 309 393

pomorskie

opolskie
podkarpackie
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podlaskie

3 241 777

54 426 285

pomorskie

2 068 641

44 068 384

śląskie

1 144 800

44 479 046

świętokrzyskie

1 220 520

43 223 918

warmińsko-

2 372 730

58 572 779

wielkopolskie

2 183 727

74 723 885

zachodniopomor-

2 374 000

49 139 812

mazurskie

skie

Wysokość

Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość

limitów

limitów

limitów

limitów

środków w

środków

środków

środków w środków w środków

euro na

w euro na w euro na euro na

euro na

w euro na

operacje

operacje

operacje

operacje

operacje

operacje

typu

typu

typu

typu

typu

typu

inwestycje w gospodark budowa

ochrona

inwestycje kształtow

targowiska

a wodno- lub

zabytków i w obiekty anie

lub obiekty

-ściekowa moderni-

budowni-

limitów

limitów

pełniące

przestrze-

funkcje

ni

budowlane

zacja dróg ctwa

przeznaczon

lokalnych tradycyjne- kulturalne publicznej

e na cele

go

promocji
lokalnych
produktów
lubelskie

3 829 166 38 690 030 29 838 171

0

4 114 573

1 377 253

lubuskie

684 654 17 964 035 15 829 875

68 805

3 623 728

137 121

II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach
działania współpraca:
1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje, których przedmiotem jest
tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
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ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro
87 998 186

mazowieckie i pozostałe

2) na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w formie, o
której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro
5 000 000

mazowieckie i pozostałe

III. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach
poddziałania:
A. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:
1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności
gospodarstw
Wysokość limitów środków
w euro w obszarze rozwój
produkcji prosiąt albo w
obszarze rozwój produkcji
mleka krowiego, albo w

Nazwa województwa

obszarze rozwój produkcji

Wysokość limitów w euro

bydła mięsnego, albo z

na operacje związane z

przeznaczeniem na operacje

nawadnianiem
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związane z racjonalizacją
technologii produkcji,
wprowadzeniem innowacji,
zmianą profilu produkcji,
zwiększeniem skali
produkcji, poprawą jakości
produkcji lub zwiększeniem
wartości dodanej produktu
mazowieckie
pozostałe

282 355 246

2 999 000

1 598 991 883

17 001 000

2) inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych
Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

13 550 817

pozostałe

76 788 077

3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000
Nazwa województwa
mazowieckie

Wysokość limitów środków w euro
15 613 148
126 323 958

pozostałe

B. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa
Nazwa województwa
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie

Wysokość limitów środków w euro
21 944 277
0

lubelskie

54 367 336

lubuskie

5 528 290
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4 876 768

łódzkie
małopolskie

32 432 024

mazowieckie

10 409 509
3 043 767

opolskie
podkarpackie

76 646 940

podlaskie

34 950 240

pomorskie

5 896 065

śląskie

24 152 381

świętokrzyskie

10 139 370
0

warmińsko-mazurskie

1 983 762

wielkopolskie

0

zachodniopomorskie

C. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof
Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro
16 479 648

mazowieckie i pozostałe

D. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro
717 978 630

mazowieckie i pozostałe

E. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
Nazwa województwa
mazowieckie i pozostałe

Wysokość limitów środków w euro
301 997 643
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F. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw,
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro
2 396 857

mazowieckie i pozostałe

G. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
na operacje dotyczące:
1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń
Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro
65 000 000

mazowieckie i pozostałe

2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu
gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem
spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny
Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro
41 491 278

mazowieckie i pozostałe

H. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw:
1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu
i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla
świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa
mazowieckie i pozostałe

Wysokość limitów środków w euro
619 727 034

2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane
w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na
obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I,
II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
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Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro
4 000 000

mazowieckie i pozostałe

I. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów
lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji
wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro
5 000 000

mazowieckie i pozostałe

J. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k
Nazwa województwa
mazowieckie i pozostałe

Wysokość limitów środków w euro
374 359 101

IV. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach
poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem
na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który
działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I
do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące
rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub
domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania
lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie
przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego
produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej
Wysokość limitów środków
w euro z przeznaczeniem na
inwestycje dotyczące
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rozpoczynania działalności
Nazwa województwa

Wysokość limitów środków

gospodarczej przez rolników,

w euro z przeznaczeniem na

ich małżonków lub

przetwarzanie i

domowników w zakresie

wprowadzanie do obrotu

przetwarzania produktów

produktów rolnych przez

rolnych objętych

podmiot, który działa jako

załącznikiem I do Traktatu o

przedsiębiorca wykonujący

funkcjonowaniu Unii

działalność gospodarczą w

Europejskiej albo inwestycje

zakresie przetwarzania lub

dotyczące rozpoczynania lub

wprowadzania do obrotu

prowadzenia działalności

produktów rolnych objętych

przez rolników lub ich

załącznikiem I do Traktatu o

małżonków w zakresie

funkcjonowaniu Unii

przetwarzania i zbywania

Europejskiej

przetworzonych w ramach
rolniczego handlu
detalicznego produktów
rolnych objętych
załącznikiem I do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii
Europejskiej

mazowieckie

133 999 447

6 561 928

pozostałe

686 332 207

46 158 437
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub
latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 18 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.).
W obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych
województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755, z późn. zm.) została podana
wysokość limitów środków na poszczególne lata lub województwa w ramach określonych
działań, poddziałań, typów operacji lub obszarów wsparcia. Celem zapewnienia odpowiedniej
dystrybucji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanego
dalej „PROW 2014–2020”, między poszczególne regiony kraju w przypadku wybranych
zadań, w rozporządzeniu określono limity na poszczególne województwa lub lata. Ponadto
zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (UE) (art. 59 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), ze względu na to, że województwo mazowieckie – jako
region – przekroczyło poziom 75% poziomu PKB na mieszkańca w relacji do średniej unijnej
w tabelach finansowych PROW 2014–2020, wyodrębniono limity środków dla województwa
mazowieckiego. W związku z tym w rozporządzeniu w przypadku wybranych zadań również
określono limity dla województwa mazowieckiego i łącznie dla pozostałych piętnastu
województw.
W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano odstępstwo od powyższego
rozwiązania, polegające na połączeniu limitów na Mazowsze i pozostałe województwa dla
niektórych instrumentów wsparcia. Należy wziąć pod uwagę, że realizacja programu,
zaplanowanego na lata 2014-2020 wkroczyła w końcowy etap i należy obecnie dążyć do jak
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najpełniejszego

wykorzystanie

budżetu

poszczególnych

instrumentów

wsparcia,

a w konsekwencji programu, w tym również realizacji zasady N+3 dla każdej alokacji rocznej.
Proponowane

rozwiązanie

pozwoli

przyznać

pomoc

jak

największej

liczbie

wnioskodawców spełniających warunki do jej przyznania, ponieważ „uelastyczni”
przyznawanie pomocy bez oczekiwania podmiotów przyznających pomoc i wnioskodawców
na kolejną nowelizację rozporządzenia o limitach, a polegającą tylko na przesuwaniu środków
pomiędzy Mazowszem i pozostałymi województwami.
W przypadku braku określenia limitu dla danego instrumentu wsparcia w rozporządzeniu
(rozporządzenie ma charakter fakultatywny), zastosowanie ma art. 17 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020, zgodnie z którym pomoc jest przyznawana do wysokości limitu
środków stanowiącego równowartość w złotych określonej w programie kwoty środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych na
poszczególne działania i poddziałania powiększonej o wysokość kwoty krajowych środków
publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tych działań i poddziałań. Jednocześnie
wydatki programu są ostatecznie rozliczane z KE na poziomie działania (bez wyżej
wymienionego podziału na regiony).
Po analizie sytuacji w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia zaproponowano,
aby połączenie limitów dotyczyło operacji typu: „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług
rolniczych”, „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, „Restrukturyzacja
małych gospodarstw”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Wsparcie
inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i
katastrof”, „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof”, a także działania „Współpraca”.
Ponadto, w odniesieniu do typu operacji „Premie dla młodych rolników”, proponuje się
określenie połączonego limitu (tj. bez podziału na Mazowsze i pozostałe województwa)
również w tym instrumencie wsparcia i w celu zwiększenia czytelności prezentacji limitów w
ramach działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” zaproponowano ponowne
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uwzględnienie tego limitu w projektowanym rozporządzeniu, w celu uniknięcia ewentualnych
błędów w ustalaniu właściwego limitu do przyznania pomocy.
Projektowana zmiana rozporządzenia w ww. zakresie powoduje, że zmieniony zostanie
sposób prezentowania dostępnych limitów, a całkowita wysokość limitu dla tych instrumentów
wsparcia pozostaje niezmieniona.
W przypadku działania „Współpraca” zmiana ma na celu zachowanie zgodność z
przepisami rozporządzenia wykonawczego w ramach operacji dotyczących tworzenia krótkich
łańcuchów dostaw, dla których w przedmiotowym działaniu pozostawiono wyodrębniony
limit. Zmiana w tym zakresie ma charakter porządkujący i nie wpływa na zmianę wysokości
dostępnego limitu wyodrębnionego w wysokości 5 000 000 EUR.
Pozostałe zmiany wynikają ze zmian PROW 2014–2020, pozytywnie zaopiniowanych
przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w dniu
3 września 2020 r. i wysłanych do akceptacji do Komisji Europejskiej w dniu 16 listopada 2020
r.
W przypadku operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” PROW
2014-2020 proponuje się zwiększenie alokacji tego instrumentu o 40 000 000 euro, celem
zapewnienia odpowiedniej ilości środków na potrzeby kolejnego naboru wniosków .
W ramach tego typu operacji dotychczas zaobserwowano duże zainteresowanie
wnioskodawców tym instrumentem wsparcia. Powyższe spowodowane jest w dużej mierze
wprowadzeniem korzystnych dla wnioskodawców zmian, z których najbardziej istotne to
zwiększenie kwoty pomocy (podstawowej do 150 000 zł i odpowiednio o 50 000 zł za
utworzenie każdego dodatkowego miejsca pracy do maksymalnie 250 000 zł) oraz
umożliwienie ubiegania się o pomoc rolnikom i ich domownikom prowadzącym jednocześnie
działalność pozarolniczą o małej skali, na operacje związane z uruchomieniem
nieprowadzonego wcześniej rodzaju działalności pozarolniczej.
W przypadku operacji typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach
Natura 2000" proponuje się zwiększenie alokacji o 23 000 000 euro.
Dotychczas przeprowadzone nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
wnioskodawców.

Obecnie

limit

dostępnych

środków

jest

niewystarczający

do

przeprowadzenia kolejnego naboru, zaplanowanego na IV kwartał 2020 r. Zwiększenie puli
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środków wydzielonej na ten instrument wsparcia pozwoli na uruchomienie kolejnego naboru
wniosków o przyznanie pomocy na tego typu operacje.
W przypadku operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” proponuje się zwiększenie
alokacji o 30 542 400 euro wkładu środków EFRROW.
Zwiększona kwota pozwoli na przyznanie pomocy większej liczbie beneficjentów o
przyznanie pomocy. Podkreślić należy, że zapotrzebowanie na inwestycje z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej jest niezwykle duże i kształtuje się na poziomie 190% dotychczasowego
limitu środków. Skala zapotrzebowania na środki jest pochodną stopnia zwodociągowania
(83,67% - liczone jako stosunek liczby przyłączy wodociągowych do liczby budynków
mieszkalnych) i skanalizowania obszarów wiejskich (zaledwie 38,18%). Zwiększenie alokacji
tego instrumentu przyczyni się do rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, jak
równie pozytywnie wpłynie na kwestie ochrony środowiska.
Zmniejszenie budżetu przeznaczonego na operacje typu „Modernizacja gospodarstw
rolnych” o 200 000 000 euro wynika z mniejszego niż zakładano zainteresowania w ramach
ostatniego naboru wniosków. W ramach naboru z 2020 r. przeprowadzonego dla operacji
związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu
produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem
wartości dodanej produktu (obszar D) złożono o ponad 20% mniej wniosków, niż w ramach
ostatniego naboru na tego rodzaju obszar. Równocześnie nadal utrzymuje się słabe
zainteresowanie wnioskodawców realizacją operacji związanych z nawadnianiem (obszar E).
W ramach "Restrukturyzacji małych gospodarstw" proponuje się zmniejszenie budżetu
ogółem o 90 000 000 euro. Powyższa kwota wynika z oszczędności pozostałych w tym
instrumencie wsparcia po ostatnim naborze wniosków z 2020 r. oraz szacowanych
oszczędności na etapie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy.
W przypadku operacji typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”
proponuje się zwiększenie alokacji o 70 000 000 euro.
Zwiększona alokacja środków na realizację tego typu operacji umożliwi skorzystanie z
przedmiotowego instrumentu jak największej liczbie potencjalnych beneficjentów i jest
niezbędna do przeprowadzenia planowanego kolejnego naboru wniosków.
W dniu 18 sierpnia 2020 r. KE zatwierdziła modyfikację PROW 2014-2020 polegających,
m.in. na usunięciu jednego z warunków dostępu do wsparcia w ramach operacji typu „Rozwój
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przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, zgodnie z którym podmioty korzystające z
pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007–
2013, nie mogły ubiegać się o wsparcie na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój
usług rolniczych”. Po zmianie programu ww. podmioty poszerzą katalog aplikujących o pomoc
w tym zakresie.
Ponadto, zwiększenie puli środków finansowych na to działanie ma również na celu
usprawnienie realizacji PROW 2014-2020 w warunkach stanu zagrożenia lub stanu
epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, przyczyniając się tym samym do
wzmocnienia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w kraju. Mając na uwadze, jak
dalekosiężne skutki może wywrzeć na polskiej gospodarce panująca epidemia, zasadnym jest
wprowadzanie wszelkich możliwych rozwiązań w celu usprawnienia funkcjonowania polskiej
przedsiębiorczości. W związku z tym, zwiększenie puli środków na działanie cieszące się
dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców na obszarach wiejskich przyczyni
się do większej liczby realizowanych operacji w zakresie rozwoju usług rolniczych, a tym
samym niwelowania negatywnych skutków pandemii na obszarze naszego kraju.
Dzięki dokonaniu proponowanych realokacji środków nastąpi lepsze dopasowanie
budżetów poszczególnych instrumentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez
wnioskodawców. Jednoczenie przesunięcia środków zaproponowano do instrumentów, w
których możliwe jest ich wykorzystanie, a alokacje pomniejszono biorąc pod uwagę jeszcze
planowane nabory i szacowane zainteresowanie wnioskodawców.
W § 2 rozporządzenia zaproponowano, aby w przypadku spraw wszczętych
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zastosowanie
miały limity nowe, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. Zmiana wysokości
limitów do przyznania pomocy w projektowanym rozporządzeniu w ramach ww. zadań jest
korzystne z punktu widzenia sytuacji beneficjentów lub wnioskodawców, w przypadku
zmniejszenia wysokości limitów zaproponowane w projektowanej zmianie wysokości limitów
określono na podstawie kwot zawartych w umowach lub kwot, których wysokość wynika z
kwot zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy złożonych w przeprowadzonych
naborach. Taki sposób postępowania umożliwi pełniejsze wykorzystanie budżetu PROW 20142020, przez wsparcie większej liczby wnioskodawców, których wnioski kwalifikują się do
przyznania pomocy.
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Jednocześnie,

biorąc

pod

uwagę

dotychczasowe

doświadczenie

odnośnie

do prezentowania wprowadzanych zmian w załączniku do nowelizowanego rozporządzenia,
celem większej przejrzystości proponuje się nadanie nowego brzmienia całemu załącznikowi
do tego rozporządzenia.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej, to jest z dniem
następującym po dniu ogłoszenia. Jak wskazano powyżej, zmiana limitów ma na celu
zapewnienie satysfakcjonującej absorpcji środków PROW 2014-2020, biorąc pod uwagę
zbliżający się koniec okresu programowania i skracający się czas na realizację przedsięwzięć.
Część proponowanych przesunięć ma się także przyczynić przeciwdziałaniu negatywnym
skutkom

pandemii

COVID-19

przez

zwiększenie

płynności

finansowej

rolników

i przedsiębiorców, zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego przez skrócenie łańcuchów
dostaw i zachowanie ich ciągłości. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców
pomocą konieczne jest pilne dokonanie przesunięć, aby umożliwić ARiMR przyznanie pomocy
możliwie dużej liczbie podmiotów spełniających warunki do jej przyznania.
Zmienione przepisy są korzystne dla potencjalnych beneficjentów działań oraz
poddziałań objętych nowelizowanym rozporządzeniem. W związku z powyższym wejście
w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie będzie
stało w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego, ponieważ przemawia za
tym ważny interes państwa, który w demokratycznym państwie prawa przejawia się m.in. przez
ważny interes jego obywateli.
Wprowadzenie przepisów nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców
oraz małych przedsiębiorców.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów wymagających zasięgnięcia opinii,
dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym
Europejskim Bankiem Centralnym.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.),
w związku z tym nie podlega notyfikacji.

– 17 –
Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym nim
został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Opracowano w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej

Akceptował:
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Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów
środków dostępnych w poszczególnych województwach lub
latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Ryszard Kamiński – Podsekretarz Stanu

Data sporządzenia
21.12.2020 r.
Źródło:
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.)

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Nr w Wykazie prac legislacyjnych
Iwona Rajska – iwona.rajska@minrol.gov.pl, tel. 22 623 12 05 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Zuzanna Gierulska – zuzanna.gierulska@minrol.gov.pl,
tel. 22 623 21 38
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Przygotowanie przepisów niniejszego rozporządzenia podyktowane jest między innymi potrzebą
uaktualnienia wysokości limitów dla wybranych działań lub poddziałań PROW 2014–2020, co wpłynie na
pełniejsze wykorzystanie środków PROW 2014–2020. Osiągnięcie celu projektu jest możliwe tylko przez
zmianę przepisów obowiązującego rozporządzenia.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa wysokość limitów środków dostępnych
w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014–
2020.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
Nie badano.
4. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie
Grupa

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Wielkość

Centrala oraz 16
oddziałów
regionalnych
ARiMR

Uzależniona od
Podmioty ubiegające się o przyznanie
limitów
pomocy w ramach wybranych
dostępnych
działań
środków,

Źródło
danych
statut
ARiMR

PROW
2014–2020

Oddziaływanie
Konsultacje z ARiMR w ramach
prac
nad
projektem
rozporządzenia.
Dostosowanie systemów
informatycznych i procedur do
regulacji wynikających z
projektu rozporządzenia.
Zmiany zawarte w projekcie nie
nakładają nowych obowiązków
na beneficjentów działań, a
jedynie określają wysokość
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wysokości
limitów środków, do których
wnioskowanych
będzie przyznawana pomoc w
kwot i
ramach
wybranych
zainteresowania
działań/poddziałań/typów
wnioskodawców
operacji/ zakresów wsparcia.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji. Projekt rozporządzenia został przesłany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, Szefem
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, konsultacji publicznych (marszałkowie województw) i opiniowania
(ARiMR).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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(oddzielnie)

pozostałe jednostki
(oddzielnie)

pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Realizacja płatności w ramach PROW 2014–2020 finansowana jest ze środków
corocznie planowanych w ustawach budżetowych na realizację PROW 2014–2020.
Skutki finansowe proponowanych przepisów zostały określone w uzasadnieniu do
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014–2020.
Proponowane przepisy nie rodzą dodatkowych skutków finansowych, a co za tym

– 20 –
idzie nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet
państwa.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie
zmian
W ujęciu
duże
pieniężnym
przedsiębiorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe z
małych i średnich
…… r.)
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże
W ujęciu
przedsiębiorstwa
niepieniężny
m
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
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Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu
na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
funkcjonowanie
przedsiębiorców,
a
zwłaszcza
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
rodzina, obywatele Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną
oraz gospodarstwa i społeczną rodziny.
domowe
Osoby
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną
niepełnosprawne
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
oraz osoby starsze

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub
zakończenia działalności gospodarczej zatem nie wymaga odrębnej oceny w tym
zakresie.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w
odwróconej tabeli zgodności).

tak
nie
nie dotyczy
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zmniejszenie liczby dokumentów

zwiększenie liczby dokumentów

zmniejszenie liczby procedur

zwiększenie liczby procedur

skrócenie czasu na załatwienie sprawy

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

inne:

inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do
ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Projektowane rozporządzenie nie przewiduje wprowadzenia obciążeń regulacyjnych wykraczających
poza wymagane przepisami UE
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek
pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne

demografia

informatyzacja

sytuacja i rozwój regionalny

mienie państwowe

zdrowie

inne:
Omówienie wpływu

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Ewaluację PROW 2014–2020 organizuje się na bazie wieloletniej i obejmuje ona okres 2014–2023.
Ewaluacja jest prowadzona zgodnie ze wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym
wspólnie przez Komisję Europejską i państwa członkowskie i przyjętym przez Komisję Europejską
w drodze aktu wykonawczego. Zostanie wykonana ocena ex post PROW 2014–2020, ponadto są
realizowane ewaluacje zgodnie z zawartym w PROW 2014–2020 Planem Ewaluacji.
Zgodnie z art. 72 rozporządzenia nr 1305/2013, instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący
monitorują jakość realizacji PROW 2014–2020 przez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki produktów i
celów. Wskaźniki monitorowania zostały zdefiniowane dla PROW 2014–2020 w systemie monitorowania
i ewaluacji określonym na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych działań
realizowanych w ramach PROW 2014–2020. Zgodnie z art. 69 rozporządzenia nr 1305/2013 wskaźniki
monitorowania są powiązane ze strukturą i celami ram polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz
umożliwiają ocenę postępów, skuteczność i efektywność w zakresie realizacji polityki w stosunku do celów
na poziomie unijnym oraz krajowym. Dane dla celów monitorowania są gromadzone na poziomie operacji,
działań i celów szczegółowych.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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Brak.

