
Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  

na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  
w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

w obszarze rozwój produkcji prosiąt,  

w terminie od dnia 29 marca 2022 r. do dnia 27 maja 2022 r. 

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2101), zwane 
dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.  

W przypadku operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji prosiąt (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego), pomoc 
przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych o których mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego. 

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją jego wypełniania.  

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcjami ich wypełniania 
są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/web/arimr 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. 
Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 oraz 2320). 

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura 
Powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego właściwego ze względu 
na miejsce realizacji operacji. 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może być złożony również w formie dokumentu 
elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), zgodnie z trybem określonym w art. 42b 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 2021 r. poz. 2137 
oraz z 2022 r. poz. 88), który przewiduje możliwość złożenia do Agencji wniosku o przyznanie pomocy oraz innych dokumentów 
w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. 
o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.) na zasadach określonych w przepisach przejściowych, 
tj. art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, doręczenie korespondencji 
na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres 
do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez Agencję ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 
elektronicznych, tj. najpóźniej do dnia 1 stycznia 2023 r. 

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa na operację w obszarach, 
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d rozporządzenia wykonawczego. W przypadku złożenia w jednym roku więcej niż jednego 
wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa na operację w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-d 
rozporządzenia wykonawczego, Agencja rozpatruje wyłącznie ten wniosek o przyznanie pomocy na operację, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia wykonawczego, który pierwszy wpłynął do Agencji.  

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności 
przysługiwania pomocy na operację w obszarze rozwoju produkcji prosiąt decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych 
na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 16 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. 

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej 
wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy. 

Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 
rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie 
www.gov.pl/web/arimr) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84. 

http://www.gov.pl/web/arimr
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