
Zestawienie instrumentów wsparcia o charakterze inwestycyjnym wdrażanych w ramach programu, dla których w 2018 r. planowane są nabory 

wniosków, wraz z szacunkowymi limitami środków jakie zostaną udostępnione dla naborów oraz potencjalnymi liczbami beneficjentów. 

 

 

  

Działanie/poddziałanie/typ operacji 
Pula środków dostępna dla 

naborów wniosków 

przeprowadzanych w 2018 r.  

(w euro) 

Potencjalna liczba 
beneficjentów z 

naborów wniosków 

przeprowadzanych w 
2018 r. Działanie Podziałanie Typy operacji 

Inwestycje w środki trwałe 

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych 

Modernizacja gospodarstw rolnych 1 634 182 258 34 160 

w tym na obszar D co najmniej: 609 467 898 13 700 

Inwestycje w gospodarstwach położonych na 

obszarach OSN 36 600 000  3 000 

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

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, 
w tym dla: 345 691 620 1 160 

   zakładów przetwórczych: 315 691 620 330 

rolników przetwórców: 30 000 000 830 

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa 
Scalanie gruntów* 

154 000 000 80 

Przywracanie potencjału produkcji rolnej 

zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i 

katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich 
środków zapobiegawczych 

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których 

celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i 

katastrof 

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu 
potencjału produkcji rolnej, w tym dla: 

87 250 000 1 880 

operacji dotyczących zabezpieczenia przed ASF: 16 750 000 1 000 

operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych: 70 500 000 880 

Wsparcie Inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i 
przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w 

wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof 

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji 

rolnej 

211 980 000 11 480 

Rozwój gospodarstw i działalności 
gospodarczej 

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz 

młodych rolników 
Premie dla młodych rolników 

472 547 133 19 750 

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich 

Premie na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej 
272 394 619 11 388 

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz 

rozwoju małych gospodarstw 
Restrukturyzacja małych gospodarstw 

782 938 055 54 500 



Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich 

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i 
w oszczędzanie energii 

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych* 

49 434 600 275 

Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w 

tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury 

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 

kulturalne lub kształtowanie przestrzeni 

publicznej* 

51 877 952 720 

Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, 
odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o 

wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące 
powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz 

środków w zakresie świadomości środowiskowej 

Ochrona zabytków i budownictwa 

tradycyjnego* 

20 806 522 290 

Współpraca 47 998 186 50 

          

* - terminy naborów wniosków uzależnione od decyzji poszczególnych Samorządów Województw   

  


