
Lp.

Nr 

interwe

ncji

Nazwa interwencji Cel szczegółowy

Obszar 

geograficzny, 

którego dotyczy 

nabór

Rodzaj operacji Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

Płatności bezpośrednie / wsparcie obszarowe

1. I.1 Podstawowe wsparcie dochodów

SO1 Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii 

w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w 

rolnictwie, a także zapewnienia zrównoważoności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii 

cały kraj Podstawowe wsparcie dochodów osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

2. I.2 Płatność redystrybucyjna

SO1 Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii 

w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w 

rolnictwie, a także zapewnienia zrównoważoności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii 

cały kraj Płatność redystrybucyjna osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

3. I.3 Płatność dla młodych rolników

SO1 Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii 

w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w 

rolnictwie, a także zapewnienia zrównoważoności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii 

SO7  Przyciąganie i utrzymanie młodych rolników i nowych rolników oraz ułatwianie rozwoju 

zrównoważonej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 

cały kraj Płatność dla młodych rolników osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

I.4.1 - I.4.6 Ekoschematy

4. I.4.1 Obszary z roślinami miododajnymi
SO6  Przyczynianie się do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i odwrócenia tego 

procesu, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu   
cały kraj Obszary z roślinami miododajnymi osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

5. I.4.2 Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

SO5 Wspieranie zrównoważonego rozwoju zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i 

powietrze, i wydajnego gospodarowania nimi, w tym poprzez ograniczanie uzależnienia od 

środków chemicznych 

cały kraj

4_2_1 - Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

4_2_2 - Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe

4_2_3a - Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant podstawowy

4_2_3b - Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant z wapnowaniem

4_2_4 - Zróżnicowana struktura upraw

4_2_5 - Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

4_2_6 - Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

4_2_7 - Uproszczone systemy uprawy

4_2_8 - Wymieszanie słomy z glebą

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

6. I.4.3 Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR

SO5 Wspieranie zrównoważonego rozwoju zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i 

powietrze, i wydajnego gospodarowania nimi, w tym poprzez ograniczanie uzależnienia od 

środków chemicznych 

cały kraj Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

7. I.4.4 Biologiczna ochrona upraw
SO6 Przyczynianie się do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i odwrócenia tego 

procesu, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu   
cały kraj Biologiczna ochrona upraw osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

8. I.4.5 Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

SO5 Wspieranie zrównoważonego rozwoju zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i 

powietrze, i wydajnego gospodarowania nimi, w tym poprzez ograniczanie uzależnienia od 

środków chemicznych 

cały kraj Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

4_6_1 - Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 20%

4_6_10 - Dobrostan krów mlecznych – zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 20%

4_6_11 - Dobrostan krów mlecznych - zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 50%

4_6_12 - Dobrostan krów mlecznych - ściółka

4_6_13 - Dobrostan krów mlecznych - wybieg

4_6_14 - Dobrostan krów mlecznych - odsadzanie cieląt

4_6_15 - Dobrostan krów mamek - zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 20%

4_6_16 - Dobrostan krów mamek - zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 50%

4_6_17 - Dobrostan krów mamek - ściółka

4_6_18 - Dobrostan krów mamek - wybieg

4_6_19 - Dobrostan krów mamek - wypas

4_6_2 - Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 50%

4_6_20 - Dobrostan opasów -zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 20%

4_6_21 - Dobrostan opasów - zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 50%

4_6_22 -Dobrostan opasów - ściółka

4_6_23 - Dobrostan opasów - wybieg

4_6_24 - Dobrostan opasów - wypas

4_6_25 - Dobrostan owiec

4_6_26 - Dobrostan kur niosek 

4_6_27 - Dobrostan kurcząt brojlerów

4_6_28 - Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa

4_6_29 - Dobrostan koni - zwiększona powierzchnia bytowa

4_6_3 - Dobrostan loch - ściółka

4_6_30 - Dobrostan koni – system otwarty

4_6_31 - Dobrostan kóz                                                                                                                                         

4_6_32 – Dobrostan krów mamek – System otwarty

4_6_4 - Dobrostan loch - odsadzanie prosiąt 

4_6_5 - Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 20%

4_6_6 - Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 50%

4_6_7 - Dobrostan tuczników - ściółka

4_6_8 - Cykl zamknięty - dodatkowa płatność do tucznika

4_6_9 - Dobrostan krów mlecznych - wypas

10. I.5.1 do krów cały kraj do krów

11. I.5.2 młodego bydła cały kraj młodego bydła

12. I.5.3 owiec cały kraj owiec

13. I.5.4 kóz cały kraj kóz

14. I.5.5 buraków cukrowych cały kraj buraków cukrowych

15. I.5.6 chmielu cały kraj chmielu

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej SO1 Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii 

w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w 

rolnictwie, a także zapewnienia zrównoważoności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii

Harmonogram planowanych przez ARiMR naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w 2023 roku (informacje opisowe)

I.5.1 - I.5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 9. cały kraj

SO9 Poprawa reagowania unijnego rolnictwa na potrzeby społeczne dotyczące żywności i 

zdrowia, w tym na wysokiej jakości, bezpiecznej i pożywnej żywność produkowanej w sposób 

zrównoważony, ograniczenie marnowania żywności, jak również poprawa dobrostanu zwierząt i 

zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Dobrostan zwierzątI.4.6
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16. I.5.7 lnu cały kraj lnu

17. I.5.8 konopi włóknistych cały kraj konopi włóknistych

18. I.5.9 pomidorów cały kraj pomidorów

19. I.5.10 truskawek cały kraj truskawek 

20. I.5.11 ziemniaków skrobiowych cały kraj ziemniaków skrobiowych

21. I.5.12 roślin pastewnych cały kraj roślin pastewnych

22. I.5.13 roślin strączkowych na nasiona cały kraj roślin strączkowych na nasiona

I.8.1 - I.8.7 Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne 

23. I.8.1 Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 

8_1_1 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

8_1_2 - Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

8_1_3 - Murawy

8_1_4 - Półnaturalne łąki wilgotne

8_1_5 - Półnaturalne łąki świeże

8_1_6 - Torfowiska - wymogi kluczowe

8_1_7 - Torfowiska - wymogi kluczowe i uzupełniające

8_1_8 - Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, 

krwawodziób, czajka)

8_1_9 - Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego

8_1_10 - Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki

8_1_11 - Ochrona siedlisk lęgowych derkacza

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowosci prawnej 

24. I.8.2 Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 

8_2_1 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

8_2_2 - Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

8_2_3 - Murawy

8_2_4 - Półnaturalne łąki wilgotne

8_2_5 - Półnaturalne łąki świeże

8_2_6 - Torfowiska - wymogi kluczowe

8_2_7 - Torfowiska - wymogi kluczowe i uzupełniające

8_2_8 - Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, 

krwawodziób, czajka)

8_2_9 - Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego

8_2_10 - Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki

8_2_11 - Ochrona siedlisk lęgowych derkacza

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

25. I.8.3 Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

26. I.8.4 Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

27. I.8.5 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
8_5_1 - Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin

8_5_2 - Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin
osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

28. I.8.6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

8_6_1 - Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mleczne

8_6_2 - Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mięsne

8_6_1_i_2_plus - Dodatkowa płatność do samców w ramach wariantów 1.1. i 1.2.

8_6_3 - Zachowanie lokalnych ras koni - samice

8_6_4 - Zachowanie lokalnych ras koni - samce

8_6_5 - Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie śląskie)

8_6_6 - Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie śląskie)

8_6_7 - . Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie polskie i huculskie)

8_6_8 - Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie polskie i huculskie)

8_6_9 - Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i 

sokólskim)

8_6_10 - Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i 

sokólskim)

8_6_11 - Zachowanie lokalnych ras owiec

8_6_12 - Zachowanie lokalnych ras świń

8_6_13 - Zachowanie lokalnych ras kóz

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

29. I.8.7 Bioróżnorodność na gruntach ornych 
8_7_1 - Wieloletnie pasy kwietne

8_7_2 - Ogródki bioróżnorodnościowe
osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

30. I.8.8 Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych

SO4   Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, w tym 

poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie sekwestracji węgla, a także 

promowanie zrównoważonej energii 

cały kraj

8_8_1 - Premie zalesieniowe i pielęgnacyjne

8_8_2 - Premie zadrzewieniowe

8_8_3 - Premie systemów rolno-leśnych
osoba fizyczna, osoba prawna

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej SO1 Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii 

w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w 

rolnictwie, a także zapewnienia zrównoważoności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii

SO6 Przyczynianie się do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i odwrócenia tego 

procesu, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu   
cały kraj
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31. I.8.11 Rolnictwo ekologiczne 

SO5 Wspieranie zrównoważonego rozwoju zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i 

powietrze, i wydajnego gospodarowania nimi, w tym poprzez ograniczanie uzależnienia od 

środków chemicznych  

cały kraj

8_11_1 - Uprawy rolnicze w okresie konwersji

8_11_2 - Uprawy rolnicze po okresie konwersji

8_11_3 - Uprawy warzywne w okresie konwersji

8_11_4 - Uprawy warzywne po okresie konwersji

8_11_5 - Uprawy zielarskie w okresie konwersji

8_11_6 - Uprawy zielarskie po okresie konwersji

8_11_7 - Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji

8_11_8 - Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji

8_11_9 - Uprawy jagodowe w okresie konwersji

8_11_10 - Uprawy jagodowe po okresie konwersji

8_11_11 - Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji

8_11_12 - Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji

8_11_13 - Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji

8_11_14 - Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

8_11_15 - Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

8_11_16 - Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

8_11_17 - Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi

8_11_18 - Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

32. I.9
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami (ONW)

SO1 Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii 

w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w 

rolnictwie, a także zapewnienia zrównoważoności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii

cały kraj
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 

(ONW)
osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

33. I.10.11 Zalesianie gruntów rolnych

SO4 Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, w tym 

poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie sekwestracji węgla, a także 

promowanie zrównoważonej energii 

cały kraj Zalesianie gruntów rolnych osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki organizacyjne województw, gmin i powiatów

34. I.10.12 Tworzenie zadrzewień śródpolnych

SO4 Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, w tym 

poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie sekwestracji węgla, a także 

promowanie zrównoważonej energii 

cały kraj Tworzenie zadrzewień śródpolnych osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki organizacyjne województw, gmin i powiatów

35. I.10.13 Zakładanie systemów rolno-leśnych

SO4 Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, w tym 

poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie sekwestracji węgla, a także 

promowanie zrównoważonej energii 

cały kraj Zakładanie systemów rolno-leśnych osoba fizyczna, osoba prawna

36. I.10.14 Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych
SO6 Przyczynianie się do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i odwrócenia tego 

procesu, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu   
cały kraj Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, 

stowarzyszenie

37.

I.8.9.1/I.

8.9.2/I.8.

9.3

Zobowiązania PROW 2014-2020 - Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne
SO6 Przyczynianie się do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i odwrócenia tego 

procesu, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu   
cały kraj Zobowiązania PROW 2014-2020 - Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

38. Zobowiązania PROW 2014-2020 - Rolnictwo ekologiczne

SO5 Wspieranie zrównoważonego rozwoju zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i 

powietrze, i wydajnego gospodarowania nimi, w tym poprzez ograniczanie uzależnienia od 

środków chemicznych 

cały kraj Zobowiązania PROW 2014-2020 - Rolnictwo ekologiczne osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

39. I.8.10 Zobowiązania zalesieniowe - PROW 2007-2013

SO4 Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, w tym 

poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie sekwestracji węgla, a także 

promowanie zrównoważonej energii 

cały kraj Zobowiązania zalesieniowe - PROW 2007-2013 osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

40. I.8.10 Zobowiązania zalesieniowe - PROW 2014-2020

SO4 Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, w tym 

poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie sekwestracji węgla, a także 

promowanie zrównoważonej energii 

cały kraj Zobowiązania zalesieniowe - PROW 2014-2020 osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

41. I.8.10 Zobowiązania zalesieniowe - PROW 2004-2006

SO4 Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, w tym 

poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie sekwestracji węgla, a także 

promowanie zrównoważonej energii 

cały kraj Zobowiązania zalesieniowe - PROW 2004-2006 osoba fizyczna, spółdzielnia produkcji rolnej

Interwencje sektorowe (produkty pszczele) 

42. I.6.1 Wspieranie podnoszenie poziomu wiedzy pszczelarskiej 

SO2 Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w 

perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na 

badania naukowe, technologię i cyfryzację 

cały kraj Wspieranie podnoszenie poziomu wiedzy pszczelarskiej osoba prawna

43. I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych 

SO2 Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w 

perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na 

badania naukowe, technologię i cyfryzację 

cały kraj Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych osoba fizyczna i osoba prawna

44. I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi 

SO2 Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w 

perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na 

badania naukowe, technologię i cyfryzację 

cały kraj Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi osoba prawna

45. I.6.4 Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej 

SO2 Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w 

perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na 

badania naukowe, technologię i cyfryzację 

cały kraj Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej osoba fizyczna

46. I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół 

SO2 Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w 

perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na 

badania naukowe, technologię i cyfryzację 

cały kraj Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół osoba prawna

47. I.6.6 Wsparcie naukowo-badawcze 

SO2 Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w 

perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na 

badania naukowe, technologię i cyfryzację 

cały kraj Wsparcie naukowo-badawcze jednostki naukowo-badawcze

48. I.6.7
Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów 

odmianowych 

SO2 Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w 

perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na 

badania naukowe, technologię i cyfryzację 

cały kraj Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych osoba fizyczna

Interwencje sektorowe (owoce i warzywa)

49. I.7.1 

Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, 

dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, 

optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen 

producentów owoców i warzyw

SO3 Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości

50. I.7.2
Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw 

i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw
SO3 Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości

uznane organizacje producentów owoców i warzyw; uznane zrzeszenia producentów owoców 

i warzyw
cały kraj

* Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji 

do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji 

oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw;

* Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania 

produktów na rynku owoców i warzyw;

* Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i 

znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw;

* Wycofanie z rynku owoców i warzyw;

* Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu;

* Badania i rozwój.



Lp.

Nr 

interwe

ncji

Nazwa interwencji Cel szczegółowy

Obszar 

geograficzny, 

którego dotyczy 

nabór

Rodzaj operacji Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

51. I.7.3

Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do 

produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i 

warzyw

SO3 Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości

52. I.7.4 Wycofanie z rynku owoców i warzyw SO3 Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości

53. I.7.5 Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu

SO4 Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, w tym 

poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie sekwestracji węgla, a także 

promowanie zrównoważonej energii 

54. I.7.6 Badania i rozwój SO3 Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości

Inwestycje i rozwój gospodarstw

55. I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja)

SO2 Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w 

perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na 

badania naukowe, technologię i cyfryzację

cały kraj

obszar A – wsparcie na operacje dotyczące produkcji zwierzęcej, polegające na stosowaniu 

rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji 

zwierzęcej,

obszar B – wsparcie na operacje dotyczące produkcji ekologicznej w gospodarstwach 

prowadzących produkcję ekologiczną,

obszar C – wsparcie na operacje dotyczące produkcji rolnej prowadzonej w gospodarstwie, 

polegające na zwiększeniu dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i 

efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do 

sprzedaży (w tym bezpośredniej),

obszar D – wsparcie na operacje dotyczące produkcji roślinnej, polegające na zakupie lub 

leasingu maszyn do zbioru.

Rolnik w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia o Planach Strategicznych WPR, który prowadzi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje roczny przychód 

ze sprzedaży w wysokości co najmniej 75 tys. zł (w przypadku obszarów A, C i D) albo 45 tys. zł 

(w przypadku obszaru B). 

Grupa rolników - co najmniej trzech rolników (osoby fizyczne)  - wyłącznie w obszarze D.

56. I.10.2
Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności 

energetycznej

SO4 Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, w tym 

poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie sekwestracji węgla, a także 

promowanie zrównoważonej energii 

cały kraj

Obszar A – budowa biogazowni rolniczej lub zakup urządzeń do produkcji energii z biogazu 

rolniczego lub zakup instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego wraz z 

magazynami energii lub instalowanie pomp ciepła oraz systemów zarządzania energią,

Obszar  B – budowa lub zakup systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków 

gospodarskich służących produkcji rolnej.

Rolnik w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia o Planach Strategicznych WPR

57. I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

SO1 Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii 

w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w 

rolnictwie, a także zapewnienia zrównoważoności  ekonomicznej produkcji rolnej w Unii

cały kraj Inwestycje zapobiegające  rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń Rolnik w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia o Planach Strategicznych WPR

58. I.10.5 Rozwój małych gospodarstw

SO2 Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w 

perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na 

badania naukowe, technologię i cyfryzację

cały kraj

1) wsparcie produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w 

gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne;

2) wsparcie produkcji ekologicznej lub produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów 

rolnych wytworzonych metodami ekologicznymi;

osoba fizyczna, osoba prawna

59. I.11 Premie dla młodych rolników
SO7  Przyciąganie i utrzymanie młodych rolników i nowych rolników oraz ułatwianie rozwoju 

zrównoważonej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 
cały kraj Premie dla młodych rolników osoba fizyczna

Współpraca / rozwój lokalny

60. I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych SO3 Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości cały kraj Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych

uznane grupy producentów rolnych; uznane organizacje producentów z wyłączeniem 

podmiotów uznanych na rynku owoców i warzyw, producentów drobiu, producentów 

produktów pszczelarskich

61. I.13.3
Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w 

ramach systemów jakości żywności
SO3 Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości cały kraj

Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów 

jakości żywności

Grupa producentów w formie:

a) spółdzielni, lub

b) grupy producentów rolnych, organizacji producentów, organizacji międzybranżowej, 

organizacji branżowej, konsorcjum, stowarzyszenia, kółka rolniczego, rolniczego zrzeszenia 

branżowego, izby gospodarczej - w przypadku, gdy 60% ich składu członkowskiego stanowią 

producenci produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności, lub

c) wpisanej do wykazu grup, o którym mowa w ustawie o rejestracji i ochronie ChNP, ChOG i 

GTS, lub 

d) ppodmiotu posiadającego ważną decyzję ministra rolnictwa i rozwoju wsi o uznaniu 

systemu jakości żywności za krajowy, o którym mowa w art. 47 lit. a rozporządzenia 2022/126 

– w odniesieniu do danego krajowego systemu jakości żywności i notyfikowanego do KE 

zgodnie z Dyrektywą 2015/1535, lub 

e) grupy podmiotów, o której mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia 2018/848,która składa się 

co najmniej z dwóch członków, którzy wytwarzają lub jeżeli grupa producentów ma formę 

spółdzielni, która wytwarza lub której członkowie wytwarzają na terytorium RP przeznaczone 

bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, produkty rolne lub środki 

spożywcze, w ramach unijnych lub krajowych systemów jakości żywności.

Transfer wiedzy i doradztwo

62. I.14.1
Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1 Szkolenie podstawowe dla 

rolników)

XCO Przekrojowy cel polegający na modernizacji sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, 

innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich 

wykorzystywania 

cały kraj
moduł 1 

Szkolenia podstawowe dla rolników

Podmioty dedykowane w PS WPR: 

16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

63. I.14.2
Kompleksowe doradztwo rolnicze (moduł 1 Kompleksowe programy doradcze - 

beneficjent dedykowany)

XCO Przekrojowy cel polegający na modernizacji sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, 

innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich 

wykorzystywania 

cały kraj
moduł 1 

Kompleksowe programy doradcze

Podmioty dedykowane w PS WPR: 

16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

64. I.14.3
Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 1 Podstawowe i 

uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych - beneficjent dedykowany)

XCO Przekrojowy cel polegający na modernizacji sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, 

innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich 

wykorzystywania 

cały kraj
moduł 1 

Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych

Podmiot dedykowany w PS WPR:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

65. Przejściowe wsparcie krajowe 

SO1 Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii 

w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w 

rolnictwie, a także zapewnienia zrównoważoności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii 

cały kraj uzupełniająca płatność podstawowa osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

66. Przejściowe wsparcie krajowe 

SO1 Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii 

w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w 

rolnictwie, a także zapewnienia zrównoważoności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii 

cały kraj płatność niezwiązana do tytoniu osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

uznane organizacje producentów owoców i warzyw; uznane zrzeszenia producentów owoców 

i warzyw
cały kraj

* Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji 

do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji 

oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw;

* Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania 

produktów na rynku owoców i warzyw;

* Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i 

znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw;

* Wycofanie z rynku owoców i warzyw;

* Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu;

* Badania i rozwój.


