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w odpowiedzi na pismo z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Ministerstwa Rolnictwa
- 29 września 2015 r.) w sprawie rozpatrzenia wniosków i podjęcia działań dotyczącycłi
wsparcia dla hodowców koni, uprzejmie informuję, co następuje.
Wniosek 1. Uwzględnienie koni w „Systemie Płatności Bezpośrednich w Polsce w latach
2015-2020".
Podstawą prawną nowego systemu płatności bezpośrednich, który
obowiązuje
w Unii Europejskiej w latach 2015-2020 jest rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki
rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE)
nr 73/2009 (Dz. Urz. U E L 347 z 20.12.2013, str. 608) oraz rozporządzenia delegowane
i wykonawcze Komisji Europejskiej.
Podstawowym celem płatności bezpośrednich jest wspieranie dochodów rolników w taki
sposób, aby nie oddziaływać na ich decyzje w zakresie kierunku i wielkości produkcji. Dzięki
temu rolnicy dostosowują produkcję do zapotrzebowania rynku i swoich przewag
konkurencyjnych, a nie kierują się wysokością płatności. W związku z powyższym płatności
bezpośrednie zasadniczo nie są powiązane z obowiązkiem prowadzenia określonej produkcji
rolnej.
Tytuł IV rozdział 1 ww. rozporządzenia przewiduje możliwość ustanowienia systemu
dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją dla sektorów rolnictwa, które znajdują się
w trudnej sytuacji i które mają szczególne znaczenie ze względów gospodarczych,
społecznych lub środowiskowych. Sektory i rodzaje produkcji, w których jest możliwe
stosowanie wsparcia związanego z produkcją zostały określone w art. 52 ust. 2

ww. rozporządzenia i są to: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory mleczne,
nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz
paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa oraz zagajniki
o krótkiej rotacji. Rozporządzenie nie przewiduje możliwości przyznawania płatności
do hodowli koni. W związku z powyższym sektor ten nie może zostać uwzględniony
w ramach płatności związanych z produkcją.
Należy jednak podkreślić, że w ramach zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego
hodowcom koni, tak jak wcześniej, przysługuje jednolita płatność obszarowa,
do której kwalifikuje się każda powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego
wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej. Hodowcy koni mogą również
otrzymać płatność za zazielenienie, przysługującą w związku ze stosowaniem praktyk
rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, a także mogą ubiegać się
o wszystkie inne rodzaje płatności w ramach nowego systemu wsparcia bezpośredniego
(jak np. płatność dla młodych rolników).
Wniosek 2. Podwyższenie dopłat do klaczy objętych programami ochrony zasobów
genetycznych w ramach PROW 2014-2020 do wysokości wynikających z kalkulacji
opracowanych przez IŻ w Balicach i zatwierdzonych przez lERiGZ.
Unijne podstawy prawne realizacji PROW 2014-2020, w tym również Działania
rolno-środowiskowo-klimatycznego zostały określone w Rozporządzeniu 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 uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. U E L
347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.). W art. 28 ust. 8 ww. rozporządzenia wskazano, że
płatności w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego nie mogą przekraczać
kwot określonych w załączniku II do tego rozporządzenia.
Wysokość płatności dla ras zwierząt zagrożonych wyginięciem, określona we wskazanym
powyżej załączniku II, wynosi 200 euro na dużą jednostkę przeliczeniową inwentarza (DJP)
na rok, czyli około 800 zł/DJP/rok. Jednocześnie wskazano, że stawka ta może ulec
zwiększeniu jedynie w szczególnych okolicznościach, które powinny zostać uzasadnione
w PROW.
Określając w PROW 2014-2020 stawki płatności dla Działania rolno-środowiskowoklimatycznego, w tym dla koni, uwzględniono dotychczasowe doświadczenia z wdrażania
pakietu dotyczącego ochrony zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. Wskazują one
między innymi, że ujednolicona stawka płatności dla koni wynosząca 1 500 zł/szt. była
atrakcyjna dla beneficjentów, ponieważ w latach 2008-2013 nastąpił zarówno znaczący
wzrost liczby beneficjentów wnioskujących o wsparcie (z ponad 340 w 2008 r. do około 1200
w 2013 r.), jak i wzrost liczby koni objętych wsparciem (z ponad 1000 szt. w 2008 r. do
prawie 5000 szt. w 2013 r.). Potwierdzeniem powyższego są również dane z roku 2014, które
wskazują, że o wsparcie dla zachowania lokalnych ras koni zawnioskowało prawie 1300
beneficjentów dla ponad 5600 szt. koni.
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Mając na uwadze powyższe, informuję również, że w projekcie PROW 2014-2020,
ogłoszonym w kwietniu 2014 r., zostały zaproponowane zróżnicowane stawki wparcia dla
klaczy objętych pakietem 7., tj. 1550 zł/szt. dla klaczy ras zimnokrwistych w typie sztumskim
i sokolskim oraz 1900 zł/szt. dla klaczy pozostałych ras (koniki polskie, huculskie,
małopolskie, śląskie i wielkopolskie). Biorąc jednak pod uwagę postulaty zgłaszane przez
organizacje rolnicze oraz związki hodowców koni, a także mając na uwadze doświadczenia
wynikające z dotychczasowego wdrażania pakietu 7. w ramach PROW 2007-2013 (gdzie
obowiązuje jedna stawka dla koni w wysokości 1500 zł/szt.), kwota wsparcia w ramach
pakietu 7. PROW 2014-2020 została ujednolicona dla wszystkich ras koni i wynosi
1500 zł/szt.
Wniosek 3. Uwzględnienie gospodarstw zajmujących się hodowlą koni w działaniu
„Modernizacja gospodarstw rolnych" (PROW 2014-2020), podobnie jak gospodarstw
zajmujących się produkcją prosiąt, mleka krowiego i bydła, zgodnie z deklaracjami,
jakie złożył Pan Minister na spotkaniu z przedstawicielami PZHK w dniu 1 lipca 2014 r.
Zgodnie z przepisami U E , dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich, pomoc oferowana
w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia PROW 2014-2020 powinna być
ukierunkowana na podstawie zidentyfikowanych potrzeb kraju członkowskiego.
W związku z tym, w oparciu o analizę SWOT oraz ekspertyzy, opracowano PROW 20142020, którego zapisy poddane były szerokim konsultacjom. W obecnym kształcie PROW
2014-2020 został przyjęty przez Komicję Europejską w dniu 12 grudnia 2014 r.
W związku z powyższym, w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych"
możliwe będzie wsparcie zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw
w następujących obszarach:
1)
2)
3)
4)

rozwój produkcji prosiąt,
rozwój produkcji mleka krowiego,
rozwój produkcji bydła mięsnego,
operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji,
zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji
lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy będą ogłaszane w ramach powyższych obszarów.
W dniu 17 września 2015 r. Prezes A R i M R ogłosił terminy naborów wniosków o przyznanie
pomocy w ramach obszarów 1-3, które zostaną przeprowadzone od 19 października
do 17 listopada br.
O pomoc w ramach ww. instrumentu może ubiegać się rolnik:
•

posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni
użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia
produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, w brzmieniu na dzień wejścia w życie
Programu, zwanych dalej „gospodarstwem" i

•

kierujący tym gospodarstwem.
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Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi
co najmniej równowartość 10 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro. Od powyższej
zasady przewiduje się wyjątek dla inwestycji dotyczących rozwoju produkcji mleka
krowiego.
Wsparcie będą mogły uzyskać gospodarstwa o określonej wielkości ekonomicznej, których
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.
Beneficjentem ww. instrumentu może być rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach
zarobkowych lub grupa takich rolników.
W przypadku grupy rolników warunek posiadania gospodarstwa powinien być spełniony
przez każdego z rolników tworzących grupę, jednakże dopuszcza się, aby gospodarstwo nie
miało wymaganej minimalnej wielkości ekonomicznej, jeżeli:
•

w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,

•

suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi
minimum 15 tys. euro.

Żadne z gospodarstw rolników tworzących grupę nie może mieć większej, niż wskazane
powyżej, maksymalnej wielkości ekonomicznej lub powierzchni.
Koszty kwalifikowalne będą obejmowały:
•

koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;

•

koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu zakończonego przeniesieniem
prawa własności nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;

•

koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury
technicznej;

•

koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak
koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami
budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia
środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie
dłużej niż 5 lat;
koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów,
licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

•
•

W ramach tego instrumentu nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt.
Pomoc polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji:
•

do 60% kosztów kwalifikowalnych
i inwestycji zbiorowych albo

operacji w przypadku młodych

•

do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji

rolników

i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo
rolne w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:
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-

900 000 zł - w przypadku operacji realizowanej w ramacli celu rozwój produkcji
prosiąt,

-

500 000 zł - w przypadku pozostałycłi celów, przy czym na inwestycje niezwiązane
bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskicłi lub adaptacją innych
istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową
lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona
jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. złotych.

Operacje realizowane w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych" powinny przyczyniać
się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, tj. poprawy konkurencyjności
i zwiększenia rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji.
Restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie
(GVA), w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia
innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia
wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie
5 lat od dnia przyznania pomocy.
W związku z powyższym, gospodarstwa zajmujące się hodowlą koni będą mogły ubiegać się
o wsparcie w ramach obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji,
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą
jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Ponadto zgodnie z § 16 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia 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 . poz. 1371), w ramach ww. obszaru,
preferowane będą operacje dotyczące m. in. budowy lub modernizacji budynków
inwentarskich.
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Z poważaniem
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Do wiadomości:
Pan
Marian Sikora
Przewodniczący Radyrederacji
Branżowych Związków Producentów Rolnych
Wspólna 30
00-930 Warszawa
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