PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
Priorytet 1: ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz
na obszarach wiejskich
działania
M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna
M02 - Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
M16 - Współpraca

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Budżet działania: 58 001 302 EUR
Liczba naborów: 1 (termin naboru: 27.11.2017 r. – 10.01.2018 r.)

W ramach I edycji ogłoszono 48 konkursów (o zasięgu wojewódzkim) na realizację operacji szkoleniowych w
ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” na
następujące tematy:


Nowoczesne technologie uprawy zbóż
(łączny budżet dla 16 konkursów – 5 324 300 PLN),



Normy i wymogi wzajemnej zgodności
(łączny budżet dla 16 konkursów – 8 235 400 PLN),



Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu,
profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt
(łączny budżet dla 16 konkursów – 3 320 000 PLN).

M02 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
budżet działania: 75 000 519 EUR

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” – 2 964 936 euro
Liczba przetargów: 1 (termin przetargu: 08.08.2017 r. – 29.09.2017 r.)
W ramach I przetargu wpłynęły dwie oferty na trzy (z ośmiu) części przedmiotowego postępowania, tj.:
część 6 „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych
oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej (na województwo mazowieckie),
część 7 „Bioasekuracja i dobrostan w gospodarstwach utrzymujących świnie (wszystkie województwa poza
województwem mazowieckim)
część 8 „Bioasekuracja i dobrostan w gospodarstwach utrzymujących świnie (na województwo mazowieckie).
Podpisane zostały 3 umowy na kwotę 417 694,89 zł.
Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” – 72 035 583 euro
Liczba przetargów: 1 (termin przetargu: 26.01.2018 r. – 21.03.2018 r.)
Przetarg podzielony jest na 64 części, tj. nastąpi wybór 64 beneficjentów (mogą się powtarzać w poszczególnych
regionach), którzy będą realizowali 3-letnie programy doradcze na poziomie NUTS 3. Planuje się, że w ramach
I przetargu z 3-letnich programów doradczych skorzysta 28 250 rolników.

M16 Współpraca
Budżet działania: 67 998 186 EUR
Liczba naborów: 1 - pilotaż (termin naboru: 30.06.2017 – 31.07.2017 r.)
Budżet 20 000 000 EUR
Złożono 90 wniosków o przyznanie pomocy na 393,85% kwoty.
Końcowy etap oceny. Ocena zostanie zakończona do końca kwietnia 2018 r. i opublikowana zostanie lista operacji
z wynikami oceny.
Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy zaplanowano w III kwartale 2018 r., po wprowadzeniu zmian do
przepisów wykonawczych dla działania, uwzględniając doświadczenia uzyskane w ramach naboru pilotażowego
w 2017 r.
W ramach działania zaplanowano, że co najmniej 90 grup operacyjnych EPI, otrzyma wsparcie w okresie realizacji
PROW 2014-2020
.

Dziękuję za uwagę

