
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy pomocowe dla rolników, w tym również hodowców, są prowadzone m.in.  

z ramienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach funduszy 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.  

Prezentujemy zestawienie informacji o aktualnych naborach do poszczególnych projektów 

wraz z odnośnikami do źródłowych stron internetowych oraz danymi kontaktowymi  

do regionalnych ośrodków świadczących usługi w zakresie doradztwa rolnego, których 

wsparcie może okazać się pomocne w procesie składania wniosków.  
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Poniższa tabela zawiera zestawienie podstawowych informacji o bieżących 

naborach. Kliknięcie w nazwę wybranego projektu przenosi do bardziej 

szczegółowych danych w obrębie tego dokumentu. Wiążące informacje są zawarte  

na podstronach projektów na portalu internetowym ARiMR – linki do podstron 

znajdują się w lewym dolnym rogu strony z opisem projektu oraz w ostatniej kolumnie 

tabeli. 

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW 

Nazwa projektu Terminy naboru Cel Link 

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające 

na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniami azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych  

od 10.12.2021 

do 07.02.2022 

Wsparcie na inwestycje, które zapewnią 

dostosowanie gospodarstw do wymagań 

dotyczących warunków przechowywania 

nawozów naturalnych (oraz kiszonek w 

przypadku młodych rolników)  

kliknij, aby przejść 

do strony projektu 

na portalu ARiMR 

Poddziałanie 5.2: Inwestycje 

odtwarzające potencjał produkcji 

rolnej 

od 03.01.2022 

do 30.12.2022 

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w 

gospodarstwach straty spowodowane 

klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) 

kliknij, aby przejść 

do strony projektu 

na portalu ARiMR 

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace--na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-10-grudnia-2021-r-do-7-lutego-2022-r
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace--na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-10-grudnia-2021-r-do-7-lutego-2022-r
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace--na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-10-grudnia-2021-r-do-7-lutego-2022-r
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej---nabor-od-15-pazdziernika-do-31-grudnia
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej---nabor-od-15-pazdziernika-do-31-grudnia
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej---nabor-od-15-pazdziernika-do-31-grudnia


 

Poddziałanie 4.1.2: Inwestycje mające na celu ochronę 

wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych     

O pomoc może ubiegać się rolnik:   

▪ w gospodarstwie którego jest posiadaczem, 

▪ prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w 

roumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu 

powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń 

powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30kg lub 

750 stanowisk dla macior.  

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych 

kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do: 

1) 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji 

realizowanej przez „młodego rolnika”; 

2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji 

realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”. 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w 

okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na 

jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. 

PRZEDMIOT NABORU 

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią 

dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w 

„Programie działań  mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które 

dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz 

kiszonek – w przypadku młodych rolników). 

                                

        

 

 

 

 

 

                                                     ŹRÓDŁO INFORMACJI: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-

majace--na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-

azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-10-

grudnia-2021-r-do-7-lutego-2022-r 

 

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej---nabor-od-15-pazdziernika-do-31-grudnia
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace--na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-10-grudnia-2021-r-do-7-lutego-2022-r
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace--na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-10-grudnia-2021-r-do-7-lutego-2022-r
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace--na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-10-grudnia-2021-r-do-7-lutego-2022-r
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace--na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-10-grudnia-2021-r-do-7-lutego-2022-r


 

 

Poddziałanie 5.2: Inwestycje odtwarzające potencjał   

produkcji rolnej    

Wsparcie mogą otrzymać rolnicy, którzy:  

▪ ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk 

żywiołowych tj.: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki 

wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, 

lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna;  

▪ rolnicy, którym powiatowy lekarz wenerynarii nakazał, w 

drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu 

zwalczania ASF;  

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

 

▪ Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 300 tys. zł, z tym że 

nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów 

kwalifikowalnych. 

 

PRZEDMIOT NABORU 

 

▪ Pomoc może być przyznana na inwestycje odtwarzające 

zniszczone składniki gospodarstwa - w przypadku wystąpienia 

klęsk żywiołowych. Natomiast, w przypadku wystąpienia ASF, 

wsparcie może dotyczyć inwestycji, zgodnych z katalogiem 

kosztów kwalifikowalnych, określonych w rozporządzeniu 

wykonawczym MRiRW, innych niż związane z produkcją świń. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

                                                   ŹRÓDŁO INFORMACJI:  

 

 

 https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-52-inwestycje-

odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej---nabor-od-15-

pazdziernika-do-31-grudnia 

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-IIa
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej---nabor-od-15-pazdziernika-do-31-grudnia
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej---nabor-od-15-pazdziernika-do-31-grudnia
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej---nabor-od-15-pazdziernika-do-31-grudnia


 

Pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy jest 

świadczona zarówno przez firmy prywatne, jak i państwowe jednostki doradcze.  

Taką rolę pełnią wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.   

Na następnej stronie znajduje się zestawienie danych kontaktowych ODR. Poniższa 

mapa zawiera odnośniki do stron internetowych - kliknij w wybrane województwo,  

by przejść do strony Twojego ODR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://modr.mazowsze.pl/
https://www.sodr.pl/
http://wodr.poznan.pl/
https://zodr.pl/
https://wmodr.pl/
http://podr.pl/
https://www.kpodr.pl/
https://lodr-bratoszewice.pl/
http://odr.pl/
http://lodr.konskowola.pl/www_m/
https://podrb.pl/
https://modr.pl/
https://czwa.odr.net.pl/
https://oodr.pl/
https://www.lodr.pl/
http://www.dodr.pl/


 

 

 

 

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO 

ODR Adres Telefon 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
we Wrocławiu 

ul. Zwycięska 8 
53-033 Wrocław 

71 339 80 21 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie 

Minikowo 52 
89-122 Minikowo k. Nakła n/Notecią 

52 386 72 14 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Końskowoli 

ul. Pożowska 8 
24-130 Końskowola 

81 889 06 00 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Kalsku 

Kalsk 91 
66-100 Sulechów 

68 385 28 68 
68 385 20 91 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Bratoszewicach 

ul. Nowości 32 
95-011 Bratoszewice 

42 719 89 28 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Karniowicach 

ul. Osiedlowa 9 
32-082 Karniowice 

12 285 21 13 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie 

ul. Czereśniowa 98 
02-456 Warszawa 

22 571 61 00 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Łosiowie 

ul. Główna 1 
49-330 Łosiów 

77 443 71 00 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Boguchwale 

ul. Suszyckich 9 
36-040 Boguchwała 

17 870 15 07 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Szepietowie 

Szepietowo-Wawrzyńce 64 
18-210 Szepietowo 

86 275 89 00 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Lubaniu 

Lubań, ul. T. Maderskiego 3 
83-422 Nowy Barkoczyn 

58 326 39 00 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Częstochowie 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 70/126,  
42-200 Częstochowa 

34 377 01 00 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego  
w Modliszewicach 

Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 
26-200 Końskie 

41 372 22 84 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Olsztynie 

ul. Jagiellońska 91, 
10-356 Olsztyn 

89 535 76 84 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Poznaniu 

ul. Sieradzka 29, 
60-163 Poznań 

61 868 52 72 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach 

Barzkowice 2 
73-134 Barzkowice 

91 561 37 00 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


