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P
ożyczki są adresowane do samorządów oraz lokal-
nych grup działania w  ramach programów: „Pod-
stawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, 
„Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” oraz „Wdrażanie projektów współ-

pracy”. Kwota prefinansowania wynosi 3592,4 mln euro, cześć 
środków przeznaczono na uzupełnienie płatności bezpośrednich 
(705,3 mln euro) oraz na program SAPARD (140,0 mln euro). 
Wnioski będą przyjmowane przez Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, pożyczka może być przyznana do wysokości dotacji z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich po przedstawieniu 
umowy o udzielonej pomocy zawartej 
pomiędzy pożyczkobiorcą a samorzą-
dem województwa. Oprocentowanie 
wynoszące 0,25 stopy rentowności  
52-tygodniowych bonów skarbowych 
oraz prowizja w wysokości do 0,1 proc. 
są dużo niższe od opłat standardowo 
stosowanych na rynku bankowym.

Kryteria dofinansowania
W PROW na lata 2007–2013 za-

rezerwowano dotacje w kwocie 17 217 
mln euro, w tym z kasy EFRROW 
13 230 mln euro. Krajowe dofinan-
sowanie uzupełniające wyniesie około 
4 mld euro. Środki te będą dystrybu-

owane na poszczególne osie (kierunki pomo-
cy) w proporcjach określonych przepisami UE. 
Utrzymana zostanie zasada zaliczkowania progra-
mu, co oznacza że wydatki będą refinansowane 
z budżetu UE. Najtrudniejsze może okazać utrzy-
manie płynności w taki sposób, aby środki były 
dostępne w całym okresie programowym. Ko-
perta finansowa stanowi limit naszych wydatków 
w okresie 7 lat, a nawet dłużej, ponieważ zgodnie 
z unijną zasadą n+2 środki z danego roku mogą 
być przenoszone na kolejne dwa lata. 

Ministerstwo rolnictwa zapowiada zmianę zasad rozdyspo-
nowania funduszy PROW. Nowe kryteria zaczną obowiązywać 
najwcześniej od lipca br., gdy ruszy zbieranie nowych wniosków. 
Resort chce wprowadzić szczególny, preferencyjny poziom wspar-
cia dla grup producentów w zakresie wykorzystywania maszyn 
rolniczych, przetwórstwa i sprzedaży żywności. Dofinansowanie 
otrzymają firmy, które podpisały wieloletnie umowy kontrakta-
cyjne oraz te, których udziałowcami są rolnicy. 

Obecnie działa 148 rolniczych grup producenckich. W PROW 
na lata 2007–2013 zapisano, że na wspieranie tej metody gospoda-

rowania przeznaczone zostaną ponad 
130 mln euro. Oczekuje się, że środki 
te przyczynią się do utworzenia ok. 350 
nowych podmiotów. Mogą oni ubiegać 
się o dotacje w ciągu pierwszych 5 lat 
działalności. Zgodnie z nowymi prze-
pisami – po uzyskaniu wpisu do sto-
sownego rejestru – rolnicy są zwolnieni 
z podatku od nieruchomości wykorzy-
stywanych na prowadzenie wspólnej 
działalności, a także od konieczności 
płacenia podatku dochodowego od 
osób prawnych. 

Zielone światło dla MSP
O pomoc unijną dla MSP mogą 

ubiegać się właściciele niewielkich 
firm o obrocie do 2 milionów euro 

Resort rolnictwa przygotował regulacje 
dotyczące pożyczek z budżetu państwa 
na wyprzedzające finansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013. 
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Kasa 
w PROW

PROW 2007–2013: PODZIAŁ 
NA OSIE (KIERUNKI POMOCY)
  poprawa konkurencyjności sekto-

ra rolnego i leśnego – 7 187 533 tys. 
euro;

  poprawa środowiska naturalnego 
i obszarów wiejskich – 5 546 000 
tys. euro;

  jakość życia na obszarach wiej-
skich i zróżnicowanie gospodarki 
wiejskiej – 3 430 184 tys. euro;

  program LEADER – 787 500 tys. 
euro;

  pomoc techniczna  (dla admini-
stracji) – 266 600 tys. euro.
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zatrudniających poniżej 10 osób. Jest to program skierowa-
ny do tych, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy w miej-
scowościach do 5 tysięcy mieszkańców (w gminie wiejskiej lub 
miejsko-wiejskiej). Działalność firmy nie musi być związana 
z produkcję rolniczą, a wysokość pomocy zależy od tego, ile po-
wstanie dodatkowych miejsc pracy. 100 tysięcy to maksymalny 
zwrot połowy poniesionych kosztów na utworzenie od jednego 

do 2 miejsc pracy. Dwa razy tyle przysługuje, gdy biznes plan 
przewiduje zatrudnienie trzech lub 4 osób, natomiast 300 tys. zł 
jest przewidziane dla firm, które utworzą co najmniej 5 nowych 
miejsc pracy. 

Obecne mechanizmy finansowania sektora przetwórstwa 
rolno-spożywczego (dopłaty ARiMR do oprocentowania kredy-
tów, gwarancje i poręczenia) będą obowiązywały tylko do końca 

Resort chce wprowadzić 
szczególny, preferencyjny 
poziom wsparcia
dla grup producentów. 
Dofinansowanie
otrzymają firmy, które 
podpisały wieloletnie 
umowy kontraktacyjne
oraz te, których 
udziałowcami są rolnicy.
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2008 r. Małe i średnie fi rmy tej branży mogą uzyskać zwrot do 
40 proc. kosztów kwalifi kowanych inwestycji (budowy, remon-
ty, modernizacja zakładów, zakup linii produkcyjnych, środków 
transportu, urządzeń, oprogramowania), podczas gdy duże fi rmy 
tylko 25 proc. W obu przypadkach maksymalna kwota dofi nan-
sowania wyniesie nie więcej niż 20 mln zł w całym okresie trwa-
nia programu, a w przypadku fi rm posiadających wiele zakładów 
30 mln zł.  Na największe wsparcie (do 50 proc.) mogą liczyć 
fi rmy, które mają podpisane długoterminowe umowy kontrakta-
cyjne z dostawcami surowców.

Novum przy fi nansowaniu projektów rolniczych stano-
wi wymóg wykazywania kosztów kwalifi kowanych. Jedynie te 
koszty mogą stanowić podstawę wyliczenia  należnego wspar-
cia. Zgodnie z wytycznymi UE od 2010 r. będzie uwzględnia-
ne maksymalnie 10 proc. kosztów kwalifi kowanych związanych 
z daną inwestycją.  

Wskaźnik „intensywności pomocy”  
Zgodnie z dyrektywami Wspólnoty dla sektora rolnego na 

lata 2007–2013 instrumentem pomocy państwa są nie tylko 
dotacje, ale też preferencyjne kredyty inwestycyjne i klęskowe. 
Do końca 2013 r. kwota kredytu udzielonego benefi cjentowi 
musi być ograniczona tzw. wskaźnikiem intensywności pomocy, 
obliczanym jako procentowy udział tzw. kosztów kwalifi kowa-
nych przed opodatkowaniem. Do ustalenia wskaźnika przyjmuje 
się oprocentowanie rynkowe według obowiązującej stopy refe-
rencyjnej przyjętej przez KE i publikowanej dwa razy w roku 
w „Dzienniku Urzędowym” serii C. Wskaźnik określa się na 
dzień przyjęcia zobowiązania, a więc w momencie podpisywania 
umowy kredytowej. 

Bank jest zobowiązany do monitorowania maksymalnej in-
tensywności pomocy, jaką dany benefi cjent może otrzymać w al-
ternatywnej formule
n oprocentowania kredytów,
n spłaty części kredytu,
n poręczeń lub gwarancji,
n rozłożenia kwoty kredytu w przypadku gruntów ANR.  

Generalna zasada stanowi, że intensywność pomocy nie 
może przekroczyć 40 proc. Przykładowo: przy kredycie 100 tys. 
zł, wsparcie ze środków publicznych w jakiejkolwiek formie nie 
może być wyższe niż 40 tys. zł. Intensywność pomocy może być 
zwiększona m.in. w przypadku inwestycji na obszarach ONW 
oraz realizowanych przez młodych rolników (50 proc.), a także 
na  przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i poprawą 
tzw. dobrostanu zwierząt (75 proc.).

Przykładowo: grupa producentów rolnych, zaciągając 
obecnie kredyt z linii nGP w kwocie 16 mln zł na 15 lat, 
w tym 3 lata karencji w spłacie kapitału, otrzymałaby do wy-
korzystania pomoc w kwocie 9 7583,34 tys. zł (po zdyskon-
towaniu 7 125,27 tys. zł, tj. 44,53 proc. kwoty kredytu. Kal-
kulacja ta uwzględnia stopę redyskontową 5,75 proc. i sto-
pę referencyjną 6,42 proc. Zakład przetwórstwa produktów 
rolnych, korzystając z kredytu linii nBR w kwocie 16 mln zł 
na 8 lat, w tym 3 lata karencji w spłacie kapitału, uzyskał-
by 5 437,96 tys. zł (po zdyskontowaniu 4 752,13 tys. zł, tj. 
29,70 proc. kwoty kredytu). Natomiast młody rolnik, zacią-
gając kredyt z linii nMR w kwocie 4 mln zł na 15 lat, w tym 
2 lata karencji w spłacie kapitału, otrzymałby 2 198,17 tys. zł 
(po zdyskontowaniu 1 633,21 tys. zł, tj. 40,83 proc.).

Dotacje dla bogatych?
PROW był krytykowany za to, że promuje… bogatych. 

W Polsce jest ok. 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego tylko 
10 proc. posiada areał uprawowy powyżej 15 hektarów. Z da-
nych ministerstwa rolnictwa wynika, że 60 proc. unijnych do-
tacji trafi a do 7 proc. obszarników. Dochody najsłabszych – jak 
policzono – wynoszą… złotówkę na godzinę. Jedynie więc dzię-
ki unijnym dopłatom obszarowym właściciele tych gospodarstw 
nie zasilają szeregów bezrobotnych. Dlatego wielu rolników ucie-
szyła informacja, że być może będzie kontynuowany program 
wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych (5 tysięcy zł dotacji 
przez 5 lat). Dotychczas objętych nim zostało ponad 170 tysięcy 
takich gospodarstw. 

Rolnicy, którym nie udało się przystąpić do programu będą 
mieli taką szansę z nowego rozdania funduszy. Działanie to nie 
jest na razie wpisane do PROW, ale ma do niego wrócić.

Komisja Europejska niezbyt przychylnie traktuje tego typu 
programy, ponieważ są one traktowane nie jako działania in-
westycyjne lecz socjalne. Dlatego nowy program wsparcia dla 
gospodarstw niskotowarowych byłyby uruchomiony na innych 
zasadach.

W myśl propozycji KE, dwukrotnie zwiększona będzie po-
moc de minimis w rolnictwie – w ciągu trzech lat jeden rolnik 
mógłby otrzymać do 6 tysięcy euro. Niezmienny miałby jednak 
pozostać ogólny limit dostępnych środków dla poszczególnych 
krajów. Maksymalna pomoc państwa w sektorze rolnym nie 
przekroczyłaby 0,6 proc. wartości produkcji, w polskim rolni-
ctwie wyniosłaby w ciągu 3 lat ponad 85 milionów euro. ®

LICZBA I KWOTA KREDYTÓW Z DOPŁATAMI  ARiMR DO OPROCENTOWANIA
Okres Inwestycyjne Klęskowe obrotowe Razem

liczba kwota (w tys. zł) liczba kwota (w tys. zł) liczba kwota (w tys. zł)
2007 r. 22 872 3 263 548,06 84 375 1 164 696,81 107 247 4 428 244,87

Z danych ministerstwa rolnictwa 
wynika, że 60 proc. unijnych dotacji 
trafi a do 7 proc. obszarników. 
Dochody najsłabszych – jak policzono 
– wynoszą… złotówkę na godzinę.


