
Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020  
do końca 2021 r.  

 Między innymi dla hodowców koni: 

Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji 
Planowany termin 
naboru/rozpoczęcia 
naboru wniosków* 

1 

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
typ operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych” – budowa płyt obornikowych, szamb, oraz zakup 
maszyn do nawożenia. Dofinansowanie do 100 tys. zł. (50% 

kosztów kwalifikowanych, młody rolnik (do 40 lat) 60%) 

30.12.2019 r.– 28.01.2020 r. 
listopad/grudzień 2020 r.** 

listopad 2021 r.** 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji 

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF -  Premia 60 tys. 
zł./ na małe gospodarstwo. Można między innymi: zakupić 

maszyny (również przyczepę do transportu koni), stado 
podstawowe, założyć plantację, wybudować małą stajnię, wiatę 

lub magazyn na paszę dla zwierząt. (Nie ma obowiązku 
ubezpieczenia w KRUS-ie, można być w ZUS-ie)  

 

luty 2020 r. 

 
3 

 
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 

typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar 
nawadnianie w gospodarstwie -  Dofinansowanie do 100 tys. zł. 
(50% kosztów kwalifikowanych, młody rolnik (do 40 lat) 60%) 

 

luty 2020 r. 
lipiec 2020 r. 

październik 2020 r. 
styczeń 2021 r. 

4 

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar d” – 

Dofinansowanie do 500 tys. zł. (50 % kosztów 
kwalifikowanych, młody rolnik (do 40 lat) 60%) na budowę 

stajni, modernizację, adaptację innego budynku na stajnię, oraz 
budowę magazynu na paszę dla zwierząt. 

Lub 200 tys. zł. (50 % kosztów kwalifikowanych, młody rolnik 
(do 40 lat) 60%) na zakup maszyn (również przyczepy do 

transportu koni), oraz 300 tys. zł. . (50 % kosztów 
kwalifikowanych, młody rolnik (do 40 lat) 60%) na budowę 

stajni, modernizację, adaptację innego budynku na stajnię, oraz 
budowę magazynu na paszę dla zwierząt.  

 
 

marzec 2020 r. 



5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
6 

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
na rzecz rozwoju małych gospodarstw”  typ operacji 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” - bez ASF 

- Premia 60 tys. zł./ na małe gospodarstwo. Można między 
innymi: zakupić maszyny (również przyczepę do transportu 

koni), stado podstawowe, założyć plantację, wybudować małą 
stajnię, wiatę lub magazyn na paszę dla zwierząt. (Nie ma 

obowiązku ubezpieczenia w KRUS-ie, można być w ZUS-ie)  
 
 

 
 

 
 
 

Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej 
na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych 

rolników” – 150 tys. zł. (do 40 lat)  
 

marzec 2020 r. 
luty 2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

maj 2020 r. 
luty 2021 r. 

7 

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na 

obszarach Natura 2000” 
 

listopad/grudzień 2020 r.** 

*Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu 
legislacyjnego projektów aktów prawnych.  
**Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. 
wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru). 
 


