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Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji? 

Pomoc przyznaje się, jeżeli: 

1) operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie 
z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez Beneficjenta kosztów 
kwalifikowalnych operacji oraz złożenie Wniosku o płatność końcową, nastąpi w terminie: 
a)  24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach, 
b)  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie 

(operacje których planowana wartość pomocy nie przekracza 250 tys. złotych netto musi być 
realizowana w jednym etapie) 

– lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.; 

3) płatność końcowa będzie obejmowała nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy. 

W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem 
leasingu pomoc przyznaje się jeśli: 
a) operacja będzie realizowana nie więcej niż w pięciu etapach,  
b) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy, przy czym złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią w odniesieniu do części operacji 
obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu 
nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; 

c) Wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż co 6 miesięcy, 
d) zakończenie realizacji operacji i złożenie Wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od 

dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym złożenie ostatniego 
Wniosku o płatność w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na 
nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminie: 

− 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach, 

− 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie. 

W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem 
leasingu, Beneficjent, w terminie określonym w Umowie, składa w oddziale regionalnym Agencji albo 
w biurze powiatowym Agencji przed planowanym dniem złożenia Wniosku o płatność pośrednią w ramach 
którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, umowę leasingu 
wraz z harmonogramem spłat. 

 

Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne?  

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty, które w poszczególnych zakresach usług są 
następujące:  
1. Usługi związane z rolnictwem: 
1) zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego 

przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:  
a) przeznaczonych do:  

-  uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin; 
- przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i 

pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży;  
- przygotowywania pasz;  
- rozdrabniania i szarpania słomy i roślin; 
- chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic); 
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b) sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych; 
c) ciągników w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (np. jeżeli 

koszty kwalifikowalne z wyłączeniem ciągnika stanowią 200 000 zł, to kwalifikowalny koszt zakupu 
ciągnika może wynosić maksymalnie 100 000 zł); 

2) zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane  z umową leasingu, zakończonego 
przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej i kontrolnej; 

3) zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem 
lub wspomagających  sterowanie procesem świadczenia usług;  

4) wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem; 
5) opłaty za patenty i licencje; 
6) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt 

przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);  

2. Usługi związane z leśnictwem: 
1) zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego 

przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:  
a) przeznaczonych do:  

- przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia; 
- zalesień i odnowień; 
- pielęgnacji upraw leśnych; 
- ochrony lasu; 
- przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew; 
- pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;  

b) ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (np. 
jeżeli koszty kwalifikowalne z wyłączeniem ciągnika stanowią 200 000 zł, to kwalifikowalny koszt 
zakupu ciągnika może wynosić maksymalnie 100 000 zł); 

2) zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem 
lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;  

3) wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem; 
4) opłaty za patenty i licencje; 
5) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt 

przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);   

3. Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych 
1) zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego 

przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:  
a) regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych; 
b) układania drenażu; 
c) kopania stawów oraz zbiorników; 
d) utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji; 

2) zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem 
lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;  

3) wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem; 
4) opłaty za patenty i licencje; 
5) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt 

przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);  

4. Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji 
1) zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego 

przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i 
dezynfekcji:  

a) budynków służących gospodarce rolnej:  
- produkcyjnych, 
- gospodarczych, 
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- inwentarsko-składowych, ochrony lasu; 
b) urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych, 
c) urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych; 
2) zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem 

lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;  
3) wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem; 
4) opłaty za patenty i licencje; 
5) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt 

przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);  

5. Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych: 
1) zakup:  
a) stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan; 
b) sensorów; 
c) urządzeń i czujników do pomiaru:  

- wilgotności gleby; 
- zasolenia gleby; 
- temperatury; 
- jakości powietrza; 
- jakości wody; 

d) urządzeń sterujących; 
e) pedometrów i akcelerometrów; 
f) dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub 

do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów; 
g) stacji meteo; 
h) gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, 

przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako usługa SaaS w wysokości 
nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych; 

2) zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem 
lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;  

3) zakup sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 2, w tym laptopa, 
tabletu, serwera w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych; 

4) wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji, w 
wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych; 

5) wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem; 
6) opłaty za patenty i licencje; 
7) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt 

przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto). 
 

Koszty ogólne, koszt zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania 
przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, koszt wdrożenia systemu 
zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem oraz opłaty za patenty i licencje, nie mogą być jedynymi 
kosztami kwalifikowalnymi.  
 

Powyższe koszty mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione w formie rozliczenia 
bezgotówkowego od dnia złożenia Wniosku  jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w 
zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych, 
gdy zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku. 

 




