
Wprowadzenie Zasady Wzajemnej Zgodności zobowiązuje wszystkich rolników 

do dostosowania swoich gospodarstw rolnych do spełnienia szeregu określonych 

norm i wymogów.  
 

 Mając na uwadze pomoc w ocenie gospodarstwa i poprawieniu ewentualnych 

niedociągnięć, doradcy posiadający stosowne uprawnienia mogą wykonać kompleksową 

ocenę gospodarstwa pod kątem spełniania norm i wymogów wzajemnej zgodności oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie.  

 

 Rolnicy korzystający z usług doradczych mogą uzyskać refundację poniesionych 

kosztów za zrealizowanie   usług doradczych w ramach działania „Korzystanie z usług 

doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”. Pomoc może być przyznana w okresie 

objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyłącznie raz na 

dany rodzaj usług doradczych (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 17 kwietnia 2008r. z późn. zm.). 

 

 Refundacją w ramach tego działania objęte mogą być: 

 kompleksowa ocena gospodarstwa pod kątem spełnienia Zasady Wzajemnej 

 Zgodności oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym,  

 w razie konieczności plan dostosowania gospodarstwa rolnego do norm  

 i wymogów w ramach Zasady Wzajemnej Zgodności,  

 dodatkowe usługi doradcze, m.in.:  

o biznesplan na potrzeby uzyskania kredytu,  

o biznesplan dla działań: Modernizacja gospodarstw rolnych (dotyczy planu 

rozwoju gospodarstwa przyczyniającego się do wzrostu wartości dodanej  

w gospodarstwie rolnym) lub 

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,  

o plan działalności rolnośrodowiskowej, 

o zmiana do planu działalności rolnośrodowiskowej. 

 Warunkiem skorzystania z refundacji dodatkowych usług doradczych jest 

 skorzystanie z oceny gospodarstwa. 

 

 Termin i miejsce składania wniosków: 

Działanie to uruchamiane  jest co roku poprzez podanie przez Prezesa ARiMR do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji, informacji o możliwości 

składania w danym roku kalendarzowym wniosków o przyznanie pomocy.  

W roku 2013 wnioski o przyznanie pomocy składać można w Biurach 

Powiatowych ARiMR od 2 stycznia 2013 r. 

 

 Kto może skorzystać z pomocy: 

Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej  

nie posiadającej osobowości prawnej, która: 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z REFUNDACJI  

PRZY KORZYSTANIU Z USŁUG DORADCZYCH 

 

Dotyczy wniosków o przyznanie pomocy składanych od dnia 2 lipca 2013 roku 

 

 



 posiada numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  

o przyznanie płatności, 

 prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej albo roślinnej  

i zwierzęcej, 

 nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie 

przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku  

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. L 277 z 21.10.2005, str. 1  

z późn. zm), 

 zawarła umowę w formie pisemnej o świadczenie usług doradczych z uprawnionym 

podmiotem doradczym o świadczenie przynajmniej: 

 usługi kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia 

wymogów wzajemnej zgodności oraz spełnienia zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

 złożyła wniosek o przyznanie pomocy z tytułu korzystania z usług doradczych, 

 skorzystała, po otrzymaniu decyzji z ARiMR o przyznaniu pomocy, z usług 

doradczych przed upływem 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu 

pomocy stała się ostateczna i poniosła 100% kosztów objętych umową, 

 złożyła wniosek o płatność. 

 

 Wysokość pomocy: 

 pomoc (w formie refundacji) jest przyznawana na pokrycie części udokumentowanych 

kosztów kwalifikowalnych poniesionych w formie rozliczenia bezgotówkowego 

przeprowadzonego poleceniem przelewu na rachunek bankowy  

 kosztami kwalifikowanymi są koszty usług doradczych wyszczególnionych  

w zawartej umowie w wysokości nieprzekraczającej stawek wskazanych w załączniku 

do rozporządzenia, 

 do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się podatku od towarów i usług VAT, 

 wysokość pomocy wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów 

kwalifikowanych za usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja  

w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna (przyznane przez ARiMR 

dofinansowanie pokrywa w 80% koszty kwalifikowalne poniesione przez rolnika na 

zrealizowane usługi doradcze, lecz nie może być wyższe  niż równowartość 1500 euro 

na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW),  

 

 Wniosek o płatność: 

 pomoc wypłaca się na wniosek o płatność, jeżeli wnioskodawca poniósł 100% 

kosztów kwalifikowalnych i pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do 

kosztów kwalifikowalnych tylko w formie rozliczenia bezgotówkowego 

przeprowadzonego poleceniem przelewu na rachunek bankowy, na których pokrycie 

ubiegał się o pomoc, 

 do wniosku o płatność dołącza się m.in. faktury, rachunki lub inne równoważne 

dokumenty księgowe lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu, 

potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę koszty kwalifikowalne usług 

doradczych.  
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