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Inwestycje

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na inwestycje na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na inwestycje na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR.

1a. Jeżeli inwestycja może mieć 
niekorzystne skutki dla środowiska, 
operacje inwestycyjne, aby kwalifikować 
się do wsparcia z EFRROW, muszą być 
poprzedzone oceną spodziewanego 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami właściwymi dla danego 
rodzaju inwestycji.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na 
inwestycje materialne i niematerialne, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
szczegółowych określonych w art. 6. 
Wsparcie dla sektora leśnictwa jest oparte 
na planie urządzenia lasu lub na 
równoważnym instrumencie.

2. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie w ramach tego 
rodzaju interwencji wyłącznie na 
inwestycje materialne i niematerialne, w 
tym w formie zbiorowej, które 
przyczyniają się do osiągnięcia 
odpowiednich celów szczegółowych 
określonych w art. 6. Wsparcie dla sektora 
leśnictwa jest oparte na planie urządzenia 
lasu, który obejmuje wymóg sadzenia 
gatunków przystosowanych do lokalnych 
ekosystemów, lub na równoważnym 
instrumencie w przypadku gospodarstw 
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powyżej określonej wielkości, którą 
określa państwo członkowskie.

2a. Państwa członkowskie przeznaczają co 
najmniej 30 % wsparcia, o którym mowa 
w niniejszym artykule, na inwestycje na 
cele związane ze środowiskiem i klimatem 
przyczyniające się do realizacji celów, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f). 
Państwa członkowskie traktują te 
inwestycje jako priorytetowe poprzez 
wyższe wsparcie, wyższą ocenę punktową i 
inne obiektywne kryteria o podobnym 
skutku.
Na podstawie niniejszego artykułu 
państwa członkowskie mogą także 
traktować priorytetowo inwestycje 
realizowane przez młodych rolników. 

3. 3.

Państwa członkowskie ustanawiają wykaz 
niekwalifikowalnych inwestycji i kategorii 
wydatków obejmujący co najmniej 
następujące elementy:

Państwa członkowskie ustanawiają wykaz 
niekwalifikowalnych inwestycji i kategorii 
wydatków obejmujący co najmniej 
następujące elementy:

a) zakup praw do produkcji rolnej; a) zakup praw do produkcji rolnej;

b) zakup uprawnień do płatności; b) zakup uprawnień do płatności;

c) zakup gruntów z wyjątkiem zakupu 
gruntów w celu ochrony środowiska lub 
zakupu gruntów przez młodych rolników 
z zastosowaniem instrumentów 
finansowych;

c) zakup gruntów z wyjątkiem zakupu 
gruntów w celu ochrony środowiska lub 
zakupu gruntów przez młodych rolników 
z zastosowaniem instrumentów 
finansowych;

d) zakup zwierząt, roślin 
jednorocznych i sadzenie tych roślin 
w celach innych niż przywrócenie 
potencjału rolnego lub leśnego 
w następstwie klęsk żywiołowych 
i katastrof;

d) zakup zwierząt innych niż 
wykorzystywane zamiast maszyn w celu 
ochrony krajobrazu lub do ochrony przed 
dużymi drapieżnikami;

da) zakup roślin jednorocznych i sadzenie 
tych roślin w celach innych niż 
przywrócenie potencjału rolnego lub 
leśnego w następstwie klęsk żywiołowych i 
katastrof;

e) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem 
dotacji udzielonych w formie dotacji na 
spłatę odsetek lub dotacji na opłaty 
gwarancyjne;

e) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem 
dotacji udzielonych w formie dotacji na 
spłatę odsetek lub dotacji na opłaty 
gwarancyjne;
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f) inwestycje w nawadnianie, niezgodne 
z dążeniem do osiągnięcia dobrego stanu 
jednolitych części wód, jak określono 
w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE, 
w tym rozwój nawadniania mający wpływ 
na jednolite części wód, których status 
określono jako gorszy niż dobry 
w odpowiednim planie gospodarowania 
wodami w dorzeczu;
g) inwestycje w duże projekty 
infrastrukturalne niebędące częścią 
strategii rozwoju lokalnego;

g) inwestycje w duże projekty 
infrastrukturalne niebędące częścią 
strategii rozwoju lokalnego; państwa 
członkowskie mogą również ustanawiać 
szczególne odstępstwa dotyczące 
inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową, o ile przewidziane 
zostaną jasne kryteria zapewniające 
komplementarność ze wsparciem w 
ramach innych instrumentów unijnych;

h) inwestycje w zalesianie, które nie 
są spójne z celami w zakresie klimatu 
i środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej, 
określonymi w ogólnoeuropejskich 
wytycznych dotyczących zalesiania 
i ponownego zalesiania.

h) inwestycje w zalesianie, które nie 
są spójne z celami w zakresie klimatu 
i środowiska zgodnymi z zasadami 
zrównoważonej gospodarki leśnej, 
określonymi w ogólnoeuropejskich 
wytycznych dotyczących zalesiania 
i ponownego zalesiania.

ha) inwestycje niezgodne z przepisami w 
sprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt lub 
z dyrektywą 91/676/EWG; 
hb) inwestycje w produkcję bioenergii 
niezgodne z kryteriami zrównoważonego 
rozwoju określonymi w dyrektywie w 
sprawie odnawialnych źródeł energii.

Akapit pierwszy lit. a), b), d) i g) nie ma 
zastosowania, jeżeli wsparcie udzielane 
jest w postaci instrumentów finansowych.

Akapit pierwszy lit. a), b), d) i g) nie ma 
zastosowania, jeżeli wsparcie udzielane 
jest w postaci instrumentów finansowych.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. a)–h) państwa 
członkowskie mogą ustanawiać 
odstępstwa dotyczące obszarów 
wyspiarskich, w tym obszarów najbardziej 
oddalonych, w celu przezwyciężenia 
niekorzystnych warunków związanych z 
odizolowaniem i oddaleniem.

4. 4.
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Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnego poziomu 
dofinansowania wynoszącego 75 % 
kosztów kwalifikowalnych.

Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnego poziomu 
dofinansowania kosztów kwalifikowalnych 
określonego w załączniku IXaa.

Maksymalny poziom dofinansowania 
można zwiększyć w odniesieniu do 
następujących inwestycji:

Maksymalny poziom dofinansowania 
można zwiększyć w odniesieniu do 
następujących inwestycji:

a) zalesianie i inwestycje 
nieprodukcyjne związane z celami 
szczegółowymi dotyczącymi środowiska 
i klimatu określonymi w art. 6 ust. 1 lit. d), 
e) i f);

a) zalesianie, zakładanie systemów 
rolno-leśnych i inwestycje nieprodukcyjne, 
w tym scalanie gruntów, związane 
z celami szczegółowymi dotyczącymi 
środowiska i klimatu określonymi w art. 6 
ust. 1 lit. d), e) i f);

b) inwestycje w podstawowe usługi na 
obszarach wiejskich;

b) inwestycje w podstawowe usługi na 
obszarach wiejskich;

c) inwestycje w przywrócenie 
potencjału rolnego lub leśnego 
w następstwie klęsk żywiołowych lub 
katastrof oraz inwestycje w odpowiednie 
działania zapobiegawcze w lasach 
i w środowisku wiejskim.

c) inwestycje w przywrócenie 
potencjału rolnego lub leśnego 
naruszonego w następstwie pożarów i 
innych klęsk żywiołowych lub katastrof, w 
tym w następstwie wystąpienia burz, 
powodzi, agrofagów lub chorób, a także 
odtwarzanie lasów przez rozminowywanie 
oraz inwestycje w odpowiednie działania 
zapobiegawcze w lasach i w środowisku 
wiejskim, jak również inwestycje w 
utrzymanie dobrej kondycji lasów;

ca) inwestycje w innowacyjne techniki i 
systemy produkcji przyczyniające się 
jednocześnie do osiągnięcia celów 
wymienionych w art. 6 ust. 1 lit. a), b), d), 
e) i f);
cb) inwestycje na rzecz ochrony stad przed 
drapieżnikami;
cc) inwestycje na obszarach najbardziej 
oddalonych i obszarach z ograniczeniami 
naturalnymi, w tym na obszarach 
górskich i wyspiarskich;
cd) inwestycje związane z dobrostanem 
zwierząt.

Or. en


