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W wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich 
w latach 2014–2020 (1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt (75) dodaje się lit. s) w brzmieniu:

„s) pomoc na udział czynnych zawodowo rolników w systemach jakości bawełny i środków spożywczych zgodnie 
z sekcją 3.8 części II.”;

2) pkt (93) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Państwa członkowskie mogą ustalić kwotę pomocy w odniesieniu do środków lub rodzajów operacji, o których 
mowa w sekcjach 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.4 i 3.5 części II niniejszych wytycznych, na 
podstawie standardowych założeń dotyczących dodatkowych kosztów i utraconych dochodów.”;

3) pkt (503) otrzymuje brzmienie:

„(503) Pomoc na inwestycje w zakresie leśnictwa współfinansowana z EFRROW, bądź też przyznana jako dodat
kowe finansowanie krajowe takiej współfinansowanej pomocy, może obejmować koszty kwalifikowalne inne 
niż te, o których mowa w pkt (502) lit. a)–e), pod warunkiem że koszty te są w pełni kwalifikowalne na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz że pomoc ta jest identyczna z bazowym środkiem 
uwzględnionym w programie rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonym na podstawie wspomnianego 
rozporządzenia. W przypadku, gdy taka pomoc jest udzielana w formie instrumentów finansowych, może 
również obejmować koszty, o których mowa w pkt 502 lit. f).”;

4) nagłówek sekcji 2.1.2 części II otrzymuje brzmienie:

„2.1.2. Pomoc na zakładanie, odtwarzanie lub odnowę systemów rolno-leśnych”;

5) pkt (513) otrzymuje brzmienie:

„(513) Komisja uzna pomoc na zakładanie, odtwarzanie lub odnowę systemów rolno-leśnych za zgodną z rynkiem 
wewnętrznym na mocy art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu, jeżeli spełnia ona wymogi wspólnych zasad oceny 
określone w niniejszych wytycznych oraz poniższe warunki.”;

6) pkt (516) otrzymuje brzmienie:

„(516) Pomoc obejmuje koszty zakładania, odtwarzania lub odnowy, a na pokrycie kosztów utrzymania przez 
okres maksymalnie pięciu lat może zostać przyznana roczna premia na hektar.”;

7) pkt (518) otrzymuje brzmienie:

„(518) Pomoc może wynosić do 80 % kwoty kosztów kwalifikowalnych inwestycji w zakładanie, odtwarzanie lub 
odnowę systemów rolno-leśnych oraz do 100 % kwoty premii rocznej.”;

(1) Dz.U. C 204 z 1.7.2014, s. 1.
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8) po pkt (536) wprowadza się punkt 536a w brzmieniu:

„(536a) Warunki określone w pkt (534), (535) i (536) nie mają zastosowania do pomocy, która jest współfinanso
wana z EFRROW, bądź też przyznana jako dodatkowe finansowanie krajowe takiej współfinansowanej 
pomocy, oraz która jest udzielana w formie instrumentów finansowych.”;

9) w pkt (565) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Infrastruktura zainstalowana w wyniku demonstracji może być wykorzystywana po zakończeniu operacji.”;

10) po pkt (567) dodaje się punkt w brzmieniu:

„(567a) Pomoc na projekty demonstracyjne, która jest współfinansowana w ramach EFRROW lub przyznana jako 
dodatkowe finansowanie krajowe takiej współfinansowanej pomocy, i która jest udzielana w formie instru
mentów finansowych, może obejmować koszty kwalifikowalne inne niż te, o których mowa w pkt (293) lit. d) 
ppkt (i)–(iv) w sekcji 1.1.10.1, pod warunkiem że koszty te są w pełni kwalifikowalne na podstawie rozporzą
dzenia (UE) nr 1305/2013 oraz że pomoc ta jest identyczna z bazowym środkiem uwzględnionym w progra
mie rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonym na podstawie wspomnianego rozporządzenia.”;

11) po pkt (569) dodaje się punkt w brzmieniu:

„(569a) Pomoc, która jest współfinansowana z EFRROW, bądź też przyznana jako dodatkowe finansowanie krajowe 
takiej współfinansowanej pomocy, może być wypłacana instytucji zarządzającej, o której mowa w art. 65 
ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.”;

12) w pkt (635) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Z wyjątkiem przypadków, gdy pomoc jest udzielana w formie instrumentów finansowych oraz o ile nie wskazano 
inaczej, koszty kwalifikowalne w odniesieniu do środków pomocy inwestycyjnej wchodzących w zakres rozdziału 3 
części II niniejszych wytycznych są ograniczone do następujących kosztów:”;

13) pkt (636) otrzymuje brzmienie:

„(636) Z wyjątkiem przypadków, gdy pomoc jest udzielana w formie instrumentów finansowych, kosztów innych 
niż wymienione w pkt (635), związanych z umowami leasingu, takich jak marża leasingodawcy, koszty refi
nansowania odsetek, koszty bieżące i opłaty ubezpieczeniowe, nie zalicza się do kosztów kwalifikowalnych.”;

14) po pkt (642) wprowadza się punkt (642a) w brzmieniu:

„(642a) Jeżeli pomoc jest udzielana w formie instrumentów finansowych, składnikiem procesu produkcyjnego 
może również być produkt nierolny, pod warunkiem że inwestycja przyczynia się do osiągnięcia co naj
mniej jednego priorytetu Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.”;

15) po pkt (644) wprowadza się punkt (644a) w brzmieniu:

„(644a) W odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych, o których mowa w pkt (644) lit. b), d) i e), jeżeli wsparcie 
ma formę instrumentów finansowych, pomoc nie ogranicza się do małej infrastruktury.”;

16) w pkt (645) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Wspomniane plany nie są wymagane w odniesieniu do inwestycji, które otrzymują wsparcie w formie instrumen
tów finansowych.”;

17) w pkt (654) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Plan biznesowy obejmuje maksymalnie pięć lat.”;

18) pkt (656) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Pomoc musi być wypłacona w co najmniej dwóch ratach.”;

19) pkt (663) otrzymuje brzmienie:

„(663) Pomoc dla przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, które nie są aktywne w sektorze rolnictwa, może zostać 
udzielona na zachowanie i zrównoważone wykorzystanie i rozwój zasobów genetycznych w rolnictwie, 
w tym zasobów nielokalnych, w przypadku operacji nieobjętych przepisami pkt (208)–(219) sekcji 1.1.5.1 
części II niniejszych wytycznych.”;
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20) po pkt (672) wprowadza się punkt (672a) w brzmieniu:

„(672a) Infrastrukturę zainstalowaną w ramach demonstracji można wykorzystywać po zakończeniu operacji.”;

21) w pkt (673) dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Pomoc na szkolenie doradców może jednak być wypłacana instytucji zarządzającej, o której mowa w art. 65 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.”;

22) w pkt (681) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Pomoc musi być wypłacana podmiotom świadczącym usługi doradcze lub instytucji zarządzającej, o której mowa 
w art. 65 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.”;

23) Tytuł sekcji 3.8 w rozdziale 3 części II otrzymuje brzmienie:

„Pomoc na udział czynnych zawodowo rolników w systemach jakości bawełny i środków spożywczych”;

24) pkt (685) otrzymuje brzmienie:

„(685) Komisja uzna pomoc na przystępowanie rolników do systemów jakości bawełny lub środków spożywczych 
lub na uczestnictwo w tych systemach w ciągu ostatnich pięciu lat za zgodną z rynkiem wewnętrznym na 
podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu, jeżeli spełnia ona wymogi wspólnych zasad oceny określone 
w niniejszych wytycznych, wspólne przepisy mające zastosowanie do rozdziału 3 części II niniejszych 
wytycznych oraz poniższe warunki.”

25) w pkt (688) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Jeżeli przystąpienie do systemu jakości miało miejsce przed złożeniem wniosku o wsparcie, maksymalny okres 
pięciu lat skraca się o liczbę lat, które upłynęły od momentu przystąpienia do momentu złożenia wniosku 
o pomoc.”;

26) pkt (709) otrzymuje brzmienie:

„(709) Z wyjątkiem przypadków, gdy pomoc jest udzielana w formie instrumentów finansowych, koszty bezpo
średnie na podstawie pkt (708) lit. d) ograniczają się do kosztów kwalifikowalnych pomocy inwestycyjnej, 
jak określono w pkt (635) i (636).”;

27) pkt (716) otrzymuje brzmienie:

„(716) Pomoc może być przyznawana na pokrycie wyłącznie następujących kosztów kwalifikowalnych:

a) koszty administracyjne ustanowienia funduszu wspólnego inwestowania, rozłożone degresywnie na okres 
nieprzekraczający trzech lat;

b) początkowy kapitał podstawowy danego funduszu wspólnego inwestowania.”;

28) pkt (717) otrzymuje brzmienie:

„(717) Państwa członkowskie mogą ograniczyć koszty kwalifikowalne przez zastosowanie pułapów w odniesieniu 
poszczególnych funduszy.”;

29) pkt (718) otrzymuje brzmienie:

„(718) Pomoc ograniczona jest do 70 % kosztów kwalifikowalnych.”.
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