
Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – 

rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój 

działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

wydłużony do 15 lutego 2021 r. 

 

 

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu 

naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług 

rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności 

pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 

Uprzejmie informuję że decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata  2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), wydłużeniu ulega termin do którego mogą być składane wnioski 

o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru od dnia 

30 listopada 2020 r. do dnia 13 stycznia 2021 r., zostaje przedłużony do dnia 15 lutego 2021 r. 

włącznie. 

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich 

wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej 

ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”. 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu 

na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, 

albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041). 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może być złożony w formie 

dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440). 

Informacje na temat typu operacji "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach 

poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, udzielane są w punktach informacyjnych 

w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie 

www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84. 


