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Sprawa: koszty kwalifikowalne w ramach instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

W związku z zapytaniem skierowanym do Departamentu Działań Inwestycyjnych, dotyczącym zakresu 

wsparcia w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, DDI poniżej przedstawia 

wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. 

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 7-8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia  

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 

operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  

w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  

(Dz. U., poz. 1371 z późn. zm.) do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–4, 

zalicza się między innymi koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu 

prowadzonej działalności rolniczej oraz opłat za patenty lub licencje. 

Ponadto zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje 

typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, koszty kwalifikowalne obejmują między innymi, koszty 

zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, 

znaków towarowych. Inwestycje, których dotyczą ww. koszty muszą być bezpośrednio związane  

z działalnością rolniczą, w tym również mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów rolnych 

wytwarzanych w gospodarstwie. 

 

W związku z powyższym zgodnie z zapisami przedmiotowego Rozporządzenia oraz Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wsparciu może podlegać zakup laptopa wraz  

z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem RolnikON oraz licencji dojącej pełen dostęp do 

programu komputerowego. 

Mając na uwadze powyższe jedynie zakup dostępu do oprogramowania komputerowego na zasadach 

licencji może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach operacji  typu „Modernizacja gospodarstw 

rolnych”.  
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