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PUNKTACJA 

1.Produkcja prosiąt  

1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby loch w stadzie:  

a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,  

b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,  

c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,  

d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,  

e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;  

2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba loch w stadzie będzie większa niż:  

a) 100 sztuk i nie większa niż 200 sztuk, przyznaje się 1 punkt,  

b) 200 sztuk i nie większa niż 300 sztuk, przyznaje się 2 punkty,  

c) 300 sztuk, przyznaje się 3 punkty;  

3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa 

w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 

ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków 

spożywczych” objętego programem – przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie 

rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty;  

4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej 

niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;  

5) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 

5 punktów.  

 

2.Produkcja mleka krowiego  

1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie:  

a) o co najmniej 10 i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,  

b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,  

c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,  

d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,  

e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;  

2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż:  

a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk, przyznaje się 1 punkt,  

b) 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk, przyznaje się 2 punkty,  

c) 100 sztuk, przyznaje się 3 punkty;  

3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa 

w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 

ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków 



spożywczych” objętego programem – przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie 

rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty;  

4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej 

niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;  

5) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 

5 punktów.  

 

3.Produkcja bydła mięsnego 

1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów nieprzeznaczonych do 

produkcji mleka w stadzie:  

a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,  

b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,  

c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,  

d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,  

e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;  

2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów nieprzeznaczonych do produkcji mleka w 

stadzie będzie większa niż:  

a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk, przyznaje się 1 punkt,  

b) 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk, przyznaje się 2 punkty,  

c) 100 sztuk, przyznaje się 3 punkty;  

3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa 

w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 

ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków 

spożywczych” objętego programem – przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie 

rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty;  

4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej 

niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;  

5) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 

5 punktów. 

  

4.Nabór ogólny   

1) w przypadku operacji dotyczącej budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu 

paszowego, punkty przyznaje się w następujący sposób:  

a) jeżeli operacja obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków 

inwentarskich lub magazynu paszowego, przyznaje się 5 punktów,  

b) jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego stanowią co 

najmniej 50% wszystkich kosztów operacji, przyznaje się 3 punkty;  

2) w przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również 

na zwiększenie uczestnictwa w rynku, przyznaje się 1 punkt;  

3) w przypadku operacji związanej ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na 

zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt;  

4) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa 

w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 

ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków 



spożywczych” objętego programem – przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie 

rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty;  

5) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej 

niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;  

6) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 

5 punktów;  

 

Dodatkowe punkty  

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE – przyznaje się dodatkowy 1 punkt, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów,  

 


