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PODSTAWA PRAWNA
Program Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014-2020
ROZPORZĄDZENIe MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 października
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

DO KOGO SKIEROWANA JEST POMOC ?
Beneficjentem działania, może być rolnik, będący osobą fizyczną, domownik lub małżonek tego
rolnika, który:
jest ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie,
podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów
rolnych,
w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie był wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS).

FORMA WSPARCIA
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Refundacji podlega 50% kosztów, które beneficjent poniósł podczas realizacji, kwalifikującej się
do wsparcia inwestycji.
Wysokość pomocy 10 000 zł - 300 000 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Do

kosztów

operacji,

które

kwalifikują

się

do

wsparcia,

zalicza

się

m.in.

koszty:

Zakupu wraz z instalacją:
a. maszyn lub urządzeń do:
- magazynowania
lub
przygotowania
produktów
rolnych
do przetwarzania,
- przetwarzania produktów rolnych,
- magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich
do sprzedaży,
b. aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji
lub magazynowania,
c. oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem
produkcji, lub magazynowania.
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Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a. budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego
lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b. budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów
podstawowych:
- innych niż związanych z ochroną środowiska,
- związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu ( Tabela 1),
c. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
d. pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralna część obiektów podstawowych
w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych obiektów.
Przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
a. kosztorysów,
b. projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
c. ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
d. przygotowania biznesplanu,
e. sprawowania
nadzoru
urbanistycznego,
architektonicznego,
konserwatorskiego.

budowlanego

lub

KRYTERIA WYBORU WNIOSKÓW - PUNKTACJA
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów.
Punkty przyznawane są zgodnie z następującym kryterium :
Beneficjent ma nie więcej niż 40 lat – 3 pkt.;
Największy udział w kosztach stanowią koszty w zakresie nowych produktów, procesów,
technologii (innowacje) – 5 pkt.;
Inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu
(Tabela 1) – 5 pkt.
Uczestnictwo podmiotu w unijnych lub krajowych systemach jakości – 3 pkt.
Przetwarzanie produktów ekologicznych w ilości co najmniej 10% wszystkich
przetwarzanych produktów (po zakończeniu realizacji operacji) – 5 pkt.
Operacja dotyczy wybranych rodzajów działalności gospodarczej (Tabela 2) – 2 pkt.
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Tabela 1. Rodzaje inwestycji związanych z ochroną środowiska, za które przyznawane są punkty.
1.

Obiekty gromadzenia odpadów stałych

2.

Zbiorniki na ścieki przemysłowe

3.

Zbiornikowe systemy bioremediacji (neutralizacji) odpadów i ścieków

4.

Oczyszczalnie ścieków na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

5.

Piece na biomasę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

6.

Wymiana pieca węglowego na piec gazowy na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej

7.

Instalacje paneli słonecznych, ogniw fotowoltaicznych; małe elektrownie
wiatrowe do produkcji energii na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej

8.

Systemy odzysku ciepła lub pompy ciepła

9.

Wymiana eternitowych pokryć dachowych budynków produkcyjnych i
magazynowych , zakup blachy

10.

Termomodernizacja budynków

11.

Produkcja biogazu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

Tabela 2. Rodzaje działalności gospodarczej, za które przyznawane są punkty.
Numer Polskiej
Klasyfikacji
Działalności
(PKD)

Sektor

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa
drobiowego.

10.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i
pasz dla zwierząt – dotyczy sprzedaży hurtowej zbóż

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i
tłuszczów jadalnych
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Realizacja operacji w gminach należących do powiatów, w których bezrobocie,
wg danych GUS w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości
ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, było:
- najwyższe w kraju – 4 pkt.
- niższe od wartości najwyższej w kraju – liczba punktów zgodnie z wartością
bezrobocia proporcjonalnie mniejsza od liczby 4.

Minimalna liczba, do której przyznawana jest pomoc to 5 punktów.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma 90 dni na rozpatrzenie wniosków,
po czym podaje do publicznej wiadomości informację o kolejności przysługiwania pomocy.

POZYTYWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU OBOWIĄZKI BENEFICJENTA
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, w terminie
10 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności
przysługiwania pomocy ARiMR wzywa beneficjenta do zawarcia umowy.
Po podpisaniu umowy pomiędzy rolnikiem, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zobowiązuje się on do przestrzegania następujących zobowiązań:
Rejestracja działalności gospodarczej w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
Stosowanie
procedury
zachowania
konkurencyjności
przy
zamówieniach
przekraczających 20 tys. zł netto,
Nabywanie produktów rolnych przez 5 lat na podstawie co najmniej 3-letnich umów,
zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75%
całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych lub nabywania produktów rolnych
bezpośrednio od producentów ekologicznych – z wykluczeniem podmiotów
przetwarzających produkty rolne własnej produkcji,
Realizacja operacji i złożenie wniosku o płatność końcową w odpowiednim terminie:
36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych
w kilku etapach
24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych
w jednym etapie
Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą od dnia przyznania
ostatniej płatności do dnia, w którym upływa 5 lat,
Niefinansowanie kosztów kwalifikowanych operacji z udziałem innych środków
publicznych.
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WYKAZ WYKONYWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA POMOC

PKD

Sektor

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – zakresie uboju dotyczy
działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98,
poz. 630) lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych
zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane
wrozporzadzeniu

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie
nieobjętym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej.

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego.

10.31.Z

Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z

Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością
w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – dotyczy podmiotów
zajmujących się działalności w zakresie produkcji wyrobów z jaj

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – dotyczy podmiotów
zajmujących się działalności w zakresie przetwórstwa miodu

10.91.Z

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

10.92.Z

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11.01.Z

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością
w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia

11.02.Z

Produkcja win gronowych

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i
winopodobnych

13.10.Z

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcje nici – dotyczy podmiotów
zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej

20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – dotyczy podmiotów zajmujących
się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy podmiotów
zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku, szyszek chmielu
lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy
podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów
mleczarskich

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się
działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych
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POWIATOWE ZESPOŁY DORADZTWA ROLNICZEGO
PZDR w Bartoszycach, ul. Hubalczyków 2, (89) 7622205, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl
PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, (55) 2432846, pzdr.braniewo@w-modr.pl
PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, (23) 6961975, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl
PZDR w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, (55) 2353236, pzdr.elblag@w-modr.pl
PZDR w Ełku, ul. Suwalska 84, (87) 6216967, pzdr.elk@w-modr.pl
PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, (87) 4285199, pzdr.gizycko@w-modr.pl
PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, (87) 6151957, pzdr.goldap@w-modr.pl
PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, (89) 6493773, pzdr.ilawa@w-modr.pl
PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, (89) 7513093, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl
PZDR w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1/48, (89) 7672310,pzdr.lidzbark@w-modr.pl
PZDR w Mrągowie, ul. Kormoranów 1, (89) 7412451, pzdr.mragowo@w-modr.pl
PZDR w Nowym Mieście Lub., ul. Jagiellońska 24d, (56) 474 21 88,pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl
PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, (89) 6252650, pzdr.nidzica@w-modr.pl
PZDR w Olecku, ul. Kolejowa 31, (87) 5203031, pzdr.olecko@w-modr.pl
PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, (89) 7152259,pzdr.olsztyn@w-modr.pl
PZDR w Ostródzie, ul. Składowa 2, (89) 6462424, pzdr.ostroda@w-modr.pl
PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, (87) 4232033, pzdr.pisz@w-modr.pl
PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, (89) 6243059, pzdr.szczytno@w-modr.pl
PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, (87) 4271221, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl
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