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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Działanie 4 „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” 
Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

 

Termin naboru wniosków: 10 kwietnia – 9 maj 2017 

 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 

 Wsparcie udzielane jest na projekty dotyczące przetwórstwa i wprowadzenia do 
obrotu produktów rolnych, które polegają na modernizacji lub budowie zakładu 
przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami 
rolnymi. 

Wsparcie nie może dotyczyć sprzedaży detalicznej. 

 

Beneficjenci: 

 Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, jeżeli: 

 wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania 
do obrotu produktów rolnych (sektory produkcji objęte pomocą zawarte są 
w na końcu fiszki); 

 działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo; 

 

Ponadto, Beneficjenci muszą spełniać warunki: 

 być zdolnym do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania celu; 
 posiadać numer identyfikacyjny (tzw. nr EP) w systemie ewidencji producentów lub 

też wystąpił o jego nadanie do Biura Powiatowego ARiMR właściwego terytorialnie 
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę najpóźniej w dniu złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy. 
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Intensywność pomocy: 

 Do 50%.  
 Pomoc udzielana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych operacji.  
 Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania 

z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie 
dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. 
gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), 
odpowiadającej 100% kwoty zaliczki. 

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 

 w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów rolnych – 3 mln PLN, 

 w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji 
producentów – 15 mln PLN. 

 

Minimalna kwota dofinansowania  

 przyznawana na realizację jednej operacji – 100 tys. PLN. 

 

Warunki kwalifikowalności: 

Pomoc może być przyznana, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

 Wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia, co 
weryfikowane jest na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących 
dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych zawartych w 
biznesplanie. Udzielenie pomocy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja 
inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie tzw. efektu 
deadweight), 

 Wnioskodawca deklaruje, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, 
w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie: 

 nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji 
lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających 
mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych 
bezpośrednio z: producentami rolnymi, grupami lub organizacjami 
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producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów 
podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, 

 wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości 
produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co 
najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, 
które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami 
rolnymi,  

 przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 
3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub 
podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych 
z producentami rolnymi. 

 

Koszty kwalifikowalne: 

 koszty zakupu (wraz z instalacją): 
 maszyn lub urządzeń do: magazynowania lub przygotowania produktów rolnych 

do przetwarzania; przetwarzania produktów rolnych; magazynowania 
produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży; 
przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych 
w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom 
klimatu; 

  przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do ich sprzedaży,  
 aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem 

produkcji lub magazynowania, 
 oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania 

procesem produkcji lub magazynowania, 
 -wdrożenia systemów zarządzania jakością, 
 urządzeń służących poprawie ochrony środowiska, 

 koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego 
z modernizacją: 
 budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu 

hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów 
podstawowych), 

 budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem 
obiektów podstawowych, 

 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
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"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia 
inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu 
i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania. 

 koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: 
 kosztorysów, 
 projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych, 
 przygotowania biznesplanu, 
 sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego 

w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych. 

 

Sektory objęte wsparciem: 

 Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.31.Z, 
10.32.Z, 10.39.Z, 10.41.Z, 10.51.Z, 10.61.Z, 10.62.Z, 10.89.Z, 10.89.Z, 10.91.Z, 10.92.Z, 
11.01.Z, 11.02.Z, 11.03.Z, 13.10.D, 20.14.Z, 46.21.Z, 46.22.Z, 46.31.Z, 46.32.Z, 46.33.Z, 
52.10.B 


