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W PROW na  lata 2014-2020  

Branże wspierane:  

Inwestycje w sektorach 
przetwórstwa:  

 mleka,  

 mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali),  

 owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji 
napojów winopodobnych i 
winopochodnych),  

 zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu),  

 ziemniaków,  

 jaj,  

 miodu, 

 lnu i konopi,  

 roślin oleistych, wysokobiałkowych,  

 przetwarzania produktów rolnych na cele 
energetyczne,  

 usługowego zamrażania wraz z 
przechowywaniem produktów rolnych 

 

Operacje dotyczące 
sprzedaży hurtowej 
produktów rolnych: 

 

 kwiatów i roślin,  

 mleka i wyrobów mleczarskich,  

 mięsa i wyrobów z mięsa, 

 zboża, rzepaku,  

 szyszek chmielowych  

 materiału siewnego roślin rolniczych i 
warzywnych 

 

 

Beata Krzewińska 



 

 

 

 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Szczegółowy wykaz rodzajów 

działalności według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności objętej 
pomocą 4.2 Przetwórstwo i 

marketing produktów rolnych- 

PROW 2014-2020 

 

 

PKD w PROW 2007-2013  

(Działanie 123) 
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10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 

10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 

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 niesklasyfikowana - dotyczy 
podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj lub  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 

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

13.10.D 

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję 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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Beneficjenci 
 
 Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która: posiada zarejestrowaną 
działalność w zakresie przetwórstwa lub 
wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych, działa jako przedsiębiorca 
wykonujący działalność jako mikro, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo. 

  
 Rolnik, domownik, małżonek rolnika 

podlegający ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy w pełnym 
zakresie – dotyczy podmiotów składających 
wnioski w naborze tematycznym 
dotyczącym wsparcia rozpoczynania 
działalności gospodarczej w zakresie 
przetwórstwa produktów rolnych. 
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Tylko MŚP 

mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo 

FIRMY MŚP MIKRO MAŁE SREDNIE 

Zatrudnienie 
do 10  
osób 

poniżej  
 50 osób 

od 50  
do poniżej 250 

osób 

Obrót 
do 2  

mln EURO 
do 10  

mln EURO 
do 50 

 mln EURO 

Suma  
bilansowa 

do 2  
mln EURO 

do 10 
 mln EURO 

do 43 
 mln EURO 
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KOSZTY KWALIFIKOWALNE – co wolno nam kupić? 
 

Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty: 

1. budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z 
modernizacją, niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu 
maszyn i urządzeń: 

• 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: 

– innych niż związanych z ochroną środowiska, 

– związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionych w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia, 

• pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, 
poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690 oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034), 

•  pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów 
podstawowych w części nieprzekraczającej 10 % całkowitej powierzchni tych 
obiektów 
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KOSZTY KWALIFIKOWALNE 
 

Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty: 

2. zakupu wraz z instalacją lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności: 
• maszyn lub urządzeń do: 

– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, 
– przetwarzania produktów rolnych, 
– magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do 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; 
• rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których 

mowa w pkt 2 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji 
operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową; 

• opłat za patenty i licencje. 
2. Do kosztów ogólnych zalicza się koszty: 
• przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: 

– kosztorysów, 
– projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych, 
– operatów wodnoprawnych, 
– ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, 
– dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, 
– wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, 
– projektów technologicznych; 

• sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub 
konserwatorskiego; 

• związane z kierowaniem robotami budowlanymi; 
• przygotowania biznesplanu: 
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Warunki (elementy wybrane) 
 
 Wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia (analiza danych 

ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji 
finansowych)  
 

 Inwestycja, której dotyczy operacja, musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mające 
zastosowanie do tej inwestycji ( w tym np. prawa budowlanego, bezpieczeństwa żywności, ochrony 
środowiska)  

   
 Pomoc może być udzielona na realizację operacji w zakładach spełniających obowiązujące standardy 

higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.  
 

 Inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod warunkiem 
udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji.  
 

 Wnioskodawca deklaruje, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w surowce na 
poziomie przekraczającym 50% całkowitej ilości ich ilości na podstawie 3 letnich umów 
długoterminowych. Umowy powinny zawierać również mechanizm ustalania cen nabycia produktów 
rolnych 

 
Unikanie tzw. efektu deadweight - realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych  
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Ranking/punktacja (elementy wybrane) 

Kryteria wyboru – preferencje dla: 

1. jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie 
pomocy jest grupą producentów rolnych, 
związkiem grup producentów rolnych, 
organizacją producentów lub zrzeszeniem 
organizacji producentów, przyznaje się 5 
punktów; 

2. jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie 
pomocy ma formę spółdzielni, przyznaje się 
5 punktów - nie dotyczy podmiotów 
wymienionych w pkt 1; 

3. jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie 
pomocy po zakończeniu operacji będzie 
nabywał w surowce do produkcji na podstawie 
co najmniej 3-letnich umów, zawartych 
bezpośrednio z producentami rolnymi, na 
poziomie przekraczającym 75 % całkowitej 
ilości nabywanych produktów rolnych, 

przyznaje się 5 punktów; 

4. jeżeli w ramach planowanej do realizacji 
operacji największy odsetek kosztów 
kwalifikowalnych stanowią koszty w zakresie 
wprowadzenia nowych produktów, 
procesów, w tym technologii 
(innowacyjności), przyznaje się 5 
punktów; 

5. jeżeli planowana do realizacji operacja zakłada 
inwestycje związane z ochroną 
środowiska lub przeciwdziałaniem 
zmianom klimatu, przyznaje się 5 
punktów; 
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KWOTY 

i POZIOM 

POMOCY: 

 

 

 

Stawka pomocy: maksymalnie 50% kosztów inwestycji.  

Wysokość pomocy dla beneficjenta wynosi  

100 tys. zł - 3 mln zł,  

(planowane 10 mln zł) 

Maksymalna wysokość pomocy w przypadku związków grup 
producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji 

producentów, wynosi 15 mln zł 

W przypadku operacji realizowanych przez rolników 
składających wnioski w naborze tematycznym 

dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności 
gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów 

rolnych kwota pomocy:  

10 tys. zł - 300 tys. zł.  

BUDŻET: 693 070 461 

euro 
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2007-2013 PROW 2014-2020 PROW  

20 mln dotacji na 1 przedsiębiorstwo 3 mln dotacji na 1 przedsiębiorstwo oraz 300 
tys. dla rolnika (15 mln dla Związków GP- 
minimalna liczba istniejących) – maksymalne. 
Planowane 10 mln dotacji ale dopiero po 
akceptacji KE 

MŚP i Średnio-duże do 750 pracowników Tylko MŚP 

Roboty budowlane bez związku z 
maszynami i urządzeniami 

Roboty budowlane tylko w zakresie 
służącym wstawieniu maszyn i urządzeń 

Środki transportu specjalistyczne Brak możliwości zakupu np.. środków transportu, 
wózków widłowych, skrzyniopalet 

4 wezwania do uzupełnienia 1 wezwanie do uzupełnienia (plan 2 wezwań) 

21 dni na uzupełnienie wniosku + 6 
miesięcy na uzasadnioną prośbę 

14 dni na uzupełnienie wniosku  

Istotne informacje dot. zmian w podejściu do działania i oceny wniosków 
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WYKORZYSTAJMY DOBRZE DOTACJE UE 2014+ 

 

• W 2017 ROKU MOŻĘ ZOSTAĆ URUCHOMIONY CAŁY POZOSTAŁY 
LIMIT ŚRODKÓW DLA PRZETWÓRSTWA- CZYLI OK 1,5 MLD ZŁ 

• Prawdopodobnie będzie to ostatni nabór wniosków, dotacje 
dla przetwórstwa odchodzą powoli do historii 

• NIE WIEMY CO SIĘ WYDARZY W UNII W CIĄGU KILKU 
NAJBLIŻSYCH LAT 

• ROLNICTWO SCHODZI NA PLAN DALSZY PRIORYTETÓW 
ROZWOJU W KRAJACH UE 

• NOWE WYZWANIA STOJĄCE PRZED UE TO 
INNOWACYJNOŚĆ, BEZROBOCIE WŚRÓD MŁODYCH, FALA 
EMIGRACJI.  
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UWAGA!!!!!!!!! 

 

• Inwestycje objęte wnioskami w 2017 roku będzie można realizować do 2021 roku (max 36 
miesięcy po podpisaniu umowy) 

• Zostało już tylko kilka miesięcy do terminu składania wniosków, Nabór 2015 roku 
charakteryzował się ogromną ilością odrzuconych wniosków 

• Nie szukajcie Państwo tzw. „Hurtowni robienia wniosków ” lub 
firm mających małe doświadczenie – tam trudno o jakość. 

• W ostatnim naborze liczy się wyłącznie: 

– jakość wniosku,  

– dotychczasowa skuteczność firmy doradczej   

• Oczekując sukcesu powierzcie Państwo usługę  

Leaderom jakości i skuteczności!!!! 
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