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399 974 589 

132 219 026 

302 114 013 

68 839 970 

45 245 427 
8 582 380 574 

Wsparcie bezpośrednie 

PROW 2014 - 2020 

PROW 2007-2013 (w tym ONW) 

PROW 2004-2006 (w tym ONW) 

SPO 2004-2006 (SPO Rolny + SPO … 

SAPARD 

Wspólna organizacja rynku … 

PO RYBY 2007 - 2013 

RAZEM 

Struktura udzielonego wsparcia przez 
Podkarpacki OR ARiMR od 2002 roku  

w sumie Podkarpacki OR ARiMR  
dla swoich beneficjentów wypłacił  

 
 
 

(od 2002 r. do września 2015 r.)  

Kwota ta trafiła do podkarpackich  
rolników i przedsiębiorców 



2008 2009 2010 2011 2012 2014 

3 4 
8 

18 

26 

42 

Tempo powstawania Grup 
Producentów Rolnych na 

Podkarpaciu – narastająco 
zarejestrowanych w 

Urzędzie Marszałkowskim 

2008 r.  – 3 grupy  
2014 r.  – 42 grupy 

Zboża – 16 grup 
Trzoda – 3 grupy 

Drób – 8 grup 
Owce – 1 grupa  

Mleko krowie – 4 grupy 
Bydło – 2 grupy 
Skóry – 1 grupa 

Energetyczne - 2 grupy 
Miód – 1 
Buraki - 2 

Jaja - 1 

Wybrane efekty wdrażania PROW 2007 – 2013 „Grupy Producentów Rolnych” - 
integracja 

Wypłacono prawie 17 mln zł 
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Wybrane efekty zrealizowanych zadań. Wspieranie przetwórstwa  żywności            
w latach 2002 - 2015 

Wsparcie przetwórstwa produktów rolnych jest szczególnie istotne, bowiem sektor ten  zaliczany jest do bardzo 
ważnych gałęzi polskiej gospodarki, zarówno z uwagi na zatrudnienie jak i wartość produkcji. Szczególnie ważne jest 
wsparcie skierowane do małych i średnich  przedsiębiorstw, które w Unii Europejskiej w największym zakresie 
przyczyniają się do powiększania produktu krajowego brutto oraz zapewniają ponad połowę miejsc pracy.  

Wsparcie finansowe w tym zakresie realizowane było w ARiMR w ramach: 
 

 - Programu SAPARD – wypłacono ponad 35,7 mln zł 
-  SPO Rolnego – wypłacono ponad 34,3 mln zł 
-  PROW 2007-2013 – wypłacono ponad 67,6 mln zł 
-  A obecnie kontynuowane będzie w ramach PROW 2014 -2020 

ARiMR zrealizowała płatności na przetwórstwo 
 na kwotę ponad 137,6 mln zł 

Zrealizowane operacje dotyczą: 
-W ramach „Programu SAPARD” – przedsięwzięcia związane z dostosowaniem wymogów sanitarnych        
i weterynaryjnych UE, zwiększaniem wartości dodanej, wprowadzaniem nowych technologii, wsparcie 
firm w zakresie przetwórstwa mleka, zwierząt, owoców i warzyw, 
- W ramach „SPO Rolnego” - realizowano projekty inwestycyjne związane z modernizacją                           
i dostosowaniem do warunków funkcjonowania na Jednolitym Rynku UE, 
- W ramach PROW 2007 – 2013 – dofinansowano projekty dotyczące przetwórstwa i wprowadzania do 
obrotu produktów rolnych. 



Wybrane efekty zrealizowanych zadań. Wspieranie pozarolniczej działalności 
na obszarach wiejskich. 

Wsparcie ARiMR promujące przedsiębiorczość i tworzenie miejsc pracy na wsi 

Przed akcesją – wsparcie z budżetu krajowego w formie pożyczek na tworzenie  i utrzymanie 
miejsc pracy. 

Po akcesji – wspieranie w ramach środków współfinansowanych z funduszy UE 
przeznaczonych na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw. 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
(SAPARD, SPO Rolny PROW 2007 – 2013) 

ponad 71,3 mln zł 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw  
(PROW 2007 – 2013) 

ponad 205,5 mln zł 

Wspieranie pozarolniczej działalności na obszarach 
wiejskich 

ponad 276,8 mln zł 



Wybrane efekty zrealizowanych zadań. Wspieranie pozarolniczej działalności 
na obszarach wiejskich. 

Zrealizowane operacje dotyczą udzielenia pomocy rolnikom i podmiotom działających                
w sektorach: usług dla ludności, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług dla 
gospodarstw rolnych lub leśnictwa, sprzedaży detalicznej i hurtowej, usług turystycznych oraz 
związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, rzemiosła lub rękodzielnictwa, usług 
komunalnych, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych, przetwórstwa produktów 
rolnych lub jadalnych produktów leśnych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 
usług transportowych, magazynowania lub przechowywania towarów. 

Nazwa działania Liczba miejsc pracy 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 764 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3291 
LGD Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 102 

LGD Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 198 

Razem 4355 

Utworzone miejsca pracy w ramach PROW 2007 - 2013 

Liczba miejsc pracy stworzonych lub zmodernizowanych 
w ramach SPO Rolnego 

 997 



Od 2004 roku, ARiMR rozpoczęła  wypłacanie najbardziej powszechnego wsparcia 
czyli dopłat bezpośrednich. Co roku dostaje je ok. 116 tys. rolników.  

119279 

131511 
130110 

128172 

124444 

121616 

118144 

116270 116583 

116559 

116633 

116953 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w ramach 
kampanii 2004 – 2015 wg stanu na dzień 30.09.2015 r. 



Województwo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

P O L SKA 9,57 9,91 10,02 10,15 10,23 10,36 10,38 10,42 10,48 10,49 

Dolnośląskie 14,63 15,08 15,35 15,52 15,72 16,01 16,05 16,01 16,22 16,21 

Kuj.-pomorskie 14,47 14,65 14,79 14,94 15,01 15,04 15,04 15,14 15,30 15,40 

Lubelskie 7,15 7,28 7,34 7,40 7,40 7,46 7,45 7,50 7,54 7,58 

Lubuskie 18,88 19,34 19,67 20,11 20,32 20,82 20,78 20,75 20,92 20,94 

Łódzkie 7,19 7,30 7,34 7,41 7,42 7,49 7,52 7,57 7,61 7,62 

Małopolskie 3,62 3,71 3,75 3,80 3,83 3,86 3,88 3,92 3,95 3,98 

Mazowieckie 8,17 8,36 8,37 8,44 8,44 8,52 8,50 8,51 8,55 8,52 

Opolskie 16,72 6,86 17,46 17,71 17,83 18,00 17,99 18,12 18,22 18,21 

Podkarpackie 4,23 4,38 4,41 4,46 4,47 4,54 4,56 4,60 4,63 4,71 

Podlaskie 11,72 11,87 11,96 12,05 12,11 12,22 12,20 12,23 12,24 12,13 

Pomorskie 17,99 18,30 18,48 18,82 18,84 19,00 18,94 18,95 19,00 19,02 

Śląskie 6,20 6,53 6,55 6,71 6,83 7,01 7,14 7,24 7,37 7,42 

Świętokrzyskie 5,18 5,31 5,33 5,39 5,42 5,49 5,49 5,53 5,57 5,57 

War.-mazurskie 22,50 22,68 22,81 22,95 22,95 23,07 22,88 22,90 22,92 22,76 

Wielkopolskie 13,20 13,37 13,36 13,46 13,43 13,47 13,41 13,46 13,51 13,43 

Zachodniopom. 28,37 29,18 29,68 30,15 30,30 30,70 30,67 30,20 30,29 30,00 

Zmiany średniej powierzchni gruntów rolnych  w gospodarstwach rolnych         
w Polsce 



2007-2013 2014-2020 

21,8 23,7 

17,4 13,5 
5,2 

płatności bezpośrednie rozwój obszarów wiejskich polityka spójności 

RAZEM  
39,2 mld euro 

RAZEM 
 42,4 mld euro 

Fundusze na rolnictwo i rozwój wsi w Polsce w latach 2014 2020 w mld euro 



Budżet PROW 2014-2020, w mln euro 
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Inwestycje w środki trwałe 

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi … 

Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER 

Rolnictwo ekologiczne 

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk … 

Tworzenie grup i organizacji producentów 

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów 

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw 

Transfer wiedzy i działalność informacyjna 

Współpraca w ramach grup EPI 

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych 

Pomoc techniczna 

Renty strukturalne - zobowiazania 

3 332,1 

2 209,9 

2 166,0 

1 184,0 

1 075,0 

735,0 

700,0 

415,0 

403,0 

301,0 

75,0 

58,0 

58,0 

33,0 

208,3 

560,0 

RAZEM   
13 513,3 mln euro 



 
PROW 2014-2020 wsparcie dla rolników 
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Premie dla młodych rolników 

Modernizacja gospodarstw rolnych 

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN 

Restrukturyzacja małych gospodarstw 

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk i katastrof...  

Tworzenie grup i organizacji producentów 

Nowi uczestnicy systemów jakości 

Działania rolnośrodowiskowo - klimatyczne 

Rolnictwo ekologiczne 

ONW 

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych 

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 



Działania uruchomione/ogłoszone nabory w 2015 r. 
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Działania uruchomione Nabory 

Płatności bezpośrednie 
od 15 marca 2015 r.   

do 15 czerwca 2015 r.  

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne  
od 15 marca 2015 r.   

do 15 czerwca 2015 r.  

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych  

 

od 15 czerwca 2015 r.   

do 17 sierpnia 2015 r. 

Premie dla młodych rolników  
od 20 sierpnia  do 

16  września 2015 r.  

Modernizacja gospodarstw rolnych 
od 19 października  do 

17  listopada 2015 r.  

Ogłoszone nabory 
Pierwszy nabór wniosków o 

przyznanie pomocy 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój 
Od 1 grudnia do  
30 grudnia 2015 r. 



 
 

Przegląd działań i poddziałań 
PROW 2014-2020 

(wsparcie dla rolników) 



 
 

 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki  

Posiadanie gospodarstwa  o wielkości ekonomicznej (SO) od 10 do 200 tys. euro i powierzchni od 1 do 
300 ha lub w operacjach dotyczących produkcji mleka krowiego min. 15 krów (docelowo 25) i nie więcej 
niż 200 tys. euro wielkości ekonomicznej. 

 

Wysokość wsparcia: 

- do 900 tys. zł - rozwój produkcji 
prosiąt 

- do 500 tys. zł - budynki inwentarskie, 
magazyny paszowe 

- do 200 tys. zł pozostałe operacje 

Refundacja kosztów kwalifikowalnych:    

- do 60 % dla młodych rolników,  
inwestycji zbiorowych 

-do 50 % dla pozostałych operacji 

-Nie mniej niż 30%kosztów 
kwalifikowanych 

Budżet : 2,4 mld euro 

Wspierane inwestycje 
 rozwój produkcji prosiąt, 
 rozwój produkcji mleka krowiego, 
 rozwój produkcji bydła mięsnego, 
 inne operacje – związane z racjonalizacją technologii 

produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiany profilu 
produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawy jakości 
produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu 
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Beneficjenci 
Rolnik prowadzący działalność rolniczą lub grupa 

rolników (min. 2 rolników tworzących grupę) 

 
Limity nie łączą się. Pomoc przyznaje się na operację  
o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych 

powyżej 50 tys. zł. 

Modernizacja gospodarstw rolnych 



 
 

 
 
 

  

Warunki  

W przypadku inwestycji dotyczących produkcji mleka krowiego - posiadanie gospodarstwa   
o wielkości ekonomicznej (SO) od 10 do 200 tys. euro i powierzchni od 1 do 300 ha lub w operacjach dotyczących 
produkcji mleka krowiego min. 15 krów (docelowo 25) i nie więcej niż 200 tys. euro wielkości ekonomicznej. 
 

W przypadku młodego rolnika - pomoc może być przyznana nawet jeżeli w gospodarstwie nie są utrzymywane 
krowy, albo utrzymywanych jest mniej niż 15 krów. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do pomocy 
stanowi co najmniej równowartość 10 tys. euro, a w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność 
ostateczną osiągnie próg co najmniej 25 krów. 

 

W przypadku grupy rolników – warunek posiadania gospodarstwa powinien być spełniony przez każdego  
z rolników tworzących grupę, jednakże dopuszcza się, aby gospodarstwo nie miało wymaganej minimalnej 
wielkości ekonomicznej, jeżeli: 
- w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie, 
- suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi minimum 15 tyś euro. 
Żadne z gospodarstw rolników tworzących grupę nie może mieć większej, niż wskazane powyżej, maksymalnej 
wielkości ekonomicznej lub powierzchni. 
 
W przypadku inwestycji w produkcję prosiąt – minimalna liczba loch po zrealizowaniu operacji ma wynosić 50 
sztuk. 
 
Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu, chyba że produkcja jest ekologiczna albo 
operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny oraz gospodarstw pow. 
300 ha 
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Modernizacja gospodarstw rolnych c. d 



 
 

Restrukturyzacja małych gospodarstw 

  

Budżet: 883 mln euro 

Beneficjent 
osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 

 w pełnym zakresie jako rolnik, prowadząca wyłącznie działalność rolniczą 
Pomoc przyznawana na  
restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji produktów rolnych, przygotowania do sprzedaży, 
sprzedaży bezpośredniej lub przetwórstwa produktów rolnych 

Warunki 
 gospodarstwo o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro; 
  wielkość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej 

 o 20 % wartości wyjściowej; 
 beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości 

w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej 
rachunkowości co najmniej do dnia upływu okresu związania celem. 

Wysokość wsparcia: 

-   do 60 tys. zł  (zgodnie z biznesplanem) - w dwóch ratach – 80 % i 20 % 
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WEG musi wzrosnąć powyżej 10 tys. euro i minimum o 20% 
 
Podstawowym zobowiązaniem każdego rolnika, który skorzysta z programu restrukturyzacji małych 
gospodarstw jest wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa powyżej 10 tys. euro.  
 

Ponad to wzrost ten musi wynieść minimum 20% w stosunku do roku bazowego. Oznacza to tyle, że 
każde gospodarstwo będące w programie będzie zobowiązane do zmiany struktury produkcji, w taki 
sposób, aby nastąpił wzrost WEG.  
 

Dodatkowo po osiągnięciu tego wzrostu będziemy zobowiązani do zachowania go przez okres 5 lat od 
dnia otrzymania II raty płatności. 

Restrukturyzacja małych gospodarstw – wielkość ekonomiczna 
gospodarstwa   



Biznes Plan i restrukturyzacja gospodarstwa 

Sposób w jaki nasze gospodarstwo przekroczy magiczny próg 10 tys. euro powinien być 
opisany w Biznes Planie.  
Wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa będzie związany z jego restrukturyzacją.  
 
Zapisy PROW przewidują, że restrukturyzacja powinna być osiągnięta poprzez następujące 
kierunki: 
- produkcja żywności; 
- produkcja nieżywnościowych produktów rolnych; 
- przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. 
 
Oznacza to, że inwestycje, na które przeznaczymy 60 tys. powinny być związane z jednym        
z tych kierunków. 
 
Biznes plan dodatkowo będzie zawierał informacje odnośnie posiadanych maszyn                     
i budynków do produkcji rolniczej oraz informację odnośnie struktury produkcji przed i po 
restrukturyzacji.  
 
W biznes planie również wskażemy inwestycje, które wykonamy z wykorzystaniem premii. 



 
 

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej  

  
Budżet: 413,9 mln euro 

Pomoc przyznaje się  

w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej  (ma charakter pomocy de minimis) 

Beneficjenci 
 osoby fizyczne 

Warunki 
Wnioskodawca jest beneficjentem działania Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa  lub spełnia 
warunki: 

 jest ubezpieczony w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, 

wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie większa niż 15 tys. euro, 

 za rok poprzedzający rok złożenia wniosku przyznano płatność do gruntów rolnych gospodarstwa rolnego, 

 gospodarstwo, w którym pracuje  wnioskodawca położone w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej (bez miast 
powyżej 5 tys. mieszkańców), miejskiej (bez miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców). 

Biznesplan zakłada, że 

miejsce zamieszkania wnioskodawcy, główne miejsce wykonywania działalności oraz ewentualna nieruchomość 
związana z inwestycją znajduje się  w miejscowości jak zdefiniowano powyżej, 

 utworzenie min. 1 miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie). 

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

-  do 100 tys. zł (w dwóch ratach – 80 % i 20 %) 

19 



 
 

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 

  

Budżet: 130,0 mln euro 

Beneficjenci 
rolnik będący osobą fizyczną 

Warunki 

Pomoc może być przyznana rolnikowi, który: 
w roku poprzedzającym złożenie wniosku  

kwalifikował się do uczestniczenia w systemie  
dla małych gospodarstw, 

trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, 
po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu 

rolników w KRUS. 

Gospodarstwo przejmujące grunty 

musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów od beneficjenta działania, co najmniej 
wielkość odpowiadającą: 
 średniej wielkości gospodarstwa w Polsce, 
 średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie (jeśli średnia powierzchnia 

gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa  
w Polsce). 

 

Wysokość wsparcia: 

Wypłacane jednorazowo 

- 120% sumy rocznych płatności, do otrzymania których 
beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla 
małych gospodarstw za okres: od roku przekazania 
gospodarstwa do roku 2020 włącznie 
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Tworzenie grup i organizacji producentów 

  

Budżet: 403 mln euro 
Beneficjenci  
 nowe grupy i organizacje producentów  

rolnych (utworzone po 1 stycznia 2014 r.),  

działające jako przedsiębiorcy, składające się  
z osób fizycznych, a w przypadku organizacji  
również osób prawnych i działające jako 
mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Warunki 

grupa/ lub organizacja  producentów została uznana na poziomie kraju na podstawie biznesplanu, 

 grupa/organizacja, łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy 
producentów/wstępnie uznanej grupy producentów/organizacji utworzonej ze względu na ten sam produkt lub 
grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r., 

 ww. podmioty powinny przedłożyć biznesplan i zadeklarować jego realizację w trakcie trwania 
5-letniego okresu wsparcia. 

Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu. 

 

Nie przewiduje się wsparcia na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: 

drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe  (świeże, chłodzone, mrożone) 

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

- do 100 tys. euro / rok  (w zależności od wartości 
przychodów netto  grupy lub organizacji 10% / 8% / 6%/ 
5% / 4%  w kolejnych latach funkcjonowania)  
w okresie 5-letnim 
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Od 1 grudnia 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r.  
 

możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój 

BUDŻET:     693  mln euro (5% budżetu PROW 2014-2020) 

Co daje możliwość objęcia wsparciem ponad 1000 zakładów 

Poziom pomocy:  do 50 % kosztów kwalifikowalnych 

Beneficjent 
 
• osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: 

–zarejestrowana działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych 

– mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo; 

 
• rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu  społecznemu rolników w 

pełnym zakresie,  podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
przetwarzania produktów rolnych. 



 -  300 tys. zł, w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, 
rozpoczynającego działalność objętą wsparciem; 
 

- 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem                               
i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych; 
 

-  15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów 
rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów. 

Wysokość wsparcia 



 
   

  Szczegółowy wykaz rodzajów działalności objętych pomocą określony jest w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia wykonawczego, 

• inwestycje w sektorach przetwórstwa:  
 
 
 

 
 
 
 

 
• dotyczące sprzedaży  

hurtowej produktów rolnych  
    (nie dotyczy rolników): 

 

• operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej  (z wyjątkiem  rolników) oraz uboju na dużą skalę 

• wsparcie nie może dotyczyć budowy nowych zakładów  sektorów PKD wskazanych w załączniku nr. 2 do 
rozporządzenia wykonawczego (nie dotyczy rolników). 

 

−mleka, mięsa (bez uboju o dużej skali) 
−owoców i warzyw (bez prod. napojów winopodobnych  
   i winopochodnych) 
−zbóż  (bez produkcji słodu) 
−ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi,  
−roślin oleistych, wysokobiałkowych 
−przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne 
−usługowe zamrażanie wraz z przechowywaniem produktów  
   rolnych 

− owoców i warzyw, kwiatów i roślin 
− mleka i wyrobów mleczarskich 
− mięsa i wyrobów z mięsa 
− zboża, rzepaku, szyszek chmielowych  
− materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych 
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Warunki 



Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój – wsparcie dla rolników 

Poziom pomocy  
wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. 
  
W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze 
tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie 
przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000 zł.  
 

Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie 
może być niższa niż 10 000 zł.  

Beneficjent 
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.  



Koszty kwalifikowane 

Koszty kwalifikowalne obejmują: 
  
•koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli 
stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie 
zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,  
 

•koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności  
- maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,  
- aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub 
magazynowania,  
-urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,  
 

•koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem 
produkcji i magazynowania,  
 

•koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością,  
 

•opłaty za patenty i licencje,  
 

• koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, 
nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.  



Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych 

Beneficjenci 
Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- 
lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku                
o przyznanie pomocy 

Forma, kwoty i wielkość wsparcia 
Dotacja stanowi refundację części kosztów inwestycji. 
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do 
wsparcia. 
 
Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu 
beneficjentowi wynosi 500 000 zł 



Obejmują koszty: 
 
- zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonegoprzeniesieniem prawa własności 
nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku. 
- Koszt zakupu ciągnika rolniczego w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów. 
- Leasing, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego 
i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi. 

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych – koszty kwalifikowalne 

Pomoc może być przyznana, jeśli spełnione są następujące warunki: 
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- 
lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o 
przyznanie pomocy. 
Wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, 
zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa; 
wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co 
związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu 
uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane 
we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej 
zapewniającej dochód. 



Dziękuję za uwagę 
 

Marek Ordyczyński 
Dyrektor POR ARiMR 


