„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

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

Wnioski można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r.
Minimalna kwota pomocy na realizację jednej operacji 100 tys. zł!
Dofinansowane będzie 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.
Projekt kierowany jest dla osób będących na KRUS (także tych, które nie mają gospodarstwa
rolnego).

Pomoc kierowana do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zajmujących się m.in.
przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów
rolnych.
(Lista rodzajów działalności objętych wsparciem – zał. 1)
O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
• wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych
w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
• prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
• nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
• jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
• posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
• zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od
dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
o 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 producentów,
▪ związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
▪ podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
o 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 3letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami,
które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.
Zakres wsparcia
Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1) 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,
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przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z
ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionym w załączniku nr 3 do
rozporządzenia;
b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub
magazynowania,
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji,
lub magazynowania;
d) wdrożenia systemów zarządzania jakością;
2) 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,
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
d) pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części
nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych obiektów,
e) dotyczące inwestycji związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia
"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.
3) 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.
•

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na
podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.
Kryteria wyboru premiować będą:
• grupy producentów rolnych, związki grup, organizacje producentów lub ich zrzeszenia (5 pkt),
• prowadzenie działalności w formie spółdzielni (5 pkt),
• innowacyjność operacji (5 pkt)
• inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu(5 pkt),
• uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)
• przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w
wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po
zakończeniu operacji (5 pkt),
• nabywanie surowców po zakończeniu operacji do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich
umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75%
całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych (5 pkt),
• operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
• prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i
wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).
Zał. 2 - Poradnik
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