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PODDZIAŁANIE 4 .2

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

PROW 2014-2020



Możliwości wsparcia w ramach działań PROW 14-20

poddziałanie 4.2: Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 
poddziałania 6.3: Restrukturyzacja małych gospodarstw;

działanie 16: Współpraca. Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.



Nabór tematyczny
30.11.2021 r. – 28.01.2022 r.



MAŁE PRZETWÓRSTWO

5 naborów:
1 902 – liczba złożonych wniosków

447 mln zł – wnioskowana kwota pomocy



Wnioskodawca w naborze tematycznym – RHD 

Rolnik lub małżonek tego rolnika:
• wykonujący działalność / podejmujący wykonywanie działalności w ramach 

rolniczego handlu detalicznego w zakresie przetwarzania i sprzedaży przetworzonych 
produktów rolnych, określonych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 poz. 1-7, 12 i 13, 
załączniku nr 3 poz. 1-5 oraz w załączniku nr 4 poz. 1-4, 6 i 7 do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie maksymalnej ilości 
żywności, zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej 
dokumentowania,

• podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
• max. poziom dofinansowania w okresie realizacji PROW – 200 tys. zł



Produkty rolne przetwarzane i zbywane w ramach 
rolniczego handlu detalicznego



Kluczowe akty prawne 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 
2015r. 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 651, 1880 oraz z 2021 r. poz. 1770)



Kluczowe akty prawne 

Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego z dnia 29 września 2021 r., wprowadzone zmiany:

₋ podniesienie wysokości wsparcia udzielanego w ramach poddziałania 4.2 jednemu rolnikowi prowadzącemu lub 
rozpoczynającemu działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) ze 100 do 200 tys. złotych

₋ umożliwienie rolnikom zakupu specjalistycznych środków transportu;
₋ rozszerzenie katalogu działalności objętych wsparciem o przetwórstwo roślin zielarskich oraz produkcji herbat 

ziołowych (rolnicy PKD)
₋ rozszerzeniu listy podmiotów, które mogą być objęte pomocą w zakresie przetwarzania i konserwowania mięsa 

objętego numerami PKD 10.11.Z i 10.12.Z o rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstw, 
czyli tzw. „rzeźnie rolnicze”(rolnicy PKD)

₋ możliwość zakończenia realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową do dnia 30 czerwca 2025 r. 



Kluczowe akty prawne 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach 
rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej 
dokumentowania (Dz. U. poz. 2159)



Zasady wsparcia

Pomoc przyznaje się na operację:
 spełniającą wymagania określone w programie, w szczególności 

zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów poddziałania,
 która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;
 Spełniającą wymagania określone przepisami prawa mającymi 

zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji;

Forma wsparcia:
Refundacja poniesionych przez beneficjenta kosztów inwestycji w wysokości do 50% 
kosztów kwalifikowalnych. 



Kryteria wyboru operacji

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana m.in. na podstawie:
 „młody rolnik” tj. osoby poniżej 40 roku życia (3 pkt),
 innowacyjność operacji (5 pkt), 
 ochrona środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu (5 pkt), 
 uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt),
 poziom bezrobocia (max 4 pkt przy najwyższym bezrobociu),

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do ubiegania się o wsparcie – 4 punkty.



Koszty kwalifikowalne

Do kosztów zaliczyć można m.in. koszty:
 budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzonej 

działalności,
możliwość dostosowania pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń 
gospodarczych w budynku, służących do przechowywania produktów żywnościowych

 zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i 
magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej,

możliwy jest również zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i 
zbywania przetworzonych produktów rolnych

 urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
 koszty ogólne



Koszty kwalifikowalne – nowość

Zakup specjalistycznych środków transportu:
 niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub 

magazynowania,
 służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju,
 wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych,
 w postaci cystern, silosów, chłodni i izoterm, przeznaczonych do przewozu 

produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w 
szczególnych warunkach



Tryb przyznawania pomocy:



Weryfikacja złożonych wniosków
 Uproszczona dokumentacja wymagana przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy.

Kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń
lub wpisów do odpowiednich rejestrów
będą wymagane na etapie składania
wniosku o płatność.

 Zwolnienie z obowiązku zabezpieczenia operacji realizowanej w etapach w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej.

 Brak obowiązku składania promesy kredytowej celem udokumentowania źródeł finansowania operacji.
 Potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów aplikacyjnych przez podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy.



Weryfikacja złożonych wniosków

 Przepisy dopuszczają możliwość kwalifikowania przedmiotów o niskiej  wartości. 
Jednakże, z dokumentów aplikacyjnych tj. wniosku o przyznanie pomocy, biznes planu i 
opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym powinno przede 
wszystkim wynikać, iż są to zakupy niezbędne do realizacji operacji, a ich parametry 
techniczne odpowiadają planowanej skali produkcji.

 Beneficjent ma obowiązek utrzymania elementów wyposażenia w całym okresie 
trwałości operacji tj. konieczności zapewnienia niezmienionego stanu wyposażenia, ze 
względu na jego ewentualne zużycie czy zniszczenie.



Wprowadzone ułatwienia

 Wprowadzenie możliwości dokonywania zmian przez podmiot ubiegający 
się o przyznanie pomocy w zakresie: zwiększenia kwoty wnioskowanej 
pomocy lub planu rzeczowo-finansowego operacji.

 Wprowadzenie możliwości wydłużenia, łącznie do 12 miesięcy, terminu 
realizacji operacji na którymkolwiek jej etapie.



Napotykane problemy

Przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych

Kryterium PROW 2014-2020, które wyklucza możliwość uzyskania wsparcia m.in. na 
produkcję:
₋ pieczywa, pieczywa cukierniczego, ciast i ciastek,
₋ wyrobów garmażeryjnych stanowiących produkty złożone (np. pierogi z mięsem, serem, 

gołąbki, sałatki warzywno-mięsne),
₋ gotowych posiłków (potraw) (np. nie mięsne pierogi, kopytka i kluski śląskie, knedle z 

owocami, placki ziemniaczane).



Działanie 6.3 Restrukturyzacja Małych Gospodarstw
PROW 2014-2020

w ramach przeprowadzonych do tej pory naborów było ok. 40 
wnioskodawców, którzy w biznesplanie wykazywali przygotowanie do 

sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie

Najbliższy planowany nabór wniosków kwiecień 2022 r.



Działanie 6.3 Restrukturyzacja Małych Gospodarstw

Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:
• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych 

zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;

• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
• jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
• przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
• nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem 

których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:
a) w ramach działań ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ,,Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju'' dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej'', objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
b) na objęte programem operacje typu:
- "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" lub
- "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", lub
- "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich";
w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z 

wyłączeniem chowu i hodowli ryb.



Działanie 6.3 Restrukturyzacja Małych Gospodarstw

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY

Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach:

I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, 
jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, 
niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.



Działanie 6.3 Restrukturyzacja Małych Gospodarstw

PRZEZNACZENIE POMOCY

Premia przyznawana jest na operację:
obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży 
produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
polegającej na:
przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz udziale w szkoleniach, lub korzystaniu z usług doradczych, lub udziale w zorganizowanych formach 
współpracy producentów rolnych, realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do 
co najmniej 10 tys. euro, co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;
w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość 
równą co najmniej 80% kwoty pomocy.



Działanie 6.3 Restrukturyzacja Małych Gospodarstw

PRZEZNACZENIE POMOCY

Inwestycje w środki trwałe:

nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub 
beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu 
terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla 
kotów rasowych.



Działanie 6.3 Restrukturyzacja Małych Gospodarstw

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej 
wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.



Działanie 6.3 Restrukturyzacja Małych Gospodarstw

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY

Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent 
jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie 
odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy;
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie 
z przepisami o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko.



Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw 
Działanie „Współpraca” PROW 14-20

Ideą tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i zbiorowe działanie małych gospodarstw 
czy niewielkich przedsiębiorstw rolnych i skrócenie drogi produktu pomiędzy rolnikiem a finalnym 
odbiorcą. Można to osiągnąć np. przez innowacyjną organizację produkcji, transportu lub marketingu. 
Takie działanie wpływa pozytywnie na lokalny rozwój gospodarczy oraz na tworzenie więzi między 
producentami żywności czy rolnikami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami.



Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw
Działanie „Współpraca” PROW 14-20

O dofinansowanie mogły ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (grupy EPI), które zrzeszają co najmniej 5
rolników prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich lub związaną z przetwórstwem produktów
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, zajmujących się rolniczym handlem detalicznym
czy też prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.
Pomoc, która ma formę płatności zryczałtowanej, w czasie realizacji PROW 2014-2020 grupy mogą otrzymać tylko raz.
Wynosi ona 280 tys. zł – w przypadku budowy lub remontu (z modernizacją) obiektów czy infrastruktury, zakupu
instalacji, maszyn lub wyposażenia, nabycia środków produkcji i pokrycia kosztów bieżących bądź 325 tys. zł – jeśli w
ramach realizowanej inwestycji planowany jest również zakup środka transportu.



Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw
Działanie „Współpraca” PROW 14-20

Koszty w ramach operacji 
Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mogą dotyczyć:
budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,
zakupu lub instalacji wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników 
badań naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 
478, 619 i 1630),
kosztów ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia (UE) 1305/2013,
zakupu lub instalacji wyposażenia,
zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z 
realizacją operacji,
odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia
i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
zakupu środków produkcji,
kosztów bieżących,



Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw
Działanie „Współpraca” PROW 14-20

Warunki realizacji operacji
Grupa operacyjna zobowiązana jest opracować i przedłożyć Agencji m. in. plan działania grupy operacyjnej, uwzględniający stan bazowy 
oraz planowany stan docelowy na dzień, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności drugiej transzy, określający liczbę rolników 
wchodzących w skład grupy operacyjnej, liczbę konsumentów, którym grupa operacyjna będzie sprzedawała produkty pochodzące od 
rolników wchodzących w skład tej grupy, asortyment produktów oferowanych do sprzedaży, wielkość sprzedaży w odniesieniu do 
każdego produktu objętego asortymentem produktów oferowanych do sprzedaży. W terminie 30 dni od dnia, w którym upłynie 
odpowiednio rok oraz 2 lata od dnia otrzymania płatności drugiej transzy grupa operacyjna przedkłada Agencji sprawozdania z realizacji 
planu działania grupy operacyjnej.
Przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy grupa operacyjna zobowiązana jest do prowadzenia wspólnej sprzedaży i 
ewidencji wspólnej sprzedaży grupy operacyjnej.
W okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej grupa operacyjna zobowiązana jest prowadzić i 
aktualizować stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów, przy czym na 
stronie internetowej należy umieszczać także informacje o sprzedaży prowadzonej przez grupę operacyjną w okresie prowadzenia 
wspólnej sprzedaży, tj. przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy.
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Składanie wniosków.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) osobiście 
albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).

Kryteria wyboru
Złożone wnioski o przyznanie pomocy zostaną poddane ocenie punktowej, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji 
określonych w § 12 ust. 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80 i 2399 oraz z 2021 r. poz. 
2130),



Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Ostatni nabór wniosków zakończył się 31 stycznia 2022 r. 

Do 31 stycznia 2022 r. można było ubiegać się o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania 
„Współpraca”. Do ARiMR wpłynęło 180 wniosków na kwotę ok. 58 mln zł. 

W terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy zostanie opublikowana, na 
stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacja o kolejności przysługiwania pomocy.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy zostaną poddane ocenie punktowej, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji 
określonych w § 12 ust. 2a rozporządzenia. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania 
pomocy. Agencja nie przyzna pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 13 punktów. 



Dziękuję za uwagę.
Sylwia Skupień


