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Cel główny:

Wspieranie innowacji w rolnictwie, leśnictwie, 
produkcji żywności i na obszarach wiejskich.



1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, 
podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora 
rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie 
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w 
opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Cele szczegółowe SIR:



„Projekty Badawczo-rozwojowe”

Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone są co najmniej przez jednego 
rolnika oraz inne kategorie podmiotów:

➢ właściciele lasów
➢ naukowcy; instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie
➢ podmioty doradcze
➢ przedsiębiorcy, których przedmiot działalności (PKD) ma związek z operacją 

realizowaną przez grupę operacyjną



Jakie projekty mogą być realizowane

➢Projekty realizowane przez Grupy operacyjne mogą dotyczyć opracowania i 
wdrożenia nowego lub znacznie udoskonalonego produktu

➢Opracowania i wdrożenia nowych lub znacznie udoskonalonych technologii
lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania 
lub wprowadzania na rynek produktów

➢Tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych



Wsparcie finansowe Grupy Operacyjnej

1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych 
oraz ryczałtu dotyczącego kosztów bieżących i wypłaca do wysokości limitu, 
który wynosi maksymalnie 6 000 000 złotych na jednego beneficjenta, czyli 
Grupę Operacyjną.

2. Pomoc dzieli się na 4 kategorie kosztów: ogólne, badań, inwestycyjne oraz 
bieżące.



Grupa Operacyjna – Krótkie Łańcuchy Dostaw

1. Wsparcie jest kierowane do GO składających się z minimum 5 rolników, które ubiegają się o przyznanie 
pomocy na operację, której przedmiotem jest tworzenie KŁD polegających na zorganizowaniu 
produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności, a konsumentem, który ją 
spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w tym procesie. 

2. Posiadają zdolność prawną lub gdy nie posiadają zdolności prawnej działają na podstawie umowy 
zawartej w formie pisemnej np. umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.

3. Ma nadany numer identyfikacyjny o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 
2003 r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1853).



Grupa Operacyjna - Konsorcjum

Składa się z co najmniej 5 rolników, a każdy z rolników wchodzących w skład GO:
Spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

➢ w ramach dostaw bezpośrednich lub
➢ przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży 

bezpośredniej lub
➢ w ramach rolniczego handlu detalicznego lub
➢ w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lub 
➢ wykonuje działalność gospodarczą - Prawo przedsiębiorców, w zakresie co najmniej jednego 

z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.



Finansowanie projektu

Pomoc na operację, dotyczącą tworzenia i funkcjonowania KŁD jest przyznawana w 
formie ryczałtu (100%) wysokości:

➢ 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu, 

➢ 280 000 zł, w pozostałych przypadkach.



Koszty 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 tym koszty zakupu lub instalacji 

oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych,
➢ 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.



Koszty w ramach operacji 

Koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, racjonalne oraz niezbędne do 
osiągnięcia jej celu, a suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej 
operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów nie może 
być niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na operację.



Przedmiot operacji: tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw

➢ W IV naborze o przyznanie pomocy złożono 204 wnioski (marzec – maj 2021r.).
➢ Ilość operacji, w ramach których przewidziano zakup środków transportu – 182

Informacja o kolejności przyznawania pomocy (tzw. lista rankingowa) ukazała się 
we wrześniu 2021 r.

➢ Znalazło się na niej 97 projektów Grup Operacyjnych na kwotę 31 300 000 zł.
➢ Ilość operacji, w ramach których przewidziano zakup środków transportu wg 

ww. listy – 92 



Grupa Operacyjna „Pomorska Manufaktura Smaków”

W skład konsorcjum wchodzi 6 osób



Grupa Operacyjna „Pomorska Manufaktura Smaków”



Zaproszenie do pracy w nieformalnej Grupie Operacyjnej „HPP”

• Cel pracy grupy: opracowanie i wdrożenie do sprzedaży 
innowacyjnych przetworów owocowych i warzywnych z 
wykorzystaniem metody wysokich ciśnień oraz krótkich 
łańcuchów dostaw

• Skład grupy: PODR w Lubaniu, przedsiębiorcy, rolnicy 
ekologiczni, rolnicy prowadzący sprzedaż bezpośrednią lub RHD

• Spotkanie: 1 kwietnia w Lubaniu: prezentacja wizji i praca nad 
projektem

• Maj: złożenie wniosku na projekt badawczo-wdrożeniowy



Dziękuję za uwagę i zapraszam 
do Współpracy.

Aleksander Karaś
Tel. 512 931 975
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