
SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I 
NA OBSZARACH WIEJSKICH

Konferencja RHD – 23/03/2023 r.

„Współpraca Grup Operacyjnych EPI” 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

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



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:



W latach 2017-2022 zostało przeprowadzonych 6 naborów dla Grup Operacyjnych.
 4 nabory dedykowane projektom badawczo-wdrożeniowym
 2 nabory tematyczne poświęcone tworzeniu Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.  

Do chwili obecnej w Polsce powstało ponad 300 Grup Operacyjnych. 
106 projektów badawczo-wdrożeniowych oraz ok 200 KŁŻ na ponad 900 
przygotowanych i złożonych wniosków o przyznanie pomocy. 

Liczba projektów wkrótce wzrośnie, gdyż ARiMR jest w trakcie podpisywania umów z 
Grupami Operacyjnymi, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania 
w ramach VI naboru wniosków.
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 GRUPA OPERACYJNA ZIELONE MLEKO
 KONSORCJUM DROBQ
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GRUPY OPERACYJNE Z WOJ. POMORSKIEGO



Interwencja Współpraca Grup Operacyjnych EPI

Celem interwencji „Współpraca Grup Operacyjnych EPI” jest tworzenie grup 
operacyjnych EPI oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów tych 
grup, z uwzględnieniem potrzeb rolników, łączące partnerów dysponujących 
wiedzą z wzajemnie uzupełniających się dziedzin oraz oparte na interaktywnym 
modelu innowacji.

Całkowity budżet interwencji:
Środki UE w Euro – 59 950 000,00
Środki publiczne w Euro – 109 000 000,00



Komponenty działania
W PS WPR 2023-2027 wsparcie w ramach interwencji Współpraca będzie udzielane w 
dwóch zakresach:

 Wsparcie przygotowawcze: 

Utworzenie Grupy Operacyjnej (GO) EPI i opracowanie planu operacji GO EPI 
dotyczącej realizacji operacji, z uwzględnieniem potrzeb rolników – wsparcie do 50 
tys. zł (ryczałt w oparciu o planowany budżet).

 Realizacja operacji:

Realizację operacji przez GO EPI, z uwzględnieniem potrzeb rolników – wsparcie do 2,5 
mln zł (refundacja kosztów kwalifikowalnych), z preferencją dla operacji do 350 tys. zł 
(ryczałt w oparciu o planowany budżet).



Komponenty działania - zasady

Wsparcie przygotowawcze:

 fakultatywne (na utworzenie GO EPI i opracowanie planu operacji dotyczącej 
realizacji projektu). 

Realizacja operacji:

 rozwiązania w zakresie nowych/udoskonalonych produktów lub technologii, metod 
organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym,  w tym na rzecz 
rozwijania produkcji w systemach jakości żywności oraz rolnictwa 4.0. 

Operacje skoncentrowane będą w zakresie produkcji i przetwarzania produktów 
rolnych. 



Wsparcie przygotowawcze - warunki udziału
Warunki dostępu - Wsparcie przygotowawcze (fakultatywne).

Uzyskanie wsparcia zobowiązuje GO EPI do aplikowania o środki na realizację operacji oraz 
spełnienia warunków dostępu m.in.:

 uzyskania co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach Realizacji operacji, pod rygorem 
zwrotu pomocy;

 operacja, która będzie objęta planem operacji będzie dotyczyć problemów/potrzeb 
rolnika/gospodarstwa rolnego.

Pomoc na utworzenie danej GO EPI może zostać udzielona tylko raz w okresie realizacji Planu 
Strategicznego WPR.

Utworzenie GO EPI w ramach Wsparcia przygotowawczego powinno nastąpić do końca 2026 r.

Nabory na Wsparcie przygotowawcze będą ogłaszane minimum raz w roku w latach 2023 – 2025.



Wsparcie przygotowawcze - warunki udziału

Utworzona GO EPI zrealizuje:

w ramach I transzy:

 umowę partnerstwa zawierającą postanowienia w zakresie współdecydowania, 
podziału zadań i obowiązków, udział co najmniej 2 różnych partnerów, 
obowiązkowy udział rolnika, w przypadku przedsiębiorcy udział tylko z kodem 
PKD adekwatnym do operacji, opis partnerstwa, w tym inicjatorów powstania GO 
EPI oraz problemu rolnika/gospodarstwa rolnego.



Wsparcie przygotowawcze - warunki udziału

w ramach II transzy:

• opracowanie planu operacji dotyczącej realizacji projektu spełniającego poniższe 
wymogi:

 określenie problemów rolnika jakie GO EPI zamierza rozwiązać poprzez realizację 
innowacyjnej operacji,

 określenie sposobu rozwiązania problemów w formie uproszczonego planu 
operacji,

 partycypacyjny charakter przygotowania planu operacji, określenie celów i efektów 
realizacji planu operacji, innowacyjność operacji.



Realizacja operacji - warunki udziału
Operację może realizować także EPI, która nie skorzystała ze Wsparcia przygotowawczego.

 Utworzenie GO EPI, co oznacza: umowę partnerstwa zawierającą postanowienia w 
zakresie współdecydowania, podziału zadań i obowiązków, udział co najmniej 2 
różnych partnerów, obowiązkowy udział rolnika, w przypadku przedsiębiorcy udział 
tylko z kodem PKD adekwatnym do operacji (dotyczy każdej operacji).

 Udział jednostki naukowej  w operacji, w której występują koszty badań 
(obowiązkowo).

 Udział podmiotów uczestniczących w krajowych lub unijnych systemach jakości 
w przypadku operacji na rzecz rozwijania produkcji w systemach jakości żywności 
(obowiązkowo).



Realizacja operacji - warunki udziału

 Wsparcie przyznawane wyłącznie na innowacyjne operacje

 Przedmiot operacji związany jest z rozwiązaniem problemów/potrzeb 
rolnika/gospodarstwa rolnego będących członkami GO EPI

 Upowszechnianie informacji dotyczących operacji oraz jej rezultatów za pomocą 
strony internetowej

Nabory na Realizację operacji będą ogłaszane regularnie i często (w latach 2023 –
2027) – przewiduje się nabory 2 razy w roku.



Wsparcie przygotowawcze – kryteria wyboru
doświadczenie w tworzeniu partnerstw realizujących projekty,

udział w EPI w ramach PROW 2014 - 2020/udział członków EPI w ramach PROW 2014 
– 2020/udział w realizacji projektów horyzontalnych,

udział partnerów z co najmniej 3 – letnim doświadczeniem adekwatnym do  operacji, 
która będzie objęta planem operacji,

 inicjatywa utworzenia GO EPI pochodzi od rolnika,

udział powyżej 2 rolników, w tym rolnik, który zainicjował utworzenie GO EPI,

operacja, która będzie objęta planem operacji będzie dotyczyć projektu 
pilotażowego/prototypu/projektu eksperymentalnego.



Realizacja operacji – kryteria wyboru

Dla EPI, które skorzystały ze wsparcia przygotowawczego nie stosuje się kryteriów 
dotyczących składu i doświadczenia

 udział w EPI w ramach PROW 2014-2020/udział członków EPI w ramach PROW 2014 
– 2020/ udział w realizacji projektów horyzontalnych,

 doświadczenie partnerów, w tym udział partnerów z co najmniej 3 – letnim 
doświadczeniem adekwatnym do operacji,

 adekwatność operacji do czasu, budżetu i rezultatów (efektów),

 wnioskowana kwota pomocy wynosi 350 tys. zł, 

 partnerstwo powstało z inicjatywy rolnika.



Realizacja operacji – kryteria wyboru

 udział powyżej 2 rolników , w tym rolnik, który zainicjował utworzenie GO EPI,

 operacja dotyczy projektu pilotażowego/prototypu/projektu 
eksperymentalnego,

 adekwatność metodologii badawczej do rozwiązania problemu (o ile dotyczy),

 realizacja celów strategii "od pola do stołu" na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i 
przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego,

 możliwość wdrożenia na poziomie małych i średnich gospodarstw.



Krótkie Łańcuchy Żywnościowe w Planie Strategicznym WPR 2023-2027

W Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 
w ramach interwencji LEADER/ (RLKS) Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność  
będą realizowane operacje w zakresie rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw 
rolnych, w szczególności: 

 gospodarstw agroturystycznych

 zagród edukacyjnych

 gospodarstw opiekuńczych

 rozwoju współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych.



Krótkie Łańcuchy Żywnościowe w Planie Strategicznym WPR 2023-2027

Wsparcie w zakresie rozwoju współpracy w ramach Krótkich Łańcuchów 
Żywnościowych udzielane będzie w formie dotacji do wysokości 350 tys. zł. 

Wysokość dotacji zostanie ustalona na podstawie planowanego budżetu projektu, a 
płatność będzie miała charakter ryczałtowy.

Interwencja LEADER jest podejściem oddolnym, dlatego: 

 ostateczny zakres wsparcia oferowanego na danym obszarze na poszczególne 
operacje zależeć będzie od potrzeb zdiagnozowanych przez lokalną społeczność i 
przyjętej przez nią LSR. 



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało się, rozszerzyć wsparcie 
o rozwój już istniejących KŁŻ w ramach interwencji LEADER.
Modyfikacja ta zostanie wprowadzona przy najbliższej zmianie Planu 
Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR).



Rozwijanie istniejących KŁŻ może być realizowane poprzez:

 zwiększanie możliwości przechowalniczych, magazynowych producentów,
 przyłączanie nowych lokalnych producentów, a co za tym może iść 

wprowadzanie do oferty nowych produktów,
 inwestycje w sprzęt do przechowalnictwa,
 otwarcie nowych kanałów sprzedażowych,
 zwiększenie rozpoznawalności marki przez dodatkowe środki na kampanie 

reklamowe.



Dziękuję za uwagę i zapraszam 
do Współpracy.

Aleksander Karaś
Tel. 512 931 975
E-mail: sir@podr.pl

a.karas@podr.pl
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