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Wsparcie w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu
produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa i akwakultury



❑ rolnik i jego współmałżonek prowadzący lub rozpoczynający bezpośrednią 
sprzedaż do końcowego odbiorcy, w tym sprzedaż bezpośrednią lub 
dostawy bezpośrednie;

❑ rolnik i jego współmałżonek prowadzący lub rozpoczynający działalność w 
ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD);

❑ rolnik i jego współmałżonek prowadzący lub rozpoczynający działalność 
marginalną, lokalną i ograniczoną (MOL);

Ostateczni odbiorcy wsparcia:



❑ rolnik i jego współmałżonek podejmujący działalność gospodarczą w 
zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury 
i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych lub nierolnych;

❑ rolnik wyrabiający wino w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku 
gospodarczego;

❑ osoba fizyczna uprawniona do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Ostateczni odbiorcy wsparcia:



Warunki przyznania pomocy

Wsparcia udziela się pod warunkiem, że Wnioskodawca:

❑ wykonuje lub podejmuje wykonywanie działalności w zakresie
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

❑ma nadany numer identyfikacyjny EP.



Warunki przyznania pomocy
Wsparcia udziela się pod warunkiem, że Wnioskodawca:

❑ podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.
U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik lub małżonek rolnika, co najmniej w
roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem;

❑ przyznano mu płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego
2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1775), co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia
wniosku o objęcie wsparciem.



Warunki przyznania pomocy
Wsparcie stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami
określonymi w przepisach rozporządzenia:
❑ Komisji (UE) nr 702/2014 na inwestycje w zakresie przetwarzania

produktów rolnych i wytwarzania w ramach tego procesu produktów
rolnych lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych;

❑ rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 na inwestycje w zakresie
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa lub
akwakultury;

❑ Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. na inwestycje w
zakresie przetwarzania produktów rolnych i wytwarzania w ramach tego
procesu produktów nierolnych (pomoc de minimis).



Wysokość/ intensywność   wsparcia

❑Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł;

❑Wsparcie jest udzielane w formie refundacji na poziomie do 50% kosztów 
kwalifikowalnych przedsięwzięcia;



Warunki przyznania pomocy

❑Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, którego realizacja trwa nie dłużej
niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą
wsparcia;

❑Wsparcia udziela się, jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie
zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia
umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty
realizacji przedsięwzięcia oraz będzie korzystał z budynków, budowli,
maszyn, urządzeń lub środków transportu zgodnie z celem ich
dofinansowania



Warunki przyznania pomocy

❑Wsparcie jest przyznawane, jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane nie
więcej niż w dwóch etapach;

❑ Na realizację inwestycji można uzyskać zaliczkę w wysokości do 50%
wartości wsparcia. Warunkiem ubiegania się o wypłatę zaliczki jest
posiadanie przez wnioskodawcę wyodrębnionego rachunku.



Zakres wsparcia

❑ zakup i instalacja nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania,
przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

❑ zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy
niskiej emisji spalin, przeznaczonych do przewozu:

✓ produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach,
takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

✓ produktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków
widłowych i podnośników,

✓ zwierząt przeznaczonych do uboju;



Zakres wsparcia

❑ budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do
przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do
obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

❑ modernizacja istniejących warzywniaków, zieleniaków, miejsc na placach targowych
wykorzystywanych przez ostatecznego odbiorcę wsparcia do przygotowania do
sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów wytwarzanych w jego gospodarstwie
rolnym;

❑ przygotowanie miejsc do wprowadzania do obrotu w miejscu obsługi podróżnych na
obszarze dróg (tzw. MOP-y) produktów spożywczych, rolnych, rybołówstwa i rybnych -
wytwarzanych w gospodarstwie rolnym ostatecznego odbiorcy wsparcia;



Zakres wsparcia

❑ zakup terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz sprzętu
komputerowego i oprogramowania lub usługi IT dot. sprzedaży na
odległość;

❑ zakup nowych ruchomych punktów sprzedaży takich jak np. stragan
handlowy, przenośne stoisko, przyczepy sprzedażowe;

❑ koszty ogólne (do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych).



Tryb przyznawania pomocy:

Wniosek o objęcie wsparciem

Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Wniosek składa się za pomocą formularza 
udostępnionego przez Agencję na PUE. Złożenie 
wniosku w inny sposób będzie skutkowało 
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W ramach jednego naboru wniosków można złożyć 
więcej niż jeden wniosek o objęcie wsparciem, jeżeli 
dotyczy on innego zakresu przedsięwzięcia

Korespondencja pomiędzy Agencją a wnioskodawcą 
prowadzona jest przy użyciu PUE.

Agencja rozpatruje wniosek w terminie 60 dni od dnia 
złożenia wniosku (do tego terminu wlicza się czas na 
uzupełnienia i wyjaśnienia).

Po dokonaniu oceny, Agencja  niezwłocznie 
zamieszcza na PUE informację o jej wyniku i 
powiadamia wnioskodawcę drogą e-mailową lub sms 
o zamieszczeniu wyniku oceny w PUE.



Dziękujemy za uwagę


