„Finansowanie w ramach PROW 2014-2020 oraz możliwość
prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstwa”
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Moja działalność w gospodarstwie ☺
Surowce pochodzenia zwierzęcego:
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Surowce pochodzenia roślinnego:

Produkcja pierwotna (lub podstawowa)
Oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę zwierząt w celu pozyskania tzw. produktów pierwotnych. Produkcja pierwotna obejmuje także łowiectwo, rybołówstwo i zbieranie runa leśnego.
Do produktów pierwotnych zaliczamy produkty: pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane, pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty
rybołówstwa, zbierane w ich naturalnym środowisku (rosnące w warunkach naturalnych), zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślimaki itp.
Sprzedaż bezpośrednia

Obowiązek rejestracyjny
przed rozpoczęciem
sprzedaży

MLO/Mała Lokalna Ograniczona

Działy specjalne produkcji rolnej/Rolniczy Handel
Detaliczny

Dostawy bezpośrednie

TAK

TAK

TAK

Inspekcja Sanitarna

Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Sanitarna

Czy prowadzenie działalności powoduje obowiązek rejetracji i prowadzenia działalności w ramach działalności gospodarczej?

Działalność gospodarcza

Nadzór GIJHARS

NIE/zwolnienie

TAK

rolnik

w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej jako
przedsiębiorca

NIE/zwolnienie

NIE/zwolnienie

NIE/zwolnienie

NIE/zwolnienie

TAK
Czy prowadzenie działalności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Podatek dochodowy

TAK, na zasadach ogólnych
lub
zwolnienie do 100 tys. zł rocznie, 2% ryczałtu
do 2 000 000 euro rocznie
(jeśli nie przekroczy określonego limitu sprzedaży),
lub
ZWOLNIENIE z podatku dochodowego – przetwory
z mleka, elementy mięsa surowego po rozbiorze – z
własnej produkcji

NIE/zwolnienie

Ryczałt/Norma szacunkowa
dochodu rocznego
/Zwolnienie do 100 tys. zł rocznie, 2% ryczałtu
do 2 000 000 euro rocznie
NIE/zwolnienie
m2/sztuka/rodzina
/(jeśli nie przekroczy określonego limitu sprzedaży)

Czy prowadzenie działalności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

NIE
TAK – w MLO można skorzystać ze zwolnienia do
kwoty 200 tys. zł rocznie, powyżej zasady ogólne

Podatek VAT
Może być na zasadach ogólnych
(po zgłoszeniu w US i przejsciu na
tzw. zasady ogólne)

NIE
/Przy sprzedaży produktów przetworzonych można
skorzystać ze zwolnienia do kwoty 200 tys. zł rocznie,
powyżej zasady ogólne.

NIE

Może być na zasadach ogólnych (po zgłoszeniu w US)

Może być na zasadach ogólnych (po zgłoszeniu w US i
przejsciu na tzw. zasady ogólne)

Jakie ubezpieczenie społeczne …........? Podlegamy ubepieczeniu - natomiast ZUS jest nadrzędny względem pozostałych.
KRUS
Ubezpieczenie społeczne

Podwójny KRUS
ZUS
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Działalność rolnicza i pozarolnicza

ROLNIK

Działalność
rolnicza
i pozarolnicza

Rolniczy Handel
Detaliczny

Podwójny KRUS
ZUS dla przedsiębiorców

ZUS preferencyjny - dla nowych
przedsiębiorców

KRUS

Mały ZUS
7

PROW 2014-2020
wybrane działania,
kwoty dotacji (d) lub premii (p) stawki maksymalne w tys. zł

PDG

ROLNIK
KRUS

PDG

Leader „Realizacja operacji w ramach
lokalnych strategii rozwoju - premia”

„Premie na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej”

PRZEDSIĘBIORCA

150-250 (p)

RHD

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” - nabór tematyczny dla rolników

100/200 (d)

PDG

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” - nabór tematyczny dla rolników

500 (d)

Współpra
ca

R O L N I K

do 100 (p)

PDG
RDG

GP

Leader „Realizacja operacji w ramach
lokalnych strategii rozwoju - premia”

100 (p)

Leader „Realizacja operacji w ramach
lokalnych strategii rozwoju”

300(d)/500(d)

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

10 -15 000
(d)

Prowadzenie działalności
pozarolniczej przez rolników w
świetle przepisów ubezpieczenia
KRUS, dorabianie na KRUSie.

Działalność pozarolnicza
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Działalność pozarolnicza
Ubezpieczenie obowiązkowe

(z mocy ustawy)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wymienionemu
ubezpieczeniu podlega obowiązkowo:
rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek
działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu
gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha
przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji
rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a
także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym
gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie
podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego
prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa
Ubezpieczenie społeczne rolników
CENTRUM DORADZTWA
ROLNICZEGO W
do świadczeń z ubezpieczeń
społecznych.
12
dla osób prowadzących działy
BRWINOWIE

specjalne produkcji rolnej

Działalność pozarolnicza
Ubezpieczenie społeczne
rolników dla osób
prowadzących działy
specjalne produkcji rolnej

Za działy specjalne produkcji rolnej, uzasadniające
objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się
następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

1. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2
2. uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powyżej 100 m2
3. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200
m2
4. uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 100 m2 powierzchni uprawowej
5. drób rzeźny:
–
–
–
–
–

kurczęta - powyżej 1000 szt. (w skali roku)
gęsi - powyżej 500 szt. (w skali roku)
kaczki - powyżej 500 szt. (w skali roku)
indyki - powyżej 500 szt. (w skali roku)
strusie - powyżej 20 szt. (w skali roku)

6. drób nieśny:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 2.000 szt. (w skali roku)
gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 200 szt. (w skali roku)
kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 500 szt. (w skali roku)
indyki (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 500 szt. (w skali roku)
kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) - powyżej 1.000 szt. (w skali roku)
strusie (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 6 szt. (w skali roku)

Działalność pozarolnicza
Ubezpieczenie społeczne
rolników dla osób
prowadzących działy
specjalne produkcji rolnej

Za działy specjalne produkcji rolnej, uzasadniające
objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się
następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

7. zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj):
▪
▪
▪
▪
▪

kurczęta - powyżej 3.000 szt.
gęsi - powyżej 3.000 szt.
kaczki - powyżej 3.000 szt.
indyki - powyżej 3.000 szt.
strusie - powyżej 50 szt.

8. zwierzęta futerkowe - powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
–
–
–
–
–
–

lisy i jenoty
norki
tchórzofretki
szynszyle
nutrie
króliki

9. pasieki powyżej 80 rodzin
10.hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.

Działalność pozarolnicza
Ubezpieczenie dobrowolne

(na wniosek)

Osoby niespełniające warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu,
dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą
ubezpieczyć się dobrowolnie po złożeniu stosownego wniosku w jednostce
KRUS.
Rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni równej
1 ha przeliczeniowemu i poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego
małżonek i domownik) oraz osoba, która - będąc rolnikiem - przeznaczyła
grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na zasadach
określonych w odrębnych przepisach, jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu
społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, może być
objęty ubezpieczeniem:
w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym,
chorobowym i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,
DORADZTWA ROLNICZEGO
W
lub tylko ubezpieczeniem CENTRUM
wypadkowym,
chorobowym
i macierzyńskim. 15
BRWINOWIE

Działalność pozarolnicza

USTAWA
z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.,
ostatnia 2011.01.01, Dz.U.2010.96.620 i
Dz.U.2010.226.1475)

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Ustala się następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:
Rodzaje użytków rolnych:
Grunty orne
Okręgi podatkowe

I

II

III

Łąki i pastwiska
IV

Klasy użytków rolnych

I

II

III

IV

Przeliczniki

I

1,95

1,80

1,65

1,45

1,75

1,60

1,45

1,35

II

1,80

1,65

1,50

1,35

1,45

1,35

1,25

1,10

IIIa

1,65

1,50

1,40

1,25
1,25

1,15

1,05

0,95

0,75

0,70

0,60

0,55

III
IIIb

1,35

1,25

1,15

1,00

IVa

1,10

1,00

0,90

0,80

IV
IVb

0,80

0,75

0,65

0,60

V

0,35

0,30

0,25

0,20

0,20

0,20

0,15

0,15

VI

0,20

0,15

0,10

0,05

0,15

0,15

0,10

0,05
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Osoba fizyczna –
❑
❑

❑

podwójny KRUS

nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku
służbowym;
nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do
świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok
podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie
przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna kwota
graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski", w drodze obwieszczenia ministra właściwego do
spraw rozwojuCENTRUM
wsi. DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Osoba fizyczna –

podwójny KRUS

3 604 zł

Do dnia
każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego
– zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego do KRUS
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników od II kw. 2022 r.
fundusz składkowy

fundusz emerytalno-rentowy
status ubezpieczonego
i powierzchnia
gospodarstwa rolnego

składka
Wymiar składki miesięcznej na
podstawowa
FER
miesięczna
2

1

3

razem
składka
składka
kwartalnie
dodatkowa
miesięczna
miesięczna
(3+4)
6
5
4

składka
miesięczna

składka
kwartalna

Składka
kwartalna za
jednego
ubezpieczonego
ŁĄCZNIE
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I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:
do 50 ha
powyżej 50 do 100 ha
powyżej 100 do 150 ha
powyżej 150 do 300 ha
powyżej 300 ha
II. Domownik rolnika
(w każdej kategorii
obszarowej)

składka podstawowa = 10%
emerytury podstawowej
składka podstaw + 12% emeryt
podstaw
składka podstaw + 24% emeryt
podstaw
składka podstaw + 36% emeryt
podstaw
składka podstaw + 48% emeryt
podstaw
składka podstawowa = 10%
emerytury podstawowej

108,00

0,00

108,00

324,00

60,00

180,00

504,00

108,00

130,00

238,00

714,00

60,00

180,00

894,00

108,00

260,00

368,00

1 104,00

60,00

180,00

1 284,00

108,00

390,00

498,00

1 494,00

60,00

180,00

1 674,00

108,00

521,00

629,00

1 887,00

60,00

180,00

2 067,00

108,00

0,00

108,00

324,00

60,00

180,00

504,00

III. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolne o pow. w ha przelicz.:
do 50 ha
powyżej 50 do 100 ha
powyżej 100 do 150 ha
powyżej 150 do 300 ha
powyżej 300 ha
IV. Domownik rolnika
prowadzący pozarolniczą
działalność gospodarczą
(w każdej kategorii
obszarowej)

dwukrotność składki podstaw
dwukrotność składki
podstaw+12%emeryt podst
dwukrotność składki
podstaw+24%emeryt podst
dwukrotność składki
podstaw+36%emeryt podst
dwukrotność składki
podstaw+48%emeryt podst

dwukrotność składki podstaw

216,00

0,00

216,00

648,00

60,00

180,00

828,00

216,00

130,00

346,00

1 038,00

60,00

180,00

1 218,00

216,00

260,00

476,00

1 428,00

60,00

180,00

1 608,00

216,00

390,00

606,00

1 818,00

60,00

180,00

1 998,00

216,00

521,00

737,00

2 211,00

60,00

180,00

2 391,00

216,00

0,00

216,00

648,00

60,00

180,00

828,00

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.krus.gov.pl%2Ffileadmin%2Fmoje_dokumenty%2Fdokumenty%2Fbip%2
Fwykaz_spraw%2Fubezpieczenia%2Fskladki%2Fskladka_wysokosc_1_kw_2022.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W

BRWINOWIE
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Praca zarobkowa

UWAGA!!!
Dorabianie na KRUSie
Dwa warunki:

- podlegały ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z
mocy ustawy bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania
wymienionych umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej
- nie przekroczyły w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu
osiąganego z tych tytułów, odpowiadającej stawce minimalnego
wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym okresie.

Równowartość minimalnego wynagrodzenia 3010 zł brutto miesięcznie/2022 r.

Praca zarobkowa

Dorabianie na KRUSie cd
- http://www.rp.pl/Rolnicy/312249980-W-2017-wzrastalimit-zarobkow-dla-dorabiajacych-rolnikow.html#ap-1
Zagadkowa definicja

Na początku obowiązywania tej zmiany nie było pewności, jak rozumieć wskazany limit, przepis
jest bowiem nieprecyzyjny. W całej ustawie o systemie rolniczych ubezpieczeń nie ma definicji,
jak rozumieć sformułowanie „w rozliczeniu miesięcznym". Nie wiadomo, czy należy to traktować
analogicznie jak ZUS-owską zasadę „w przeliczeniu na okres miesiąca". Często zdarza się
przecież, że zleceniobiorcy otrzymują jednorazową, zbiorczą wypłatę po wykonaniu usługi nawet
po kilku miesiącach. Są też firmy, które ze zleceniobiorcami rozliczają się cyklicznie, ale
rzadziej niż raz na miesiąc. KRUS w odpowiedzi na pytanie Redakcji w sprawie skumulowanych
wypłat uznał, że ważna jest wówczas wysokość wynagrodzenia w przeliczeniu na liczbę miesięcy
trwania umowy.
Ten problem w części sam się rozwiąże od stycznia 2017 r. Od tego dnia wynagrodzenie z tytułu
umowy zlecenia zawartej na dłużej niż miesiąc trzeba wypłacać z miesięczną częstotliwością.
Kumulacja wypłat nie jest możliwa. Dotyczy to jednak wynagrodzenia naliczonego przy
uwzględnieniu minimalnej stawki godzinowej, która w 2017 r. będzie wynosiła 13 zł. Problem
może powstać, gdy resztę wynagrodzenia zleceniobiorca otrzyma później, jako skumulowaną
wypłatę za kilka miesięcy. Z pytaniem, czy w takim przypadku będzie można tę formę
wyrównania przeliczyć na liczbę miesięcy trwania umowy, zwróciliśmy się do KRUS. Uzyskaną
odpowiedź niezwłocznie opublikujemy.

Działalność pozarolnicza

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/limit-przychodu/
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/

Źródło: https://zus.pox.pl
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Źródło: https://zus.pox.pl/

26

Działalność pozarolnicza

27

Działalność pozarolnicza

60 miesięcy

24 miesiące +
6 mies.
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Mały ZUS Plus czyli składki ZUS od dochodu w 2021 roku

Kto może opłacać niższe składki ZUS?
Przepisy wprowadzające tzw. "Mały ZUS Plus" zakładają, iż najmniejsze firmy mają prawo do
rezygnacji z wysokich składek ryczałtowych, a w zamian mogą opłacać niższe składki ZUS
uzależnione od wysokości osiąganego dochodu. Podstawowym warunkiem, jaki należy
spełnić, aby uzyskać możliwość opłacania ZUS-u od dochodu, jest spełnienie kryterium
przychodowego. Przychody firmy osiągnięte w roku poprzednim nie mogą bowiem
przekraczać kwoty 120 tys. zł.
Są również dodatkowe warunki. Z niższych składek nie skorzysta bowiem osoba, która
wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed
dniem rozpoczęcia działalności, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym
wykonywała (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej
działalności.
Ponadto, z obniżonych składek ZUS skorzystają jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy wykażą, że
w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą przynajmniej przez okres 60 dni.
Kolejnym ograniczeniem jest forma rozliczania podatków. Składki ZUS od dochodu nie
znajdą bowiem zastosowania u przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową i
jednocześnie zwolnionych z podatku VAT. Niższe składki są jednak możliwe, jeśli firma na
karcie podatkowej prowadzi jednocześnie ewidencję VAT.
https://zus.pox.pl/zus/maly-zus-plus-czyli-skladki-zus-od-dochodu-w-2021-roku.htm
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Pomoc na inwestycje w
przetwórstwo/marketing i
rozwój produktów rolnych
„Wsparcie inwestycji w
przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi lub ich rozwój”
693 070 461 Euro
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Przetwórstwo produktów rolnych

Przetwórstwo produktów rolnych
PO ZMIANACH – wrzesień 2021

„Rolnicy”

1

Jakie
nowe
zasady
(2021 r.)

➢ podniesienie wysokości wsparcia udzielanego w ramach poddziałania
4.2 jednemu rolnikowi prowadzącemu lub rozpoczynającemu
działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego ze 100 do 200
tys. złotych (rolnicy RHD),
➢ umożliwienie rolnikom zakupu specjalistycznych środków transportu,
➢ 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),
➢ rozszerzenie katalogu działalności objętych wsparciem o produkcję
herbat ziołowych (rolnicy PKD).

Nabór wniosków - rolnicy
30.11 – 29.12.2021 r.

2

3

Płatność końcowa:
30.06.2025 r.*

* - od 2021 r.

Nabór 2021: 31 października – 29, zmiany
listopada

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Nabór 2021: zmiany cd.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Nabór 2021: zmiany cd.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Nabór 2021: zmiany cd.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Nabór 2021: zmiany cd.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Przetwórstwo produktów rolnych
Beneficjenci:

„Przedsiębiorcy”

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, które:
1

1. działają jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa:
2. Wykonują działalność gospodarczą w zakresie
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów
rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu UE w
zakresie:
•
•

co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku
NR 1 do rozporządzenia,
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele
UWAGA – ROLNIK, MAŁŻONEK
energetyczne.
ROLNIKA, DOMOWNIK nie ma obowiązku

dokumentowania tego statusu w chwili
składania WNIOSKU – PODEJMUJĄ
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – po podpisaniu
umowy

Przetwórstwo produktów rolnych
3. Jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia celu

(ocenia się
dotychczasowe wyniki finansowe, prognozy co do jego wyników finansowych oraz
możliwości sfinansowania realizacji operacji, również kredyty i pożyczki),

4. Nie jest uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, która
w Programie Operacyjnym realizuje podobne zadania
inwestycyjne,
5. Ma nadany „numer identyfikacyjny” - ARiMR

6. Rozwija swoją działalność gospodarczą,
7. Operacja nie jest finansowana z innych środków publicznych,
8. Spełnia wymagania prawa mające zastosowanie do inwestycji
realizowanej w ramach operacji (standardy higieniczno-sanitarne, ochrony
środowiska i dobrostanu zwierząt),

Potwierdzi, iż w dniu składnia wniosku o przyznanie
pomocy ma zarejestrowaną działalność w zakresie
„PRZETWÓRSTWA” – PKD (załącznik 1)

Przetwórstwo produktów rolnych
9. Której realizacja oraz osiągniecie zakładanych celów nie jest
możliwe bez udziału środków publicznych,

10. Operacja jest uzasadniona EKONOMICZNIE, w tym pod
względem racjonalności jej kosztów,
Muszę prowadzić postępowania ofertowe, jeśli wartość zadania przekracza 30 000 Euro !!

Przetwórstwo produktów rolnych
11. POMOC PRZYZNAJE SIĘ, JEŻELI:
ZOBOWIĄŻE się, że w okresie 5 lat od dokonania
płatności końcowej będzie:

1. Nabywał co najmniej 50% ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji lub
sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3 letnich umów (obejmujących mechanizm
ustalania cen nabycia tych produktów) z:
➢
➢
➢
➢

producentami rolnymi,
grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw lub
organizacjami producentów,
związkami grup producentów rolnych lub zrzeszeniami organizacji producentów,
podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, które nabywają surowce od producentów
na podstawie umów; lub

2. Wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50% ilości produktów
rolnych na podstawie ………………………, lub
3. Przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3 letnich
umów o świadczenie usług innych niż wymienionych w pkt 2 zawieranych z producentami
rolnymi, lub podmiotami ……..

Mogę tą ilość zwiększyć do 75% - otrzymam dodatkowo 5 pkt ???
A co z rolnikiem, który przetwarza produkty Z ZAKUPU – a sam ich nie produkuje !!!

Przetwórstwo produktów rolnych
12. POMOC NIE OBEJMUJE:
➢ nabycia nieruchomości,
➢ podatku VAT,
➢ nabycia rzeczy używanych,

➢ leasingu zwrotnego,
➢ kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych,
➢ kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji
odtworzeniowych,

➢ Budowy nowych zakładów obejmujących budynki lub budowle
wraz z instalacjami prowadzących działalność gospodarczą w
zakresie wymienionym w ZAŁĄCZNIKU Nr 2 do
rozporządzenia.

Nie dotyczy rolników podejmujących
działalność przetwórczą !!!

Wsparcie nie dotyczy budowy nowych obiektów w
sektorach przetwórstwa i wprowadzania do
obrotu:
- mleka i wyrobów mlecznych
- mięsa,
- owoców i warzyw
- zbóż

Załącznik Nr 2
Obecnie – wykaz
działalności do punktacji

Przetwórstwo produktów rolnych

„Rolnicy”

2

1. PODEJMUJĘ

działalność w zakresie przetwarzania
produktów rolnych

Rolnik, małżonek rolnika, domownik podlegający ubezpieczeniu
społecznemu rolników w pełnym zakresie – rolnicy składający wnioski w naborach
tematycznych dotyczących wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa
produktów rolnych

1.
2.

Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
Podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów
rolnych (określonych w załączniku Nr 1 do Traktatu UE),
•

3.
4.

CO NAJMNIEJ JEDNEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI WYMIENIONEJ W ZAŁĄCZNIKU NR 1
do rozporządzenia,

Ma nadany „numer identyfikacyjny:,
Jest zdolny do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania celu

CENTRUM DORADZTWA
ROLNICZEGO W BRWINOWIE
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Przetwórstwo produktów rolnych
2

Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym
zakresie – rolnicy składający wnioski w naborach tematycznych
dotyczących wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie
przetwórstwa produktów rolnych

1. Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
2. Podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
przetwarzania produktów rolnych (określonych w załączniku Nr 1 do Traktatu UE),
•

CO NAJMNIEJ JEDNEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI WYMIENIONEJ W ZAŁĄCZNIKU NR 1
do rozporządzenia,

Warunek jest spełniony – jeśli w okresie 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy podmiot
podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
przetwarzania produktów rolnych nie był wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WAŻNE – działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa muszę
CENTRUM DORADZTWA
założyć w terminie
3 miesięcy
od podpisania UMOWY
ROLNICZEGO
W BRWINOWIE
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2.
1

Przetwórstwo produktów rolnych

„Rolnicy” - RHD

Rolnik - wykonuje lub podejmuje wykonywanie działalności w zakresie
przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego
handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1-7, 12 i
13, załączniku nr 3 w lp. 1-5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1-4, 6 i 7 do rozporządzenia
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).

Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym
zakresie
Nie prowadzi działalności gospodarczej - warunek jest spełniony –
jeśli w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o
przyznanie pomocy rolnik wykonywał działalności gospodarczej w
zakresie przetwarzania produktów rolnych nie był wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
KRS
CENTRUM DORADZTWA
ROLNICZEGO W BRWINOWIE
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Przetwórstwo produktów rolnych

„Rolnicy” (małe przetwórstwo)

2

1. PODEJMUJĘ

działalność w zakresie przetwarzania
produktów rolnych

Rolnik, małżonek rolnika, domownik podlegający ubezpieczeniu
społecznemu rolników w pełnym zakresie – rolnicy składający wnioski w naborach
tematycznych dotyczących wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa
produktów rolnych

1.
2.

Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
Podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów
rolnych (określonych w załączniku Nr 1 do Traktatu UE),
•

3.
4.

CO NAJMNIEJ JEDNEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI WYMIENIONEJ W ZAŁĄCZNIKU NR 1
do rozporządzenia,

Ma nadany „numer identyfikacyjny:,
Jest zdolny do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania celu

CENTRUM DORADZTWA
ROLNICZEGO W BRWINOWIE
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Przetwórstwo produktów rolnych
2

Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym
zakresie – rolnicy składający wnioski w naborach tematycznych
dotyczących wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie
przetwórstwa produktów rolnych

Warunek jest spełniony – jeśli w okresie 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy podmiot
podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
przetwarzania produktów rolnych nie był wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WAŻNE – działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa muszę
założyć w terminie 3 miesięcy od podpisania UMOWY
CENTRUM DORADZTWA
ROLNICZEGO W BRWINOWIE
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Przetwórstwo produktów rolnych

„Rolnicy” RHD

3

1. PODEJMUJE lub PROWADZI

przetwórstwo
produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego z surowców
pochodzących w całości lub części z własnej produkcji
Rolnik, małżonek rolnika, podlegający ubezpieczeniu społecznemu
rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – rolnicy składający wnioski w
naborach tematycznych dotyczących wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie
przetwórstwa produktów rolnych

1.

2.
3.

Wykonujący lub podejmujący działalność w zakresie przetwarzania i zbywania
przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego,
wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1–7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3
w lp. 1–5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1–4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości
zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej
dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);
Ma nadany „numer identyfikacyjny:,
CENTRUM DORADZTWA
Jest zdolny do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania celu
ROLNICZEGO W BRWINOWIE
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Przetwórstwo produktów rolnych

KTO MOŻE

ZAREJESTROWAĆ

„MLO”,

Inspekcja Weterynaryjna / Inspekcja Sanitarna

Osoba fizyczna –

podejmująca
przetwórstwo produktów pochodzenia
zwierzęcego lub roślinnego

/

„RHD”

Inspekcja Weterynaryjna / Inspekcja Sanitarna

Osoba fizyczna –

podejmująca lub prowadząca
przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego z
surowców pochodzących w całości lub części z własnej produkcji

*Rolnik, małżonek rolnika, domownik

**Rolnik, małżonek rolnika –

*Podejmuje działalność –

**Prowadzi lub podejmuje działalność

– ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS

w zakresie
przetwórstwa (nie jest wpisana w CEDiG,
KRS)

TAK
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

Małe
przetwórstwo

WŁASNE co najmniej
50%

PODATEK
DOCHODOWY

Rolnik –

zwolnienie przedmiotowe z podatku
dochodowego przetwórstwa sposobem przemysłowym
(przetwory z mleka, elementy mięsa surowego po
rozbiorze z własnych surowców)

NIE

– od 01.01.2019

ubezpieczony z
mocy ustawy w pełnym zakresie w KRUS

– w zakresie przetwórstwa

NIE

PODATEK DOCHODOWY

Rolnik –

zwolnienie z podatku dochodowego
PRZYCHODY do 100.000 zł,
powyżej do 2 000.000 Euro – ryczałt 2%
PODATEK DOCHODOWY

Rolnik – zwolnienie z podatku dochodowego PRZYCHODY do 100.000 zł, powyżej do 2. 000.000 Euro –

2%.

WŁASNE co najmniej
50%

ryczałt

POWYŻEJ 2 000.000 Euro – podatek dochodowy (ZASADY OGÓLNE)

*Rolnik, małżonek rolnika,
domownik – ZAKŁADAM DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
(3 miesiące po podpisaniu UMOWY)

* –

PROW 2014 – 2020 „Przetwórstwo i marketing”

**Rolnik, małżonek rolnika

– NIE ZAKŁADAM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Przetwórstwo produktów rolnych
„Rolnicy”
Sprzedaż produktów – w ramach ustalonych LIMITÓW ROCZNYCH dla RHD

1
Podatek dochodowy: do 100 000 zł – zwolnienie, powyżej 100 000 zł do 2 000 000 Euro – RYCZAŁT 2%

Sprzedaż produktów – w ramach
ustalonych LIMITÓW RHD

2

1

1

Podatek dochodowy: do 100 000 zł
– zwolnienie, powyżej 100 000 zł
do 2 000 000 Euro – RYCZAŁT 2%

RHD

100 000 zł
90 dni + 10 mies.

2

U

INWESTYCJ
A

MLO /

3 mies.
Małe
przetwórstwo
500
000produktów
zł
Sprzedaż
– w ramach ustalonych LIMITÓW RHD

DG

1
Podatek dochodowy: do 100 000 zł – zwolnienie, powyżej 100 000 zł
do 2 000 000 Euro – RYCZAŁT 2%

2

Jeśli na
WNIOSE
KZUS

Podatek dochodowy: ZASADY OGÓLNE
Sprzedaż produktów – w ramach
ustalonych LIMITÓW MLO

Podatek dochodowy: ZASADY OGÓLNE

Przetwórstwo produktów rolnych
Kwoty i wielkość wsparcia:

Poziom pomocy:
- maksymalnie 50 %

Maksymalna wysokość pomocy przyznana
jednemu beneficjentowi w okresie realizacji
Programu

–

3 000 000

(10 000 000 PLN)

ZWIĄZKI GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH
LUB ZWIĄZKI OP – 15 000.000 PLN
Minimalna wysokość pomocy na realizację jednej operacji - 100 000 PLN
Rolnicy składający wnioski w zakresie
przetwórstwa produktów rolnych
- maksymalna wysokość pomocy:

- 500 000 PLN/200 000 PLN
Minimalna wysokość pomocy na realizację jednej operacji -

10 000 PLN

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Do KK wliczamy również koszty transportu

Przetwórstwo produktów rolnych
1.

Budowa, rozbudowa, nadbudowa lub remont połączony z
modernizacją, niezbędnych do wdrażania inwestycji w
zakresie zakupu maszyn i urządzeń:
a)

b)

budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania,
handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych
(obiektów podstawowych),
budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z
użytkowaniem obiektów podstawowych:
•
•

c)

d)

innych niż związanych z ochroną środowiska,
związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
wymienionych w załączniku Nr 3 do rozporządzenia,

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (w rozumieniu rozp. MPiPS z
dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp – Dz.U. Nr
169, poz. 1650 z 2003 r.),
pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część
obiektów podstawowych – nie może przekraczać 10% całkowitej
powierzchni tych obiektów.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Przetwórstwo produktów rolnych
2. zakupu wraz z instalacją lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:
a) maszyn lub urządzeń do:
– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
– przetwarzania produktów rolnych,

Do KK wliczamy również koszty
instalacji i transportu

– magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
– 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) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych
produktów rolnych.
2a) zakupu środków transportu:
a) niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania,
b) służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju,
c) wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych,
d) w postaci cystern, silosów, chłodni i izoterm, przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, których transport
powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Przetwórstwo produktów rolnych
3. Wdrażanie systemów zarządzania jakością,
4. Rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy lesingu,
5. Koszty związane ze sprzedażą detaliczną – wymienione
w pkt 1 – 4 – tylko ROLNICY,
6. Opłat za patenty i licencje.
7. Koszty ogólne:

a) przygotowania dokumentacji technicznej operacji:
•
•
•
•
•
•

kosztorysów,
projektów – technologicznych, technicznych lub budowlanych,
operatów wodno-prawnych,
ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości.

b) sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego,
budowlanego lub konserwatorskiego,
c) związane z kierowaniem robotami budowlanymi,
d) przygotowania biznesplanu:
•
•

50 000 zł – dla przetwórców,
5 000 zł – dla rolników

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Przetwórstwo produktów rolnych
Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których
może zostać przyznana pomoc (nie dotyczy podmiotów ubiegających się o
przyznanie pomocy w ramach rolniczego handlu detalicznego):
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Przetwórstwo produktów rolnych
Lp. Kategoria/produkt rolny
Produkty rolne przetwarzane i zbywane w ramach rolniczego handlu detalicznego:

1

Produkty pochodzenia niezwierzęcego

2

Przetwory z owoców: soki owocowe, dżemy, owoce suszone, inne

3

Przetwory z warzyw: kiszonki warzywne, marynaty warzywne, soki
warzywne, inne

4

Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki

5

Przetwory z warzyw i grzybów

6

Przetwory z orzechów

7

Przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby, inne

8

Koncentraty spożywcze: koncentraty warzywne, syropy owocowe, inne

9

Oleje

10 Mleko surowe albo mleko surowe i siara
11 Surowa śmietana
12 Jaja od drobiu
13 Jaja od ptaków bezgrzebieniowych
14

Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli,
pierzga, mleczko pszczele

15

Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub
produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

16

Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa
surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach
17 fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub
mięso mielone
18 Produkty mięsne
19 Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie
20 Produkty jajeczne
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Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowe Oddział w Radomiu

https://www.cdr.
gov.pl/uslugidoradcze-prow2014-2020/108uslugi-doradczeprow-20142020/2868repozytoriumnarzedzi-pracydoradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Radomiu

Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W ZAKRESIE UPRAWY I HODOWLI, INWESTYCJI

Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2014 – 2020

Premia
na
rozpoczęcie
działalności
pozarolniczej
150-250 tys. zł
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ W RADOMIU
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Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
Jakie działalności mogę podjąć:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów nierolnych,
Rzemiosło i rękodzielnictwo,
Turystyka wiejska,
Przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych,
Świadczenie usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki
nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad
osobami niepełnosprawnymi,
6. Działalność
informatyczna,
komputerowa
i
elektroniczna,
sprzedaż internetowa,
7. Działalność architektonicza i inżynierska, rachunkowość, usługi
księgowe
i
audytorskie,
usługi
techniczne,
działalność
weterynaryjna

Zał. Nr 1 – wykaz działalności
Pamiętajmy – WYŁĄCZONO:
➢ PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
➢ PKD 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych.
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Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej

Beneficjent (1):
Osoba fizyczna
albo małżonek) –

Mam z
tego
tytułu
dodatkowe

(beneficjent

2 pkt.

która, jest beneficjentem

działania

„PŁATNOŚCI
DLA
PRZEKAZUJĄCYCH
GOSPODARSTWA”

ROLNIKÓW
MAŁE

Nie jest wpisany do CEiIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego albo
jednostki
samorządu
terytorialnego
obowiązaną
do
prowadzenia
odpowiedniego typu szkół i jednostek publicznych od
(poprzedzających dzień złożenia wniosku)

24 miesięcy

63

Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej

Beneficjent (2):

Mam nadany swój numer
identyfikacyjny

1. ROLNIK, MAŁŻONEK ROLNIKA, DOMOWNIK
jest ubezpieczony w pełnym zakresie z mocy ustawy
i w pełnym zakresie w KRUS lub innym państwie UE lub EFTA –
nieprzerwanie przez

12

mies.(do dnia złożenia wniosku) - *3

2. W ROKU ZŁOŻENIA WNIOSKU lub w ROKU
POPRZEDZAJĄCYM przyznano płatności bezpośrednie
do gruntów rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej

Beneficjent (1 i 2): cd.
3. Ma ukończone 18 lat

( w dniu składania wniosku)

4. Nie jest wpisany do CEIDG lub wspólnikiem spółki
wpisanej
w
KRS
albo
jednostki
samorządu
terytorialnego
obowiązaną
do
prowadzenia
odpowiedniego typu szkół i jednostek publicznych od

24 miesięcy

(poprzedzających dzień złożenia wniosku)

5. GOSPODARSTWO ROLNE (2):
➢
➢

ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,
miejsce zamieszkania oraz STAŁE miejsce wykonywania
działalności jest położone w miejscowości znajdującej się na
terenie:
•
•
•

gminy wiejskiej
gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast pow. 5 000 mieszkańców
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości pow. 5 000 mieszkańców
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Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
9. WYSOKOŚĆ WSPARCIA

„PREMII”

Koszty kwalifikowalne:
TO PREMIA – nie określono kosztów kwalifikowalnych.

Kwota i wielkość wsparcia:

Premia 150 000 zł

(co najmniej 1 miejsce pracy)

co najmniej 2 miejsca pracy – 200 000 zł
co najmniej 3 miejsca pracy – 250 000 zł

I rata –
120 000 zł
-

II rata – 30 000 zł

(uzależniona od prawidłowej realizacji
BIZNESPLANU)
160 000
zł
CENTRUM
DORADZTWA ROLNICZEGO -W 40 000 zł
200 000 zł
BRWINOWIE
50 000 zł
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Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2014 – 2020

Premia
na
rozpoczęcie
działalności
pozarolniczej
150-250 tys. zł
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ W RADOMIU
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Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
Jakie działalności mogę podjąć:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów nierolnych,
Rzemiosło i rękodzielnictwo,
Turystyka wiejska,
Przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych,
Świadczenie usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki
nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad
osobami niepełnosprawnymi,
6. Działalność
informatyczna,
komputerowa
i
elektroniczna,
sprzedaż internetowa,
7. Działalność architektonicza i inżynierska, rachunkowość, usługi
księgowe
i
audytorskie,
usługi
techniczne,
działalność
weterynaryjna

Zał. Nr 1 – wykaz działalności
Pamiętajmy – WYŁĄCZONO:
➢ PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
➢ PKD 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych.
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Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej

Beneficjent (1):
Osoba fizyczna
albo małżonek) –

Mam z
tego
tytułu
dodatkowe

(beneficjent

2 pkt.

która, jest beneficjentem

działania

„PŁATNOŚCI
DLA
PRZEKAZUJĄCYCH
GOSPODARSTWA”

ROLNIKÓW
MAŁE

Nie jest wpisany do CEiIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego albo
jednostki
samorządu
terytorialnego
obowiązaną
do
prowadzenia
odpowiedniego typu szkół i jednostek publicznych od
(poprzedzających dzień złożenia wniosku)

24 miesięcy
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Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej

Beneficjent (2):

Mam nadany swój numer
identyfikacyjny

1. ROLNIK, MAŁŻONEK ROLNIKA, DOMOWNIK
jest ubezpieczony w pełnym zakresie z mocy ustawy
i w pełnym zakresie w KRUS lub innym państwie UE lub EFTA –
nieprzerwanie przez

12

mies.(do dnia złożenia wniosku) - *3

2. W ROKU ZŁOŻENIA WNIOSKU lub w ROKU
POPRZEDZAJĄCYM przyznano płatności bezpośrednie
do gruntów rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej

Beneficjent (1 i 2): cd.
3. Ma ukończone 18 lat

( w dniu składania wniosku)

4. Nie jest wpisany do CEIDG lub wspólnikiem spółki
wpisanej
w
KRS
albo
jednostki
samorządu
terytorialnego
obowiązaną
do
prowadzenia
odpowiedniego typu szkół i jednostek publicznych od

24 miesięcy

(poprzedzających dzień złożenia wniosku)

5. GOSPODARSTWO ROLNE (2):
➢
➢

ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,
miejsce zamieszkania oraz STAŁE miejsce wykonywania
działalności jest położone w miejscowości znajdującej się na
terenie:
•
•
•

gminy wiejskiej
gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast pow. 5 000 mieszkańców
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości pow. 5 000 mieszkańców
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Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
9. WYSOKOŚĆ WSPARCIA

„PREMII”

Koszty kwalifikowalne:
TO PREMIA – nie określono kosztów kwalifikowalnych.

Kwota i wielkość wsparcia:

Premia 150 000 zł

(co najmniej 1 miejsce pracy)

co najmniej 2 miejsca pracy – 200 000 zł
co najmniej 3 miejsca pracy – 250 000 zł

I rata –
120 000 zł
-

II rata – 30 000 zł

(uzależniona od prawidłowej realizacji
BIZNESPLANU)
160 000
zł
CENTRUM
DORADZTWA ROLNICZEGO -W 40 000 zł
200 000 zł
BRWINOWIE
50 000 zł
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Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

PROW 2014 – 2020
DZIAŁANIE:

(BUDŻET 734 999 913 Euro)

Wsparcie na rozwój lokalny
kierowany przez społeczność
w ramach LEADER
Poddziałanie:
Poddziałanie:
rozwoju
Poddziałanie:
l
Poddziałanie:

Wsparcie przygotowawcze
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
lokalnego kierowanego przez społeczność
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z
lokalną grupą działania
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

L E A D E R +
„Laisons Entre Actions de Development
de Economie Rural” – Związki Pomiędzy
Działaniami na rzecz Rozwoju Gospodarczego
Wsi”

LEADER 20072013

LEADER 20142020
Pomorskie-16/16

Kujawsko
-Pomorskie
-20/20

Warmińsko
- mazurskie-15/14

Podlaskie-16/16

Mazowieckie-36/35

Podkarpackie-31/31

LGD:
(łącznie – 344/wybrane - 338)

Plan: LGD - 256

lp. Lokalna Grupa Działania

Liczba punktów

%

1.

Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój"

240

97,96

2.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka"

235

95,92

3.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

233

95,1

4.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego

229

93,47

5.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

222

90,61

6.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"

217

88,57

7.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński

214

87,35

8.

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze"

213

86,94

9.

Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

213

86,94

10. Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

210

85,71

11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"

209

85,31

12. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem"

206

84,08

13. Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

206

84,08

14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza"

206

84,08

15. Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"

205

83,67

16. Zielone Mosty Narwi

204

83,27

17. Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem"

203

82,86

18. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

202

82,45

19. Lokalna Grupa Działania "Wspólny Trakt"

201

82,04

20. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

200

81,63

21. Lokalna Grupa Działania "Zielone Sioło"

199

81,22

22. Razem dla Radomki

198

80,82

23. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo"

184

75,1

24. Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura

182

74,29

25. Lokalna Grupa Działania "Zapilicze"

178

72,65

26. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn- Michałowice

168

68,57

27. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego"

160

65,31

28. Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"

155

63,27

29. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania

154

62,86

30. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "W samo południe"

116

47,35

31. Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa

73

29,8

32.

43

17,55

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej

Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez
społeczność w ramach LEADER
LEADER:
realizacja na obszarach wiejskich, czyli (odmiennie

niż jest to określone we wspólnych definicjach dla niniejszego
programu)

obszar całego kraju, z wyłączeniem
miast pow. 20 000 mieszkańców.

Jedna LSR będzie realizowana na obszarze
zamieszkanym przez minimum 30 000
mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum
150 000 mieszkańców oraz obejmować będzie
obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary
stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

Poddziałanie 2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność:

Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez
społeczność w ramach LEADER
BENEFICJENT:

osoba fizyczna, osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje
pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy
przyznają zdolność prawną.
Projekt grantowe - beneficjentem jest LGD a realizatorami grantów mogą być
również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, tj. np. koła
gospodyń wiejskich.
Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub
deklarujące jej podjęcie.

LIMITY POMOCY NA
BENEFICJENTÓW/GRANTOBIORCÓW:
1.
2.

Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD –
maksymalnie 300 000 PLN.
Grantobiorcy – maksymalnie 100 000 PLN.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nie samodzielnie
grantów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego .

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

Poddziałanie 2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność:

Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez
społeczność w ramach LEADER
(wdrażanie LSR) c.d.
LIMITY POMOCY NA OPERACJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu
rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz
operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.
500 000 PLN kwoty pomocy – utworzenie inkubatora przetwórstwa
lokalnego.
100 000 PLN kwoty pomocy - rozpoczęcia działalności gospodarczej.
50 000 PLN kwoty pomocy - limit na operację własną.
50 000 PLN - całkowita wartość operacji realizowanych poza
projektem grantowym,
50 000 PLN całkowita wartość grantu.

Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji,
w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR.
Pomoc przyznawana w związku z działalnością gospodarczą będzie miała
charakter pomocy de minimis.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

Poddziałanie 2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność:

Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez
społeczność w ramach LEADER
(wdrażanie LSR) c.d.
Preferencje przy wyborze operacji przez LGD:
1. innowacyjne;
2. przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska;
3. generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe w
przypadku operacji związanych z przedsiębiorczością);
4. realizowane przez podmioty zakładające działalność,
której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne
(lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju);
5. ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup
defaworyzowanych, określonych w LSR.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

WDRAŻANIE LSR:

Beneficjent:
Osoba fizyczna:
• jest obywatelem EU,
• pełnoletnia,
• ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR
(gdy nie wykonuje działalności gospodarczej),

• miejsce prowadzenia dział. gosp. znajduje
się na obszarze LSR
(gdy prowadzi działalność gospodarczą).
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

WDRAŻANIE LSR:
Pomoc przyznaje się na operacje w zakresie:

2. Rozwoju przedsiębiorczości:

a) podejmowania działalności gospodarczej,
b) tworzenie lub rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego prod. rolnych,
c) rozwijania działalności gospodarczej,
d) podnoszenia kompetencji osób
realizujących operacje a-c.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

WDRAŻANIE LSR:
Pomoc dla osób podejmujących działalność gospodarczą, przyznaje
się, gdy:

Nie podlega KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie (nie
dotyczy działalności przetwórczej)

W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia
wniosku o pomoc nie wykonywał dz. g. (CEiIoDG albo KRS)
Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca
pracy/umowa o pracę i utrzymanie tego miejsca przez co
najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
(nie dotyczy samozatrudnienia)
Podmiot będący spółką kapitałową w organizacji,
jeżeli uzyska osobowość prawną do dnia podpisania umowy
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

WDRAŻANIE LSR:
Pomoc dla podmiotów ubiegających się wsparcie na tworzenie i
rozwój inkubatorów przyznaje się, gdy:

Nie korzystał z pomocy w zakresie podejmowania lub
rozwiania działalności gospodarczej
w zakresie „przetwórstwa”

Operacja zakłada wykorzystanie inkubatora
przez inne podmioty

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

WDRAŻANIE LSR:
Pomoc dla osób rozwijających działalność gospodarczą, przyznaje
się, gdy:

Podmiot wykonuje działalność gospodarczą i nie otrzymał
dotychczas pomocy w zakresie podejmowania dz. gosp. lub
upłynęło co najmniej 2 lata od przyznania tej pomocy oraz nie
otrzymał pomocy w zakresie „inkubatorów”.
Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca
pracy/umowa o pracę i utrzymanie tego miejsca przez co
najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej (nie dotyczy
sytuacji, gdy dotychczasowa pomoc i planowana łącznie wynosi mniej niż 25 tys. zł)

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

WDRAŻANIE LSR:
Pomoc dla podmiotów podejmujących, rozwijających dział. gosp. czy w
zakresie „inkubatora”, nie przysługuje jeżeli działalność będąca
przedmiotem operacji dotyczy:

Działalności usługowej wspomagającej
rolnictwo i następującej po zbiorach

Produkcji chemikaliów oraz wyrobów
chemicznych

Górnictwa i wydobywania.

Działalności wspomagającej górnictwo i wydobywanie.

Produkcji podstawowych „farmaceutyków,
leków”

Przetwarzania i konserwowania ryb,
skorupiaków i mięczaków

Produkcji metali, poj. samochodowych,
przyczep i naczep oraz motocykli

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i
produktów rafinacji ropy naftowej

Gospodarki magazynowej.
Transportu lotniczego i kolejowego.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Możliwości pozyskiwania środków na rozwój gospodarstwa rolnego

WDRAŻANIE LSR:

Pomoc dla działania
70 % k.k.

w przypadku wykonywania
działalności gospodarczej w myśl ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

do 100 tys. zł – premia na p.d.g.
Płatna w dwóch ratach (80 i 20%)

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

Współpraca w ramach grup EPI
Wprowadzone zmiany:…

Zmiany w zakresie krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych (kłdirl) –
rozumianych jako e-skrzynka;
• zniesienie wymogu zapewnienia udziału w grupie operacyjnej co najmniej 2
różnych podmiotów należących do różnych kategorii dla operacji w
zakresie(kłdirl) i minimalnej liczby rolników tworząca g.o. – min. 5 rolników,
• zmiany w zakresie minimalnego zestawu kryteriów wyboru operacji ze względu
na ich specyficzny charakter i dotyczą one (e-skrzynka):
✓ premiowania „g.o.” w których jest więcej jak 5 rolników;
✓ całkowitego wyłączenia pośredników uczestniczących w „kłd lub rl”;
✓ zróżnicowania kanałów komunikacji z konsumentem i form dystrybucji;
✓ oznakowania pochodzenia żywności i sposobu jej wytwarzania;
✓ obszaru oddziaływania operacji;
✓ zróżnicowania asortymentu produktów oferowanych do sprzedaży;

Współpraca w ramach grup EPI
Wprowadzone zmiany:… c.d.

✓ nowa forma finansowania operacji e-skrzynka, pomoc w formie ryczałtu w dwóch
transzach 80% i 20%
✓ wprowadzenia zryczałtowanej płatności dla operacji e-skrzynka, i ustalenie jej
wysokości na okres 12 mies. w następujący sposób: koszty inwestycyjne jako
50% dofinansowania i koszty bieżące funkcjonowania (uwzględnione w całości).
Wynosi to odpowiednio 325 tys. zł (zakup środka transportu) lub 280 tys. zł
(pozostałe operacje);
• zmieniono katalog dokumentów załączanych do wniosku w przypadku e-skrzynki,
nie będzie konieczne składanie dokumentów dot. ostatecznych pozwoleń,
zezwoleń, innych decyzji …, które będą egzekwowane przy pierwszej płatności.
• dodatkowo proponuje się zniesienie wymogu innowacyjności, ze względu na
prosty charakter tych operacji;
• dla e-skrzynki skrócenie do 4 mies. rozpatrywania wniosku.

Plan
Strategiczny – 2 wersja

Wspólna Polityka
Rolna
2023 – 2027

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
2023 – 2027 (PROJEKT)

1
6

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA
WARTOŚCI (DOTACJE) – w gospodarstwie

PRZETWÓRSTWO:
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY:
1. ROLNIK lub MAŁŻONEK ROLNIKA,

MLO

1. ROLNIK, MAŁŻONEK ROLNIKA, DOMOWNIK:

MLO

1. MIKROPRZEDSIĘBIORCA (kontynuuje):
CO JESZCZE - ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA WARTOŚCI
(DOTACJE) – poza gospodarstwem
(w dalszej części)
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WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
2023 – 2027 (PROJEKT)

1
6

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA
WARTOŚCI (DOTACJE) – w gospodarstwie
KTO MOŻE KORZYSTAĆ I NA CO:
W ramach interwencji wspierane są inwestycje związane z:
1.
2.
3.

zakładaniem lub prowadzeniem działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych
produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD)
zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym MOL, w zakresie przetwarzania
produktów rolnych i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych i nierolnych,
przetwarzaniem odpadów żywności na biokomponenty dla sektora nieżywnościowego lub
przetwarzaniem produktów ubocznych powstałych przy wytwarzaniu produktów rolnych i nierolnych.

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY:

1. ROLNIK lub MAŁŻONEK ROLNIKA,
2. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa – 25.000 Euro i więcej, lub Młody
Rolnik,
3. Rozpoczyna lub prowadzi RHD,
4. Deklaruje prowadzenie RHD przez okres 5 lat od wypłaty pomocy,
5. Dodatkowe punkty za ubezpieczenie w KRUS,

WSPARCIE – ryczałt (max.
- 30.000 zł;

65% kosztów) wypłacany w 2 ratach (uzależniony od wielkości operacji)

- 60.000 zł;

- 120.000 zł
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WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
2023 – 2027 (PROJEKT)

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA
WARTOŚCI (DOTACJE) – w gospodarstwie, cd.
KTO MOŻE KORZYSTAĆ I NA CO:

MLO

ROLNIK, MAŁŻONEK ROLNIKA, DOMOWNIK:
1.
2.
3.
4.
5.

Nie określono wielkości ekonomicznej gospodarstwa,
PODEJMUJE - deklaruje prowadzenie działalności gospodarczej / MOL przez okres 5
lat od wypłaty pomocy,
przetwarza produkty rolne i w wyniku tego procesu wytwarza oraz sprzedaje
przetworzone produkty rolne i nierolne, z wyłączeniem rybnych,
przetwarza odpady żywnościowe i produkty uboczne przetwórstwa (rolne i nierolne) na
biokomponenty, np. bioprodukty czy biogaz, lub produkty bardziej przetworzone dla
sektora niespożywczego,
jeśli wykorzystuje do przetwarzania produkty rolne spoza własnego gospodarstwa rolnego
(powyżej 50% całości przetwarzanych produktów) – konieczność zawierania
długoterminowych umów na dostawy z innymi rolnikami lub podmiotami posiadającymi
status zorganizowanej formy współpracy rolników (j.w.) – co najmniej 3-letnich, przez
okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu,

WSPARCIE – REFUNDACJA
- 30.000 zł;

– do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji

- 60.000 zł;

- 120.000 zł
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WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
2023 – 2027 (PROJEKT)

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA
WARTOŚCI (DOTACJE) – w gospodarstwie, cd.
KTO MOŻE KORZYSTAĆ I NA CO:

MLO

MIKROPRZEDSIĘBIORCA:
1.
2.

3.
4.

KONTYNUUJE - prowadzenie działalności gospodarczej / MOL przez okres 5 lat od
wypłaty pomocy,
jest właścicielem gospodarstwa rolnego samoistnie lub zależnie, oraz wykorzystuje do

przetwarzania produkty rolne z własnego gospodarstwa (dla co najmniej
50% przetwarzanych produktów rolnych),

przetwarza produkty rolne i w wyniku tego procesu wytwarza oraz sprzedaje
przetworzone produkty rolne i nierolne, z wyłączeniem rybnych,
przetwarza odpady żywnościowe i produkty uboczne przetwórstwa (rolne i nierolne) na
biokomponenty, np. bioprodukty czy biogaz, lub produkty bardziej przetworzone dla
sektora niespożywczego,

WSPARCIE – refundacja 50% kosztów,
- max. 500.000 zł;

BUDŻET – 51 mln EUR,
beneficjenci – ok. 1.500
94

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
2023 – 2027 (PROJEKT)

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA
WARTOŚCI (DOTACJE) – poza gospodarstwem

1
8

KTO MOŻE KORZYSTAĆ I NA CO:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP),
➢
➢
➢
➢

które spełnia warunki kwalifikowalności, w tym:

realizuje inwestycję objętą dofinansowaniem na obszarach wiejskich,
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych i wytwarzania w wyniku
tego procesu produktów rolnych, z wyłączeniem produktów rybnych lub,
przetwarzania odpadów żywnościowych lub produktów ubocznych na biokomponenty dla sektora
niespożywczego,

MŚP posiadających status zorganizowanych
form współpracy rolników takich jak: grupy producentów rolnych i ich związki,
a wyłącznie w przypadku

spółdzielnie, spółdzielnie rolników, organizacje producentów i ich zrzeszenia, organizacje
międzybranżowe - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów
rolnych,

REFUNDACJA

– do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.
– do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji dla beneficjentów prowadzących działalność w formie
zorganizowanych form współpracy rolników (j.w.)

Maksymalnie do 10 000 000 zł.
Minimalna kwota pomocy na realizację operacji wynosi 100 000 zł.

BUDŻET – 204 mln EUR, beneficjenci – ok. 92
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Krajowy Plan Odbudowy
Rządowy KPO jest konieczny, by móc
skorzystać z unijnego Funduszu
Odbudowy, w ramach którego Polska
ma dostać 23,1 mld euro w formie
grantów oraz 34,2 mld euro w formie
pożyczek.

Kredyty preferencyjne
KREDYTY DLA ROLNIKÓW –
PRZETWARZAJĄCYCH PRODUKTY ROLNE

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

98

Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo
Zasady udzielania kredytu na inwestycje w przetwórstwie produktów
rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub

udziałów (linia

PR)

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt udzielany jest na inwestycje związane z prowadzeniem lub rozpoczynaniem działalności
wymienionych w „Wykazie działalności (…)”, zawartym w części II, z wyłączeniem ust. 6:
1)dział 10 – produkcja artykułów spożywczych,
2) 11.03.Z – produkcja miodu pitnego i cydru,
3) 16.29.Z – produkcja materiałów opałowych wykonywanych ze słomy lub produktów pochodzących z
upraw pozostałych roślin wieloletnich.
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CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
ODDZIAŁ W RADOMIU

Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁ 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
PODKLASY:
10.11.Z
-

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, obejmuje:
czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt, owiec,
królików,
produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,
produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach,
produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór
owczych,
wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego,
przetwarzanie odpadów zwierzęcych,
produkcję wełny surowej poubojowej.

10.12.Z
-

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, obejmuje:
czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu,
produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego,
wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu,
produkcję pierza i puchu.

10.13.Z
-

Produkcja wyrobów z mięsa włączając wyroby z mięsa drobiowego, obejmuje:
produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego,
produkcję wyrobów z mięsa: kiełbas, wędlin, pasztetów, puddingów mięsnych, „andouillettes” (małe
kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście).
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CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
ODDZIAŁ W RADOMIU

Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE c.d.

DZIAŁ 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
PODKLASY:
10.20.Z
10.31.Z
-

-

10.32.Z
10.39.Z
-

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, obejmuje:
przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków: produkcję gotowych mrożonych ziemniaków, produkcję ziemniaków
purée w proszku, produkcję zakąsek ziemniaczanych, produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów), produkcję mąki i
mączki ziemniaczanej,
przemysłowe obieranie ziemniaków.

Produkcja soków z owoców i warzyw, obejmuje:
produkcję soków z owoców i warzyw,
produkcję koncentratów ze świeżych owoców i warzyw.
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, obejmuje:
produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem gotowych dań – mrożonych lub w
puszkach,
konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem,
puszkowanie,
wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych,
produkcję dżemów, marmolady i galaretek,
prażenie orzechów,
produkcję artykułów spożywczych z orzechów,
kiszenie ogórków i kapusty w gospodarstwach rolnych prowadzących ich produkcję,
produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, takich jak: sałatki; pakowane mieszanki
sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy).

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
ODDZIAŁ W RADOMIU
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE c.d.

DZIAŁ 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
PODKLASY:
10.41.Z
10.42.Z
-

10.51.Z
-

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, obejmuje:
produkcję nieczyszczonych olejów roślinnych: oleju słonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju z siemienia
lnianego, oleju gorczycowego,
produkcję rafinowanych olejów roślinnych: z oleju słonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju z siemienia lnianego.
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, obejmuje:
produkcję margaryny,
produkcję past będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych,
produkcję jadalnych mieszanek tłuszczowych zapobiegających przywieraniu do form.

Przetwórstwo mleka i wyrób serów, obejmuje:
produkcję świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko pasteryzowane lub poddane działaniu
bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)) oraz mleka homogenizowanego,
produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka,
produkcję śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę pasteryzowaną lub poddaną działaniu
bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)), homogenizowanej,
produkcję mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego,
produkcję mleka lub śmietany w postaci stałej,
produkcję masła,
produkcję jogurtu i kefiru,
produkcję serów i twarogów,
produkcję serwatki,
produkcję kazeiny i laktozy.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
ODDZIAŁ W RADOMIU
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE c.d.

DZIAŁ 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
PODKLASY:
10.61.Z
-

10.62.Z
-

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, obejmuje:
przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej; przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych
zbóż,
przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw
oraz z orzechów jadalnych,
wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej,
wytwarzanie mąki wieloskładnikowej oraz mieszanek do wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników

Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych, obejmuje:
wytwarzanie skrobi z ziemniaków, kukurydzy,
mielenie kukurydzy metodą mokrą,
wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy,
wytwarzanie glutenu,
wytwarzanie oleju kukurydzianego.
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE c.d.

DZIAŁ 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
PODKLASY:
10.81.Z
10.89.Z
10.91.Z
-

Produkcja cukru, obejmuje produkcję i rafinację cukru z buraków cukrowych.
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, obejmuje produkcję wyrobów
lub produktów z jaj, albuminę.
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, obejmuje:
produkcję gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, włączając produkcję mieszanek paszowych
uzupełniających i dodatków paszowych,
przygotowywanie pasz jednoskładnikowych,
przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz.

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, obejmuje: produkcję cydru i miodu pitnego.

16.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania, obejmuje produkcję materiałów opałowych wykonywanych ze słomy lub z
produktów pochodzących z upraw pozostałych roślin wieloletnich.
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo
CELE KREDYTU:
1) inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych:

Co najmniej jeden do wyboru

a) zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku,
b) poprawa efektywności produkcji - zmniejszeniu kosztów wytwarzania,
c) poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy,

2) inwestycje w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3)

oszczędzanie energii lub inwestycje pro środowiskowe, unieszkodliwianie odpadów,
poprawa bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy,
przetwarzanie połowów ryb ze stad przemysłowych,
przetwarzanie produktów ubocznych powstałych przy przetwarzaniu,
przetwarzanie produktów akwakultury ekologicznej,
innowacyjność produktów, innowacyjność procesów lub innowacyjność systemów zarządzania i organizacji,

zakup akcji lub udziałów:

a) wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku produktów rolnych,
b) włączenie producentów rolnych w proces prywatyzacji spółek utworzonych w celu prowadzenia
działalności w zakresie sztucznego unasienniania.
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo
KOSZTY KWALIFIKOWANE OBEJMUJĄ:
BUDOWĘ LUB REMONT POŁĄCZONY z modernizacją budynków lub budowli służących do
przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, w tym
infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli

ZAKUP LUB ZAKUP I INSTALACJĘ, maszyn lub urządzeń służących do:
•
•
•
•
•
•
•

magazynowania lub przygotowania produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków do przetwarzania i ich
przetwarzania,
magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przyg. do sprzedaży,
aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania procesem
produkcji lub magazynowania,
środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania,
specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów,
zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,
środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością.
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo
KOSZTY OGÓLNE OBEJMUJĄ:
koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, do wys.

12% kwoty kredytu:
- przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
- opłaty za patenty lub licencje,
- koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji (budowlanka i maszyny, urządzenia),
do wys. 2% wartości tych inwestycji.
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo

Kredyty nie mogą zostać udzielone na:
zakup maszyn lub urządzeń, starszych niż 5 lat lub wcześniej nabyte z
wykorzystaniem środków publicznych
zakup maszyn i urządzeń, akcji lub udziałów, jeżeli umowa jest zawarta między:
a) małżonkami,
b) osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami
są te osoby,
c) spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów
są te same osoby,

kosztów marży leasingodawcy, refinansowanie odsetek, koszty
bieżące i opłaty ubezpieczeniowe
zakupu środków obrotowych
kosztów marży leasingodawcy, refinansowanie odsetek, koszty
bieżące i opłaty ubezpieczeniowe
inwestycji służących wypełnieniu norm UE
kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (oprócz kosztów ogólnych)
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo

Kredytobiorcy:

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Podmioty będące mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem
(MŚP)
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

MŚP
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo

Kredytobiorcy, c.d.:
Beneficjenci:

MŚP

Kategoria

Zatrudnienie

Roczny obrót

Bilans

MIKRO

do 10 osób

do 2 mln E

do 2 mln E

MAŁE

do 50 osób

do 10 mln E

do 10 mln E

do 250 osób

do 50 mln E

do 43 mln E

ŚREDNIE

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo

Wysokość kredytu i wkład własny

70 % k.k.
nie więcej niż 16 mln. zł
80% wartości akcji lub udziałów
i wynosić więcej niż 5 mln zł – jeżeli akcje lub udziały
nabywane są przez grupę producentów rolnych,

80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 4
mln zł – jeżeli akcje lub udziały nabywane są przez
producentów rolnych
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo

Oprocentowanie kredytu płacone bankowi:
kredytobiorca

w wysokości 0,67 oprocentowania, o

3%

którym mowa w ust. 1, jednak nie mniej niż
, a w przypadku gdy
oprocentowanie obliczone zgodnie ze sposobem określonym w ust. 1 wynosi
poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania

Agencja (ARiMR) – w pozostałej części
Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z
góry

Wysokość prowizji i opłat pobieranych przez banki jest zróżnicowana i
w okresie kredytowania nie może przekroczyć łącznie 2%

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo

Okres kredytowania i karencji:

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na
15 lat.
Karencja w spłacie kapitału maksymalnie 2
lata.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo
Procedura ubiegania się o kredyt na realizację inwestycji…. …. .

Przygotowanie planu inwestycji zawierającego:
cel inwestycji

kierunek produkcji w okresie kredytowania

lokalizację projektu lub działalności

informację o rynkach zbytu

opis projektu lub działalności, w tym daty ich
rozpoczęcia i zakończenia

okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu

strukturę finansowania inwestycji

Załączniki:

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

Załączniki
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Kredyty preferencyjne dla rolników - przetwórstwo
Procedura ubiegania się o kredyt na realizację inwestycji ………

Załączniki:

plan inwestycji
kosztorysy, oferty handlowe lub inne dokumenty uzasadniające koszty
planowane do sfinansowania kredytem

komplet dokumentów wymaganych przez bank
oświadczenie sprzedawcy, że sprzedawane maszyny lub urządzenia nie zostały nabyte z
wykorzystaniem środków publicznych
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

115

Dziękujemy za uwagę

Doskonalimy kadrę doradztwa rolniczego

