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Przetwórstwo produktów rolnych
PO ZMIANACH

„Rolnicy” – jakie zmiany
1. Doprecyzowano jakich produktów dotyczy przetwórstwo i zbywanie przetworzonych
produktów rolnych w ramach ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO:(umieszczone w

Rozporządzeniu MRiRW Dz. U. poz. 2159 z 2016 roku) w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach RHD)
– załącznik 1,
– załącznik 2, poz. 1-7, 12-13 (bez pieczywo, pieczywo cukiernicze i ciastka, wyroby cukiernicze, przyprawy,
gotowe posiłki, napoje bezalkoholowe),
– Załącznik 3, poz. 1-5 (bez produktów rybołówstwa i ślimaków),
– Załącznik 4, poz. 1-4, 6-7 (bez ryb i gotowych posiłków)

2. Ocena zdolności realizacji inwestycji na podstawie prognozowanych wyników,
zasobów rzeczowych i osobowych zawartych w biznes planie,(wcześniej dołączałem
3. KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

promesę)

– Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niezbędny do realizacji operacji

Przetwórstwo produktów rolnych

1.
2.

DOTYCZY:

PODMIOTY rozwijające działalność przetwórczą
ROLNICY, podejmujący działalność przetwórczą
oraz RHD

Opis działania:

PAMIĘTAJMY: produkt będący

wynikiem
przetwarzania powinien być również produktem rolnym

Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu na poziomie
handlu hurtowego produktów wymienionych w
Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (z wyłączeniem produktów rybnych)
Inwestycje w przetwórstwie obejmują następujące sektory:
➢ mleka (z wyłączeniem masła),
1
➢ mięsa (z wyłączeniem uboju o dużej skali),
2
➢ owoców i warzyw (z produkcją win gronowych włącznie),
➢ zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu),
➢ ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych,
wysokobiałkowych, przetwórstwa produktów rolnych na cele
energetyczne, usługowego zamrażania, przechowywania
produktów rolnych
-

wykaz działalności – ZAŁĄCZNIK NR 1

Przetwórstwo produktów rolnych
Inwestycje w sprzedaży hurtowej obejmujące
następujące produkty: DOTYCZY: wyłącznie podmioty
➢
➢
➢
➢
➢
➢

rozwijające działalność przetwórczą
owoców i warzyw,
1
kwiatów i roślin,
mleka i wyrobów mleczarskich,
2
mięsa i wyrobów z mięsa,
zbóż, rzepaku, szyszek chmielowych,
materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej
NIE DOTYCZY ROLNIKÓW
Składających wnioski w oddzielnych naborach

Szczegółowy wykaz rodzajów działalności według
Polskiej Klasyfikacji Działalności objętej pomocą

Przetwórstwo produktów rolnych _
ZAŁĄCZNIK nr 1
Lp.

Rolnik,
RHD

PKD

Sektor
Przetwórstwo i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu - w zakresie uboju
dotyczy działalności w zakresie objetych rozporządzeniem MRiRW z dnia 19 maj 2010 r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych jakie powinny być spełnione przy produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U.
Nr 98, poz. 630) LUB DOTYCZY REALIZACJI INWESTYCJI NIEPRZYCZYNIAJĄCEJ SIĘ DO
WZROSTU MOCY PRODUKCYJNYCH ZAKŁADU PRZETWÓRCZEGO DO POZIOMU
WYKRACZAJĄCEGO POZA MAKSYMALNE LIMITY WSKAZANE W TYMŻE ROZPORZĄDZENIU

1

10.11.Z

1a
2
3
4
5
6
7
8
9

11.02.Z
10.12.Z
10.13.Z
10.31.Z
10.32.Z
10.39.Z
10.41.Z
10.51.Z
10.61.Z

10

10.62.Z

Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych - dotyczy podmiotów zajmujących się
działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zbóż na skrobię

11

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy
podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj

12

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy
podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu
6

PRODUKCJA WIN GRONOWYCH **
Przetwórstwo i konserwowanie mięsa z drobiu - w zakresie jw.
Produkcja wyrobów z mięsa, wyłączając wyroby z mięsa drobiowego
Przetwórstwo i konserwacja ziemniaków
Produkcja soków z owoców i warzyw
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Przetwórstwo produktów rolnych _
ZAŁĄCZNIK nr 1

Rolnik,
RHD

Rolnik,
RHD

13
14

10.91.Z
10.92.Z

15

11.01.Z

16

11.03.Z

17

13.10.D

18

20.14.Z

19

46.21.Z

20
21
22

46.22.Z
46.31.Z
46.32.Z

23

46.33.Z

24

52.10.B

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - dotyczy podmiotów zajmujących się
działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego
do spożycia
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów
winopodobnych i winopodobnych (jest – winopochodnych i winopodobnych)
Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - dotyczy
podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy
lnianej i konopnej
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - dotyczy podmiotów
zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego
do spożycia
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - dotyczy
podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku,
szyszek chmielu lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roslin rolniczych i
warzyw
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów itłuszczów jadalnych dotyczy podmiotów zajmujących się działalnoscia w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i
wyrobów mleczarskich
magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy podmiotów
zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania
produktów rolnych
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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 20.000 zł, powyżej do 250.000 Euro –
ryczałt 2%
PODATEK DOCHODOWY

Rolnik – zwolnienie z podatku dochodowego PRZYCHODY do 40.000 zł, powyżej do 250.000 Euro –

POWYŻEJ 250.000 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

WŁASNE - co
najmniej 50%

ryczałt 2%.

– NIE ZAKŁADAM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przetwórstwo produktów rolnych
„Rolnicy”
Sprzedaż produktów – w ramach ustalonych LIMITÓW ROCZNYCH dla RHD

1
Podatek dochodowy: do 40 000 zł – zwolnienie, powyżej 40 000 zł do 250 000 Euro – RYCZAŁT 2%

Sprzedaż produktów – w ramach
ustalonych LIMITÓW RHD

2

1
1

Podatek dochodowy: do 40 000 zł –
zwolnienie, powyżej 40 000 zł do
250 000 Euro – RYCZAŁT 2%

RHD

100 000 zł
90 dni + 10 mies.

2

U

INWESTYCJA

MLO /

Małe
przetwórstwo
500
000produktów
zł
Sprzedaż
– w ramach

3 mies.

DG
ustalonych LIMITÓW RHD

1
Podatek dochodowy: do 40 000 zł – zwolnienie, powyżej 40 000 zł do
250 000 Euro – RYCZAŁT 2%

2

Jeśli na
WNIOSEK

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

ZUS

Podatek dochodowy: ZASADY OGÓLNE

Przetwórstwo produktów rolnych
LIMITY
LIMITY ROCZNE:

LIMITY ROCZNE:

1.

Surowce pochodzenia roślinnego (zał. 1) – w tonach, kg / ha, m2
uprawy (124 pozycje)

1.

np. KALFIOR – 30 ton/1 ha uprawy; PAPRYKA – 50 kg/1m2 osł;
JABŁKA – 25 ton/1 ha uprawy, MALINA – 10 ton/1 ha uprawy,..

2.

Przetworzone surowce roślinne oraz zawierające środki spożywcze
(zał. 2) – kg, litrach / rok (np. przetwory z owoców, warzyw,
zbóż, pieczywo, koncentraty,

2.

np. DŻEMY – 3 400 kg; SOKI – 8 400 l; KISZONKI WARZYWNE
– 5 000 kg; OWOCE SUSZONE – 1 600 kg; MĄKI – 16 000 kg;
PIECZYWO – 15 400 kg; WYROBY CUKIERNICZE – 700 kg; …….

3.

Surowce pochodzenia zwierzęcego (zał. 3) – w litrach, sztukach,
kilogramach

3.

np. MLEKO SUROWE – 52 000 l; JAJ OD DROBIU – 148 200 szt.;
RYBY (żywe lub uśmiercone, oczyszczone) – 1 800 kg; ……….

4.

Przetworzone surowce pochodzenia zwierzęcego (zał. 4) – w
kilogramach

RHD

4.

np. PRODUKTY MIĘSNE – 1 400 kg; PRODUKTY MLECZNE – 2 600 kg;
ŚWIERZE MIĘSO WOŁOWE WIEPRZOWE, BARANIE, KOZIE 2 300 kg;
PRODUKTY JAJECZNE – 1 300 kg; GOTOWE POSIŁKI – 1 400 kg;...

LIMITY TYGODNIOWE dostaw (MLO):
1.

Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie; produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub
mięsa mielonego –

2.

Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków; produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa

mielonego –

MLO /

Małe
przetwórstwo

1 tona / tydzień

0,5 tony / tydzień

1,5 tony / tydzień

3.

Produkty mięsne –

4.

Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych / łownych odstrzelonych zgodnie z
prawem łowieckim; produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego –

0,5 tony

0,5 tony / tydzień,

5.

Produkty rybołówstwa –

6.

Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie –

7.

Gotowe posiłki (potrawy) wyprodukowane z produktów pochodzenia zwierzęcego (jak wyżej) lub z udziałem tych
produktów –

1,5 tony / tydzeń

0,5 tony / tydzień

LEKARZ WET. –
może wyrazić zgodę
na przekroczenie w
danym tygodniu –
pod warunkiem
zachowania limitu
rocznego – 26 ton

Przetwórstwo produktów rolnych
SPOSÓB SPRZEDAŻY
PRODUCENT

RHD
PRODUCENT

Konsument
FINALNY

Miejsce produkcji
Miejsca przeznaczone do
handlu (np. targowiska)

Restauracja
Stołówka
Szkoła
Placówki handlu
detalicznego

Konsument
FINALNY

MIEJSCA SPRZEDAŻY
MLO /

Małe
przetwórstwo

MIASTA
stanowiące
siedziby wojewody
lub sejmiku
województwa

Moje
województwo

CAŁY KRAJ:
festyny,
targi
kiermasze,
wystawy

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
energetyczne.

UWAGA

– ROLNIK, MAŁŻONEK
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. 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,

3. Ma nadany „numer identyfikacyjny:,
4. Jest zdolny do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania celu
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

17
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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
18
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
założyć w terminie
3BRWINOWIE
miesięcy od podpisania UMOWY

Przetwórstwo produktów rolnych
2.1

„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
3. Spełnia warunki:
➢ działa jako przedsiębiorca (mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwo),
➢ jest zdolny do zrealizowania operacji oraz zachowania jej celu,
➢ ma nadany numer identyfikacyjny – ARiMR,
➢ spełnia warunki określone przepisami prawa dla realizowanej operacji,
➢ operacja nie jest finansowana z innych środków finansowych,
➢ której realizacja oraz osiągniecie zakładanych celów nie jest możliwe
bez udziału środków publicznych,
➢ operacja jest uzasadniona EKONOMICZNIE, w tym pod względem
racjonalności jej kosztów,
Muszę prowadzić postępowania ofertowe, jeśli wartość zadania przekracza 30.000 E !!

Przetwórstwo produktów rolnych
4.Zaopatrzenie w surowce przeznaczone do
przetwórstwa (co najmniej 50% w oparciu o
podpisane umowy na co najmniej 3 lata ……)
NIE OBOWIĄZUJE, podmiotów przetwarzających:
➢ produkty rolne wytwarzane przez członków,
➢ miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę,
➢ produkty pochodzące z własnej działalności rolniczej,

➢ produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

UWAGA ** – ROLNICY
Będę mógł się rozliczyć z tego
zobowiązania jednorazowo – po
upływie 5 lat od złożenia
końcowego wniosku o płatność

Planowane środki finansowe:

693 070 461 Euro

(2014 – 2020)

Przetwórstwo produktów rolnych
Kwoty i wielkość wsparcia: Poziom pomocy:
- maksymalnie 50 %

Maksymalna wysokość pomocy przyznana
jednemu beneficjentowi w okresie realizacji
Programu

– 10 000 000 PLN

(było 3 000 000 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

- „podejmujący” maksymalna wysokość pomocy 500 000 PLN
- „prowadzący i podejmujący RHD” maksymalnie 100 000 PLN
Minimalna wysokość pomocy na realizację jednej operacji -

10 000 PLN

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

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

c) 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.),
d) pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część
obiektów podstawowych – nie może przekraczać 10% całkowitej
powierzchni tych obiektów.

Przetwórstwo produktów rolnych
a)

UWAGA:

Zakup
środków
transportu i
używanych
maszyn,
urządzeń lub
sprzętu jest
całkowicie
wykluczony z
finansowania

maszyn lub urządzeń do:
•

magazynowania lub przygotowywania produktów rolnych do przetwarzania,

•

przechowywania produktów rolnych,

•

magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania do
sprzedaży,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzęt do
sterowania procesem produkcji, lub magazynowania,
c) oprogramowania służącego do zarządzania
przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji,
lub magazynowania
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,

Do KK wliczamy również koszty
instalacji i transportu

2. Zakup wraz z instalacją lub leasingiem:

Przetwórstwo produktów rolnych
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

Przetwórstwo produktów rolnych

Co jeszcze ciekawego ?

•

WYSOKOŚĆ
POMOCY NIE
PRZEKRACZA
3.000.000 zł

Można realizować przedsięwzięcie w 1 etapie
Można realizować przedsięwzięcie w 2 etapach
Można realizować przedsięwzięcie w 3 i 4 etapach
1

Etap w planie

Wniosek o płatność składamy w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy

2
3

Etap w planie

Wnioski o płatność składamy w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy

4

Podpisanie umowy w O/R ARiMR
Wniosek 2

24 mies

Realizacja 1 etapu

(3,4)

płatność

od podpisania
umowy

Wniosek o
płatność

Realizacja 2

(3,4)

etapu

WNIOSEK KOŃCOWY - nie
mniej niż 25% wartości projektu Zakończenie projektu

Jeśli realizujemy w formie LEASINGU – max. 5 rat

36 mies. od umowy

(do 30 czerwca 2023 roku)

Przetwórstwo produktów rolnych

Co jeszcze ciekawego ?
Możemy uzyskać wstępne finansowanie -

ZALICZKA

PROCEDURY – informujemy we wniosku o przyznanie pomocy,
WNIOSEK o zaliczkę – 30 dni od podpisania UMOWY,

WARUNEK – 100% zabezpieczenia

(gwarancja bankowa,
ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe, weksel z poręczeniem wekslowym
banku).

WYPŁATA:

➢ jednorazowo lub w transzach,
➢ wyodrębniony rachunek do obsługi zaliczek.

WYKAZ RODZAJÓW INWESTYCJI
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA LUB

PRZECIWDZIAŁANIEM ZMIANOM KLIMATU_

ZAŁĄCZNIK nr 3

Lp.

Sektor

1 Obiekty gromadzenia odpadów stałych
2 Zbiornuki na ścieki przemysłowe
3 Zbiornikowe systemy bioremediacji (neutralizacji) odpadów i ścieków
4 Oczyszczalnie ścieków na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej LUB SPRZEDAŻY HURTOWEJ
5 Piece na biomasę na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej LUB SPRZEDAŻY HURTOWEJ
6

Wymiana pieca węglowego na piec gazowy na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej LUB
SPRZEDAŻY HURTOWEJ

7

Instalacje paneli słonecznych, ogniw fotowoltanicznych; małe elektrownie wiatrowe do produkcji
energii na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej LUB SPRZEDAŻY HURTOWEJ

8 Systemy odzyskiwania ciepła lub pompy ciepła
9 Wymiana eternitowych pokryć dachowych budynków produkcyjnych i magazynowych, zakup blachy
10 Termomodernizacja budynków
11 Produkcja biogazu na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej LUB SPRZEDAŻY HURTOWEJ
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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PROCEDURY – OBOWIĄZUJĄCE
Ogłoszenie

KOLEJNOŚĆ
przyznawania pomocy:
KRYTERIA – SUMA
UZYSKANYCH PUNKTÓW

Prezesa ARiMR o naborze wniosków

-TERMIN: 14 – 30 dni
-OBSZAR: w ramach, którego będzie
realizowany nabór

Wszystkie wnioski, które
wpłynęły w terminie
od dnia upływu terminu
składania wniosków

30 dni

(30 dni przed terminem składania wniosków)

DZIEŃ ZŁOŻENIA:

ZAKOŃCZENIE

-osobiście – OR (dzień złożenia)
-pocztą – dzień nadania przesyłki

Wniosek
+ ZAŁĄCZNIKI

składania wniosków –
„TERMIN PODANY
W OGŁOSZENIU”

Składamy wnioski osobiście lub przez osobę
wyznaczoną (OW ARiMR), przesyłamy pocztą (operator
wyznaczony)

W 1 roku możemy złożyć
tylko 1 WNIOSEK

LISTĘ Z KOLEJNOŚCIĄ przyznawania
pomocy (po ustaleniu i zestawieniu pkt.) :
podaje się na stronie internetowej ARiMR –

90 dni

od terminu zakończenia
przyjmowania wniosków

Województwo
mazowieckie

ŁĄCZNIE

pozostałe
województwa

Przetwórstwo produktów rolnych
MOJE ZOBOWIĄZANIA:
Płatność końcowa
WNIOSEK o
płatność

UWAGA
(sankcje) !!!!

Nie uwzględniono –
płatność
pomniejszona o 10%

1.
2.

ROZLICZENIE
DOSTAW:

PRZEDSIEBIORCY – corocznie,
ROLNICY – po upływie 5 lat od
płatności końcowej

5 lat
1. Zapewnić trwałość operacji,
2. Osiągnięcie wskaźników realizacji celów operacji,
3. Niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem
innych środków publicznych,
4. Przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą,
5. Informować ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na
wykonanie umowy,
6. Uwzględnić wszystkie transakcje związane z operacją w
oddzielnym systemie rachunkowości albo w ramach oddzielnego
kodu rachunkowego,
7. Udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych
do monitorowania i ewaluacji programu,
8. Nabywam co najmniej 50% (75%) produktów rolnych w oparciu o
podpisane umowy,
9. ROLNIK – zarejestrowanie działalności gospodarczej – 3
miesiące od podpisania umowy,

Przetwórstwo produktów rolnych
Wniosek
+ ZAŁĄCZNIKI

ZESTAWIENIE RZECZOWOFINANSOWE **

nie możemy dzielić
zamówień w ramach
jednego zadania
(KONKURENCYJNOŚĆ)

1. Osoba fizyczna – kopia dowodu osobistego,
2. Grupa, organizacja, związek, zrzeszenie organizacji
producentów, organizacja - kopia aktu założycielskiego,
3. SC – kopia umowy spółki, uchwała wspólników –
upoważnienie do złożenia wniosku,
4. Oświadczenie, że prowadzę MŚP – formularz ARiMR,
(rozporządzenie 651/2014),
5. Kopia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w
unijnych lub krajowych systemach jakości produkcji,
6. Oświadczenie dotyczące nieruchomości, na której będzie
realizowana inwestycja (Nr KW) – formularz ARiMR,
7. Odpis aktu notarialnego z kopią wpisu do KW – jw.
8. Kopia umowy dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości,
9. Kopia decyzji o uznaniu – grupy producenckiej,
10.Kopia ewidencji lub wykazu środków trwałych,

1. Biznes plan – również w wersji elektronicznej,
2. Kosztorys inwestorski – budowa, remont, …….,
3. Opis zadań wymienionych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym,
4. Kopia promesy/umowy udzielenia kredytu lub
pożyczki,
5. Kopia promesy umowy leasingu,
6. Kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub
innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane
przez odrębne przepisy,
7. Inne dokument potwierdzające spełnienie
warunków do przyznania pomocy,
8. Oświadczenie zawierające zobowiązanie o zakupie
produktów na poziomie 75% całkowitej ilości …..,
9. Informacja o numerze rachunku bankowego –
zaliczka,
10.Wniosek o wpis do ewidencji producentów
ARiMR – jeśli dotyczy,

Nie dotyczy rolników

Przetwórstwo produktów rolnych
NASTĘPSTWO PRAWNE:
W toku toczącego się postępowania
w sprawie przyznania pomocy:

➢ Nie może wystąpić,
➢

W toku realizacji operacji:

➢
➢
➢

W razie zbycia całości lub części
przedsiębiorstwa (po przyznaniu pomocy):

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

➢
➢
➢
➢

Następca spełnia warunki określone w art. 43, ust. 2
ustawy,
Na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa
beneficjenta nabyte w ramach realizacji tej operacji,
SKŁADAMY WNIOSEK NASTEPCY – w terminie 2
miesięcy od dnia zaistnienia tego faktu,
Rozpatrzony w terminie 2 miesięcy.
Należy zgłosić taki zamiar ARiMR,
Następca spełnia warunki określone w art. 43, ust.
2 ustawy,
Składamy WNIOSEK nabywcy,
Rozpatrzenie w ciągu 2 miesięcy.

A JAK TO ZROBIĆ
aby nie było problemów ???????
URZĄD „GMINY/miasta”

1

➢

czy mogę budować swój zakład
i jakie muszę spełnić dodatkowe warunki
• Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, lub
• Warunki zabudowy

„warunków zabudowy”

PROJEKT
TECHNOLOGICZNY

2

WIEM

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
BRAK - występuję o wydanie

➢

➢
➢

część opisowa
część graficzna

WNIOSEK
o zatwierdzenie

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
lub
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

30 dni

3

PROJEKT BUDOWLANY
➢
➢
➢

część opisowa
część graficzna
UZGODNIENIA Z INNYMI
ORGANAMI I INSTYTUCJAMI

WNIOSEK

DECYZJA

„ZATWIERDZENIE
PROJEKTU”

STAROSTWO
POWIATOWE

POZWOLENIE NA BUDOWĘ
ZGŁOSZENIE BUDOWLANE

DECYZJA

30 dni

„POZWOLENIE
NA BUDOWĘ”

A JAK TO ZROBIĆ
aby nie było problemów ???????
4

MOGĘ PROWADZIĆ
INWESTYCJĘ
wreszcie

PAMIĘTAJ - WAŻNE !!!!!!!!!!!!!!!

Rozpoczęcie prac budowlanych należy zgłosić u
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

„BUDUJĘ”

A JAK TO WYGLĄDA JEŚLI CHCĘ SIĘ STARAĆ O
WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH PROW 2014-2020
1

2

3

3a

4

WNIOSEK

REALIZACJA
inwestycji

o przyznanie
POMOCY

UMOWA
ARiMR
Kosztorys
inwestorski
3 miesiące

Postepowanie
OFERTOWE

do 8 miesięcy

…… dni

4

Dziękuję
za
uwagę

