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Kod
działania

Działanie/poddziałanie/typ operacji

1
2
3

Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Modernizacja gospodarstw rolnych
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Scalanie gruntów
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i
katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych
Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
Premie dla młodych rolników
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
Restrukturyzacja małych gospodarstw
Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym
Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne
Rolnictwo ekologiczne
Płatności ONW
Współpraca w ramach grup EPI
Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER
Pomoc techniczna
Renty strukturalne - zobowiązania
RAZEM BUDŻET PROW 2014-2020

4

5

6

7
8
9
10
11
13
16
19
20

Możliwe wsparcie w zakresie działalności przetwórczej
Możliwe wsparcie w zakresie działalności rolniczej - przygotowanie produktów do sprzedaży
Możliwe wsparcie w zakresie działalności pozarolniczej

Środki
Środki publiczne
EFRROW [euro] ogółem [euro]
36 905 246
47 722 830
21 000 000
1 527 756 680
39 131 409
23 860 615
440 989 000
88 440 000

58 001 302
75 002 515
33 004 179
2 401 064 486
61 500 000
37 500 000
693 070 461
138 994 740

264 046 000

414 981 968

82 717 000
456 849 802
263 383 000
561 825 648
41 358 000

130 000 317
717 997 734
413 939 978
882 980 666
64 999 372

47 700 000

74 966 634

636 283 100 1 000 000 049
191 519 339
300 997 069
256 414 153
402 987 547
753 399 101 1 184 062 782
445 373 661
699 961 515
1 378 188 270 2 165 998 652
36 904 246
57 999 730
467 668 000
734 999 913
132 527 195
208 283 391
356 318 519
560 000 000
8 598 280 814 13 513 295 000

PROW2014-2020/wybrane działania inwestycyjne/
kwoty dotacji (d) lub premii (p) max w tys. zł

ROLNIK

„Modernizacja gospodarstw rolnych”

200/500
/900 (d)

„Restrukturyzacja małych gospodarstw”

60 (p)

„Premie dla młodych rolników”

100 (p)

„ Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk …….”

300 (d)

„Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych”

300 (d)

„Premie

ROLNIK /
PRZEDSIĘBIORCA

na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej”

100 (p)

„ Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług
rolniczych ”

500 (d)

Leader „Realizacja operacji w ramach
lokalnych strategii rozwoju”

50/100(p)/300
(d)/500(d)

„ „Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych”

3 000 (d)

PROW 2014 – 2020

Pomoc na inwestycje w
przetwórstwo/marketing
i rozwój produktów
rolnych
(Przetwórstwo i marketing
produktów rolnych)
693 070 461 Euro

Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych
Opis działania:
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,
• mięsa (z wyłączeniem uboju o dużej skali),
• owoców i warzyw (z wyłączeniem napojów winopodobnych i winopochodnych),
• 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.
PAMIĘTAJMY:
produktROLNICZEGO
będącyWwynikiem przetwarzania
CENTRUM DORADZTWA
BRWINOWIE
powinien być
również produktem rolnym

Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych
Inwestycje w sprzedaży hurtowej obejmujące następujące produkty:
• owoców i warzyw,
• kwiatów i roślin,
• mleka i wyrobów mleczarskich,
• mięsa i wyrobów z mięsa,
• zbóż,
• rzepaku,
• szyszek chmielowych,
• materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

Szczegółowy wykaz rodzajów działalności według
Polskiej Klasyfikacji Działalności objętej
pomocą zostanie określony w legislacji krajowej
Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej.
OBOWIĄZEK TEN NIE DOTYCZY: rolników składających
wnioski w naborze
tematycznym
dotyczącym
CENTRUM
DORADZTWA ROLNICZEGO
W wsparcia rozpoczynania
działalności gospodarczejBRWINOWIE
w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych
Beneficjenci:
Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
które:
 posiadają zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub
wprowadzania do obrotu produktów rolnych
 działają jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

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

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

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
doBRWINOWIE
250 osób
do 50 mln E
ŚREDNIE

do 43 mln E

Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych
Warunki przyznania pomocy:
1. Wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania przedsięwzięcia.

Możemy uzyskać dotację wyłącznie gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków
publicznych,

2. Wnioskodawca będzie się zaopatrywał w co najmniej 50% całkowitej ilości
surowców na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3 letnich)
zawartych z: -producentami, -grupami lub organizacjami producentów, -związkami grup lub
zrzeszeniami organizacji producentów, -podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.
UMOWY powinny zawierać mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych.

WYMÓG TEN NIE DOTYCZY PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH:
-

produkty rolne wytwarzane przez ich członków,
miód, produkty runa leśnego,

-

produkty wytworzone wyłącznie w oparciu o prowadzoną działalność rolniczą

3. Inwestycja musi spełniać wymogi określone przepisami prawa,
4. Zakłady muszą spełniać obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne,
ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt,
5. W inwestycjach zakładających wzrost produkcji – udokumentowana baza
surowcowa oraz możliwość zbytu.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych
1.

*Budowa, modernizacja lub przebudowa budynków produkcyjnych lub
magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów
przetwórstwa, niezbędną do wdrażania inwestycji w zakresie zakupu
maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska

2.

Zakup lub instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania,
magazynowania lub przygotowywania produktów do sprzedaży

3.

Zakup lub instalacja aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do
sterowania procesem produkcji lub magazynowania

4.

Zakup lub instalacja urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
oraz

5.

Zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu
procesem produkcji i magazynowania

6.

Wdrażanie systemów zarządzania jakością

7.

Opłaty za patenty i licencje

8.

Koszty ogólne: przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, przygotowanie biznesplanu,
opłaty za patenty i licencje, koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
BRWINOWIE

*BUDOWA - Wsparcie nie dotyczy budowy nowych obiektów
w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu:
- mleka i wyrobów mlecznych, mięsa, owoców i warzyw,
Wzbóż
WARUNEK TEN NIE DOTYCZY ROLNIKÓW –
rozpoczynających działalność w zakresie przetwórstwa

Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych
Kryteria wyboru:

(będą uwzględniać operacje dotyczące)

1. grup oraz organizacji producentów,
2. spółdzielni,
3. młodych rolników (poniżej 40 roku życia)

w naborach tematycznych
dotyczących wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie
przetwórstwa produktów rolnych,

4. poziomu zaopatrywania się w surowiec w oparciu o długoterminowe
umowy - powyżej 50% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych,
5. innowacyjności, ochronie środowiska, przeciwdziałaniu zmianom
klimatu,
6. Uczestnictwa we wspólnotowych lub krajowych systemach
jakości produkcji lub produkty pochodzące od producentów
ekologicznych,
7. Miejsca realizacji inwestycji – preferencja powiatów o
najwyższym poziomie bezrobociu,
8. Wybranych sektorów przetwarzania i wprowadzania do
obrotu produktów rolnych
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych
Poziom pomocy:

Kwoty i wielkość wsparcia:

- maksymalnie 50 %

Maksymalna wysokość pomocy przyznana
jednemu beneficjentowi w okresie realizacji
Programu

– 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
- maksymalna wysokość pomocy
Minimalna wysokość pomocy na realizację jednej operacji -

300 000 PLN

10 000 PLN

PROW 2014 – 2020
Pomoc na rozpoczęcie
działalności gospodarczej na
rzecz rozwoju małych
gospodarstw
(Restrukturyzacja małych
gospodarstw)
882 980 666 Euro

(DODANO 133 000 000 E)

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Opis działania:

Wprowadzenie zmian w gospodarstwie, które
poprawią jego konkurencyjność i zwiększenie
jego rentowności (wzrost wielkości ekonomicznej)

Pomoc na restrukturyzację gospodarstw w kierunku:
 produkcji żywnościowych i nieżywnościowych produktów rolnych,
 zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę
jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez
wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa
•
•

co najmniej 10.000 euro,
wzrost ten musi wynosić co najmniej 20% wartości wyjściowej,

szczególnie poprzez zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Beneficjent:
Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną
na postawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym
zakresie jako rolnik, prowadzący wyłącznie
działalność rolniczą

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Kto będzie mógł z tego korzystać:
Wnioskodawca, który:
 prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach
zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
 posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej

mniejszej niż 10.000 Euro,
 przedłoży biznes plan dotyczący rozwoju gospodarstwa ww
którym wykaże wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa
do poziomu co najmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten
musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.

Liczymy na podstawie regionalnych współczynników
STANDARDOWEJ PRODUKCJI (SO) „2010”
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Kwota w wielkość wsparcia:

PREMIA do 60 000 PLN

(zgodnie z założeniami biznes planu)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE-NIE OKREŚLONO!!!!!
I rata – 80%

II rata – 20%

(uzależniona od
prawidłowej realizacji BIZNESPLANU)

W okresie tym:

1. Prawidłowo realizuje założenia
biznesplanu,
2. Osiąga w gospodarstwie wzrost wielkości
ekonomicznej do poziomu 10.000 euro i
wzrost o co najmniej 20% w stosunku do
wyjściowej,
3. Zobowiąże się do prowadzania ewidencji
przychodów i rozchodów (od rozpoczęcia
realizacji biznesplanu do 5 lat od wypłaty II
raty).

Prowadzi gospodarstwo
jako kierujący przez 5
lat od wypłaty II raty
i utrzymuje określoną
wielkość ekonomiczną

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Jakie będą kryteria wybory:
PREFERENCJE w przyznawaniu pomocy
dla operacji:
 Rodzaj planowanej produkcji (np. produkcji
ekologicznej),
 Wielkości ekonomicznej gospodarstwa,
 Wpływu na realizację celów przekrojowych,
 Kompleksowości biznesplanu,
 Przetwórstwa produktów rolnych wytwarzanych w
gospodarstwie,
 Udziału w zorganizowanych formach współpracy
producentów rolnych,
 Realizowanych przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

Rozwój produkcji
produktów rolnych
(żywnościowych jak i
nieżywnościowych)

Przygotowanie do
sprzedaży i
sprzedaż
bezpośrednia
Przetwórstwo
produktów rolnych

pochodzących głównie z
gospodarstwa

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Pomocy nie przyznaje się:
1

2

3

Na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele
energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej,
np. hodowli zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów
rasowych, kotów rasowych
Osobie, która jest beneficjentem jednego z działań:
- „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
PROW 2007 - 2013
- „Modernizacji gospodarstw rolnych”
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

-

„Modernizacji gospodarstw rolnych”
PROW 2014 - 2020
„Premia dla młodych rolników”
„Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Zawartość biznesplanu:
1. Cele oraz spójna koncepcja i etapy rozwoju gospodarstwa,
2. Opis sytuacji wyjściowej i docelowej gospodarstwa (w tym
zasoby gospodarstwa oraz struktura produkcji),
3. Opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do
restrukturyzacji gospodarstwa, w tym inwestycji,
4. Początkowa i docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa,
5. Informacje nt. planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa,

6. Informacje nt. innych zamierzeń dotyczących rozwoju
gospodarstwa.

UWAGA: ważny dokument, decyduje o wypłacie
całości PREMII.

Dobrze zaplanuj co będziesz robił ??!!

PROW 2014 – 2020

Premia
na
rozpoczęcie
działalności
pozarolniczej
2) 413 939 978 Euro
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

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

Wsparcie nie obejmuje
świadczenia usług rolniczych
Specjalne poddziałania – Rozwój usług rolniczych.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro - lub małe
CENTRUM
DORADZTWA
ROLNICZEGO
W
przedsiębiorstwo przez
co najmniej
dwa lata przed
złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy i
BRWINOWIE
wykluczenie dla beneficjentów „modernizacji z 2007-2013”..

Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
Beneficjent:

Osoba

fizyczna

–

beneficjentem
działania
„PŁATNOSCI
DLA
PRZEKAZUJĄCYCH
MAŁE
GOSPODARSTWA”
następujące warunki:

która,

jest

ROLNIKÓW
lub
spełnia

1. Jest ubezpieczona w pełnym zakresie w KRUS jako
ROLNIK, MAŁŻONEK ROLNIKA, DOMOWNIK,
2. W ROKU POPRZEDZAJĄCYM złożenie wniosku
przyznano płatności bezpośrednie do gruntów
rolnych wchodzących w skład gospodarstwa,
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
3. GOSPODARSTWO ROLNE wnioskodawcy
wielkość
ekonomiczną
nie
większą

15 000 EURO

ma
niż

4. Nie była beneficjentem działań:

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – PROW 2007-2013
 „RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW” – PROW 2014-2020

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

24

Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
5. GOSPODARSTWO i miejsce zamieszkania jest
położone w miejscowości należącej do:




gminy wiejskiej, lub
gminy wiejsko-miejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5.000 mieszkańców, lub
gminy miejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5.000 mieszkańców

6. Jeśli operacja jest TRWALE ZWIĄZANA
z nieruchomością – obowiązuje jak w pkt. 5,
7. Nastąpi utworzenie co najmniej 1 MIEJSCA
PRACY – również samozatrudnienie
8. Beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

25

Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
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6. Jeśli operacja jest TRWALE ZWIĄZANA
z nieruchomością – obowiązuje jak w pkt. 5,
7. Nastąpi utworzenie co najmniej 1 MIEJSCA
PRACY – również samozatrudnienie
8. Beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników
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Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
9. Przedłoży BIZNESPLAN dotyczący planowanej
działalności.

Koszty kwalifikowalne:
NIE OKREŚLA SIĘ.

Kwota i wielkość wsparcia:

Premia do 100 000 PLN
I rata – 80%

II rata – 20%

(uzależniona od
prawidłowej realizacji BIZNESPLANU)
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Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
Kwota i wielkość wsparcia: cd.
I rata – 80%

II rata – 20%

(uzależniona od
prawidłowej realizacji BIZNESPLANU)

Realizacja bizneplanu: 9 mies. od doręczenia
decyzji do maksymalnie 3 lat od wypłaty I
raty.

W okresie tym:

1. Zarejestrowałem
działalność gospodarczą,
2. Realizuję poprawnie
założenia biznesplanu.
3. Prowadzę ewidencję
przychodów i rozchodów.

UWAGA: nie wywiązałem się ze zobowiązań –
zwracam otrzymaną premię w całości lub w
części !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Premia na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej
Preferencje w przyznawaniu pomocy:
1. O charakterze innowacyjnym,
2. Realizowane
przez
osoby
będące
beneficjentem
„PŁATNOŚCI DLA ROLNIKÓW PRZEKAZUJĄCYCH MAŁE
GOSPODARSTWA”,
3. Beneficjenci zamieszkujący tereny powiatów o najwyższym
poziomie bezrobocia,
4. Ilość
tworzonych
miejsc
pracy
(nie
dotyczy
samozatrudnienia),
5. Kwalifikacje
w
zakresie
prowadzenia
planowanej
działalności.
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PROW 2014 – 2020
DZIAŁANIE:

(BUDŻET 734 999 913 Euro)

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

Wsparcie przygotowawcze
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z l
lokalną grupą działania
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
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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.
Projekte 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.
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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 wynosi co najmniej.
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.
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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.
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PROW 2014 – 2020
DZIAŁANIE:

(BUDŻET 33 004 179 Euro)

SYSTEMY JAKOŚCI
PRODUKTÓW ROLNYCH I
ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
Poddziałanie: Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości
żywności
Poddziałanie: Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych
i promocyjnych
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Systemy jakości produktów rolnych
Poddziałanie:

Wsparcie dla nowych uczestników systemów
jakości żywności

Systemy Wspólnotowe:
1. System ochrony oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia
oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów
rolnych i środków spożywczych;
2. Rolnictwo ekologiczne;
3. System ochrony oznaczeń geograficznych napojów
spirytusowych;
4. System ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych
produktów sektora wina;
5. System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
wyrobów winiarskich.
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Systemy jakości produktów rolnych
Poddziałanie:

Wsparcie dla nowych uczestników systemów
jakości żywności

Systemy krajowe:

(propozycja)

1. Integrowana produkcja roślin (IP)
2. System Jakość Tradycja
3. System jakości QMP

(wołowina)

4. System jakości QAFP
5. System jakości PQS

(mięso wieprzowe, drobiowe, wędliny
drobiowe i wieprzowo-wołowe)
(wieprzowina)

6. Inne krajowe systemy jakości.
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Systemy jakości produktów rolnych
Poddziałanie:

Wsparcie dla nowych uczestników systemów
jakości żywności

30 upraw
Przygotowane metodyki obejmują następujące produkty:
OWOCE - jabłka, gruszki, śliwki, brzoskwinie, morele, wiśnie,
borówka wysoka, agrest, porzeczki czarne i czerwone, maliny,
truskawki;
WARZYWA - buraki ćwikłowe, cebula, kalafior, kapusta głowiasta,
kapusta pekińska, marchew, ogórek gruntowy, ogórek spod osłon,
papryka, pomidory gruntowy i pod osłonami, sałata pod osłonami,
szparagi;
POLOWE - ziemniaki, kukurydza, rzepak, pszenica jara i ozima
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Systemy jakości produktów rolnych
Poddziałanie:

Wsparcie dla nowych uczestników systemów
jakości żywności

Beneficjenci:
Rolnik
aktywny
zawodowo,
który
wytwarza
produkty
przeznaczone do spożycia przez ludzi, w ramach systemów
jakości żywności.
Rolnik aktywny zawodowo – rolnik w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie
Rady (WE) nr 73/2009, zwanego dalej rozporządzeniem ws. płatności bezpośrednich, oraz przepisów krajowych.

WARUNEK - nie otrzymywał/a tego rodzaju wsparcia dla tego
samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach
PROW 2007-2013 (Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności).

Koszty kwalifikowalne:

- Koszty związane z przystąpieniem do wybranego systemu,
- Roczna składka za udział w systemie,
- Wydatki dotyczące kontroli zgodności i wymaganiami systemu.
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Systemy jakości produktów rolnych
Poddziałanie:

Wsparcie dla nowych uczestników systemów
jakości żywności

Rodzaj wsparcia:
trzy lata
2 000 euro/ gospodarstwo/rok

- maksymalny okres wsparcia - maksymalna kwota wsparcia

Jakie preferencje:

Gospodarstwa do 5 ha
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Systemy jakości produktów rolnych
W przypadku grup rolników,
wytwarzających produkty objęte
systemami jakości żywności, pomoc
może być udzielana także na
przeprowadzanie działań

informacyjnych
i promocyjnych, realizowanych
przez grupy rolników na rynku
wewnętrznym.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

Systemy jakości produktów rolnych
Poddziałanie:

Wsparcie na przeprowadzenie działań
informacyjnych i promocyjnych

Beneficjenci:
Podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów
wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach
systemów jakości żywności zwany dalej zespołem promocyjnym
Przez zespół promocyjny należy rozumieć m.in. Grupę Producentów, Organizację Producentów, Organizację
międzybranżową, Organizację branżową oraz inne podmioty, niezależnie od posiadania przez nie formy prawnej,
integrujące uczestników systemu jakości

Kwota i wielkość wsparcia:

70 %

kosztów kwalifikowalnych
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Systemy jakości produktów rolnych
Poddziałanie:

Wsparcie na przeprowadzenie działań
informacyjnych i promocyjnych

Kryteria wyboru:
Preferencje dla wnioskodawców, którzy nie korzystali z
tego rodzaju wsparcia w ramach „Działania informacyjne
i promocyjne” objętego PROW 2007 - 2013

Dodatkowo:
Efektywność zaplanowanych działań promocyjnych
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