Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi
lub ich rozwój
Przepisy wykonawcze
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2020r., poz. 651 i 1880).
Termin naboru
Zgodnie z informacją zawartą w harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach
PROW 2014-2020 na rok 2021 dostępnym zarówno na stronie internetowej MRiRW pod
linkiem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020
oraz na stronie internetowej ARiMR pod linkiem https://www.arimr.gov.pl/pomocunijna/prow-2014-2020.html we wrześniu 2021 roku planowany jest nabór zwykły dla
zakładów przetwórczych, z kolei w październiku 2021 roku planowany jest nabór tematyczny
dla podmiotów rozpoczynających lub rozwijających działalność w ramach rolniczego handlu
detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny dla podmiotów rozpoczynających działalność
gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych.
Beneficjent
O pomoc w tym zakresie ubiegać się mogą:
 podmioty prowadzące działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do
obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych
w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego;
 rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych
załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w ramach co najmniej
jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1a do rozporządzenia
wykonawczego, oraz
 rolnicy lub małżonkowie rolników, wykonujący lub podejmujący wykonywania się
działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego
handlu detalicznego (RHD), 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).
Możliwości finansowania
Pomoc finansowa przeznaczona jest na wspieranie działalności związanej z przetwarzaniem
i zbywaniem przetworzonych produktów rolnych, w tym również miodu. W ramach ww.

poddziałania nie ma jednak możliwości uzyskania dofinansowania na hodowlę pszczół
w pasiekach lub barciach i szeroko rozumianą działalność pasieczną.
Do kosztów kwalifikowalnych (podlegających refundacji) zaliczyć można m.in. koszty:
 budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności,
a w przypadku rolników również koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń
pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń
gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych,
 zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania,
aparatury pomiarowej i kontrolnej, a w przypadku rolników także zakupu wyposażenia
niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania
przetworzonych produktów rolnych,
 urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.
Forma i wysokość pomocy
Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych
poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 10 mln zł,
w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu
produktów rolnych; 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup
producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów
ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach; 100 tys. zł. w przypadku rolnika,
działającego lub podejmującego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz 500
tys. zł dla rolnika podejmującego działalność gospodarczą w ramach przetwórstwa.
Szczegółowe informacje na temat zasad wsparcia i warunków ubiegania się o pomoc finansową
w
poddziałaniu
4.2,
dostępne
są
na
stronie
internetowej
ARiMR
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcieinwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html.

