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Z czego skorzystać?

 Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie

produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”

 Poddziałanie 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich„

 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

- Podjęcie działalności gospodarczej

- Rozwój działalności gospodarczej



Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji 

w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój

 Beneficjenci: rolnik będący osobą fizyczną, domownik

lub małżonek tego rolnika

 Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację

jednej operacji wynosi 10 000 zł.

 Maksymalna wysokość pomocy 300 000 tys. zł

 Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych

(refundacja)

 Wsparcie przyznawane na podstawie punktów

uzyskanych z kryteriów wyboru



Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w 

przetwarzanie produktów rolnych, obrót 

nimi lub ich rozwój

 Koszty kwalifikowalne obejmują:

• koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków

• zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania,

magazynowania lub przygotowania produktów

do sprzedaży, aparatury pomiarowej,

• koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów

zarządzania jakością,



Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w 

przetwarzanie produktów rolnych, obrót 

nimi lub ich rozwój

Koszty kwalifikowalne c.d.:

• opłaty za patenty i licencje,

• koszty ogólne tj.:

❖ przygotowania dokumentacji technicznej projektu,

❖ przygotowania biznesplanu,

❖ nadzoru urbanistycznego, architektonicznego,

budowlanego lub konserwatorskiego.



Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w 

przetwarzanie produktów rolnych, obrót 

nimi lub ich rozwój

Beneficjent pomocy w okresie od złożenia ostatniego wniosku o płatność do

dnia, w którym upłynie 5 lat dokonania przez ARiMR płatności końcowej,

będzie:

✓ nabywał co najmniej 50 proc. całkowitej ilości produktów rolnych

przeznaczonych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co

najmniej 3-letnich umów zawieranych bezpośrednio z:

 producentami rolnymi;

 grupami, organizacjami producentów lub wstępnie uznanymi grupami

producentów owoców i warzyw;

 związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów;

 podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, a umowy te, będą

obejmować mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych;



Poddziałanie 6.2 "Pomoc na 

rozpoczęcie pozarolniczej działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich„

 Beneficjenci: Osoba fizyczna, która podlega jako rolnik,

małżonek rolnika lub domownik rolnika ubezpieczeniu

społecznemu rolników w pełnym zakresie,

nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy

poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie

pomocy.

 Premia w wysokości 100 tys. złotych

 Dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych



Poddziałanie 6.2 "Pomoc na 

rozpoczęcie pozarolniczej działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich„

 Koszty kwalifikowalne:

• zakupu nowych maszyn,

• urządzeń,

• środków transportu oraz wyposażenia.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, wydatki powinny

stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym w

inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej

co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.



Poddziałanie 6.2 "Pomoc na 

rozpoczęcie pozarolniczej działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich„

Definicja środka trwałego:

Dla naboru przeprowadzonego w 2018 r. definicja

środka trwałego - składnik majątku z przewidywanym

okresem używania dłuższym niż rok. Definicja wynika z

art. 3 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z

2018 r., poz. 395, z późn. zm.)

Dla naboru przeprowadzonego w 2017 r. - przyjmowany

składnik majątku z przewidywanym okresem używania

dłuższym niż rok o wartości przekraczającej 3,5 tys. zł.



Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność –

podejmowanie działalności gospodarczej

 Beneficjenci: osoby fizyczne

 Premia w wysokości od 50 tys. zł do 100 tys. Zł

 Dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych

 Koszty kwalifikowalne:

• Środki trwałe,

• Roboty budowlane,

• Zakupu środków transportu przy czym koszt nie może

przekroczyć 30% pozostałych kosztów.



Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność –

podejmowanie działalności gospodarczej

ZOBOWIĄZANIA

 Utrzymanie działalności przez okres 2 lat od dnia

płatności końcowej,

 Zakup wyłącznie nowych środków trwałych,

 Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie

ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży w

pierwszym roku po otrzymaniu płatności końcowej.



Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność –

rozwijanie działalności gospodarczej

 Beneficjenci: przedsiębiorstwa

 Premia w wysokości od 100 tys. zł do 300 tys. Zł

 Dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowalnych

 Koszty kwalifikowalne:

• Środki trwałe,

• Roboty budowlane,

• zakupu środków transportu przy czym koszt nie może

przekroczyć 30% pozostałych kosztów.



Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność –

rozwijanie działalności gospodarczej

ZOBOWIĄZANIA

 Utworzenie minimum jednego miejsca pracy na podstawie

umowy o pracę,

 Utrzymanie działalności przez okres 2 lat od dnia płatności

końcowej,

 Zakup wyłącznie nowych środków trwałych,

 Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie

ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży w

pierwszym roku po otrzymaniu płatności końcowej.
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