
IRENEUSZ GRADKA 

• „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie.” 
Prezentacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

• Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

• Projekt :„Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i form działalności pozarolniczej na 

obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa rolnego” 
•  

 



Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej   

" Możliwości uzyskania dofinansowania na działalność w 

zakresie przetwórstwa rolno - spożywczego."  



PROGRAMY UE wspierające 
polskich rolników 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SAPARD SPO 2004-

2006 

PROW  

2004-2006 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH   2007 - 2013 

2015 

 
NOWE 

 
PERSPEKTYWY 

WNIOSKI 

REALIZACJA 

2014 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 



 

SPO  

Restrukturyzacja… 

2004-2006 

Plan Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

2004-2006               

Program Rozwoju  
Obszarów Wiejskich 

2007-2013 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Prezentacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Prezentacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Podział środków finansowych UE  
na poszczególne państwa członkowskie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 

Belgia 418.610.306

Republika Czeska 2.815.506.354

Dania 444.660.796

Niemcy 8.112.517.055

Estonia 714.658.855

Grecja 3.707.304.424

Hiszpania 7.213.917.799

Francja 6.441.965.109

Irlandia 2.339.914.590

Włochy 8.292.009.883

Cypr 162.523.574

Łotwa 1.041.113.504

Litwa 1.743.360.093

Luksemburg 90.037.826

Węgry 3.805.843.392

Malta 76.633.355

Niderlandy 486.521.167

Austria 3.911.469.992

Polska 13.230.038.156

Portugalia 3.929.325.028

Słowenia 900.266.729

Słowacja 1.969.418.078

Finlandia 2.079.932.907

Szwecja 1.825.647.954

Zjednoczone Królestwo 1.909.574.420

Ogólem 77.662.771.346
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AKTUALNY STAN REALIZACJI 

PROW (12.10.2012 roku)     w %  
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RAZEM PROW 2007 - 2013
Działania informacyjne i promocyjne

Wdrażanie projektów wspólpracy
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Tworzenie i rozwój mokroprzedsiębiorstw
Poprawianie i rozwój infrastruktury

Korzystanie z usług doradczych
Wdrażanie LSR

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej
Pomoc techniczna

Szkolenia zawodowe
Zalesianie

Funkcjonowanie LGD
Przywracanie potencjału produkcji rolnej

Zwiekszenie wartości dodanej
Podstawowe usługi

Grupy producentów rolnych
Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Program rolnośrodowiskowy
Odnowa i rozwój wsi

Modernizacja gospodarstw rolnych
Renty strukturalne

ONW
Ułatwianie startu młodym rolnikom

Gospodarstwa niskotowarowe



Realizacja PROW 2007-2013 
stan na dzień 03.08.2012 r. 

Oś 

Limit 

środków 

w mln 

PLN 

Złożone wnioski 
Zawarte umowy / 

wydane decyzje 
Zrealizowane płatności 

l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

% l. j. 
kwota 

w mln PLN 
% 

1 31 050,2 211 774 25 703,9 157 336 14 110,5 45,4 299 457 17 617,2 58,0 

2 22 151,3 5 071 7 729,3 4 157 978 12 344,1 55,7 893 539 12 428,0 57,6 

3 15 105,7 72 004 25 115,5 28 819 11 074,0 73,3 15 273 5 687,3 35,1 

4 3 364,0 37 293 3 241,1 15 840 1 736,2 51,6 5 204 718,4 20,0 

Pomoc 

tech. 
1 134,0 1 709 570,4 1 518 437,6 38,6 22 297,4 26,8 

Razem 72 805,3 5 394 213 62 360,3 4 361 491 39 702,3  78,3 1 055 860 36 748,4 51,0 
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Radom, listopad 2011 

Oś 1 

Zwiększenie wartości 
dodanej podstawowej 

produkcji rolnej i leśnej 

Nabór: 20.10.2011 r. – 9.11.2011 r. wyłącznie podmioty 
skonsolidowane. 
Od 10 listopada 2011 r. pozostali zainteresowani - grupy 
producentów rolnych, wstępnie uznane grupy oraz uznane 
organizacje producentów owoców i warzyw, jak również 
spółdzielnie i spółki będące własnością tych grup i organizacji. 



Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji 

rolnej i leśnej (Działanie 123) 

Kod 

Limit 

środków 

w mln 

PLN 

Złożone wnioski 
Zawarte umowy / 

wydane decyzje 
Zrealizowane płatności 

l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

% l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

% 

123 3 939,9 2 844 7 839,1 1 457 2 759,4 70,0 817 1 413,2 36,8 
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Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach Działania 
„Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW 2007-2013”. 

Dane na dzień 30-09-2012 r. 

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR 

Razem działanie: 

- Złożone wnioski (2008-2011) -2 612 
- Zawarte umowy (2008-2010) - 1 439 
- Zrealizowane płatności -  1 486 789 599 zł 
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Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach Działania 
„Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW 2007-2013”. 

Dane na dzień 31-10-2012 r. 
 

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR 

Razem działanie: 

- Złożone wnioski (2008-2011) -2 844 
- Zawarte umowy (2008-2010) - 1 454 
- Zrealizowane płatności - 1 540 276 500 zł 
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji 
rolnej i leśnej (Działanie 123) 

 
 

Beneficjenci: 
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 

− posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub 

wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 

− działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo 
zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 
200 mln euro. 

Planowana liczba przedsiębiorstw, które otrzymają pomoc: 1 500 
 

Wysokość pomocy:  
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy, przyznana w 
okresie realizacji PROW jednemu beneficjentowi, wynosi 20 000 000 zł. Wielkość pomocy przyznanej na 
realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 000 zł.  
 



Sektory wspierane w ramach działania: 
1. Mleko (z wyjątkiem produkcji masła) 

2. Mięso 

3. Owoce i warzywa (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych) 

4. Zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu) 

5. Ziemniaków 

6. Jaj 

7. Miodu 

8. Lnu i konopi 

9. Roślin oleistych i wysokobiałkowych 

10. Przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne 

11. Usługowe zamrażanie wraz z przechowywaniem produktów rolnych 

12. Sprzedaż hurtowa produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roslin, 

mleka i wyrobów mleczrskich, zboża oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych 

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji 
rolnej i leśnej 



Potencjalni odbiorcy pomocy: 
 

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, wykonujące działalność w zakresie 

przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych  
MSP (małe i średnie przedsięb.) 

Zatrudnienie do 250 prac. 

Sprzedaż do 50 mln Euro 

Aktywa do 43 mln Euro 

Przedsiębiorstwo, które 
• zatrudnia mniej niż 750 prac.,  

• lub obrót do 200 mln Euro 

Wysokość pomocy: 
Maksymalna wysokość przyznanej pomocy w okresie realizacji PROW jednemu 

beneficjentowi wynosi 20 mln PLN. 
• wielkość pomocy finansowej na realizację 
jednego projektu, nie może być niższa niż 
100.000 zł 

 
Maksymalna wartość pomocy jaką może otrzymać z ARiMR przedsiębiorca w 

ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i 

leśnej" może wynieść 50 mln zł gdy wniosek zostanie złożony przez podmioty 

skonsolidowane lub centra dystrybucji oraz 20 mln zł w innych. 

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji 
rolnej i leśnej 



Poziom pomocy: 

• MSP – maksymalnie 40 % 

• większe przedsięb, - maksymalnie 25 % 

• MSP - maksymalnie 50 %: 

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji 
rolnej i leśnej 



Oś 3 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

Radom, sierpień 2012 r. 

Ogłoszony nabór krajowy w 2011 r.: od 27 września do 14 października 2011 

                                                 od 17 października do 4 listopada 2011 



Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

(Działanie 311) 

Realizacja PROW 2007-2013 – OŚ 3  
stan na dzień 03.08.2012 r. 

Kod 

Limit 

środków 

w mln 

PLN 

Złożone wnioski 
Zawarte umowy / 

wydane decyzje 
Zrealizowane płatności 

l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

% l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

% 

311 1 455,5 28 999 2 631,4 12 185 1 067,7 73,4 8 161 702,0 49,2 
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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach Działania 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013”. 

Dane na dzień 30-09-2012 r. 

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR 

Razem działanie: 

- Złożone wnioski - 28 999 
- Zawarte umowy - 12 889 
- Zrealizowane płatności - 744 005 769 zł  
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach Działania 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013”. 

Dane na dzień 31-10-2012 r. 

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR 

Razem działanie: 

- Złożone wnioski - 28 999 
- Zawarte umowy - 13 204 
- Zrealizowane płatności – 770 536 345 zł  
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 

dnia 7 września 2010 r. zmieniające …pomocy finansowej w ramach 

działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.07.2010 r. 

zmieniające ……pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 . 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2008 r. 

 zmieniające ………..pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. 

 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI z dnia 17 

sierpnia 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania 

"Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej" 

objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. 

Ustawa o stowarzyszeniach. 

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r.w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

ROZPORZĄDZENIE MRiRW z dnia 

17 sierpnia 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania "Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej" 

objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Wydłużenie terminu (biogazownie) w 

toku postępowania – 6 miesięcy i 18 

miesięcy Dla już rozpatrywanych – 12 

miesięcy  
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 doprecyzowanie – w związku z wystąpieniem tej samej szkody (powódź, osunięcie) 
podwyższony poziom pomocy dotyczyć będzie tylko 1 wnioskodawcy z gospodarstwa; 

 ustalenie limitu pomocy w wys. 500 tys. zł dla operacji dotyczącej wytwarzania biogazu 
rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego; 

 doprecyzowanie zasad kwalifikowalności kosztów zakupu pojazdów samochodowych i 
zastosowanie zasady (25/100 i 50/50), tylko do pojazdów samochodowych, które są 
konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu rzeczy lub osób; 

 zmiana umożliwiająca możliwość ogłaszania naborów bez podziału na województwa, termin 
składania wniosków max. 14 dni, ogłoszenie naboru w ograniczonym zakresie np. tylko 
operacje dotyczące wytwarzania biogazu lub energii elektrycznej; 

 możliwość składania wniosków przesyłką rejestrową nadaną w placówce operatora 
publicznego 

 rezygnacja z dotychczasowej zasady oceny na podstawie kolejności złożenia wniosków na 
rzecz oceny punktowej; 

Zmiany wprowadzane rozporządzeniem z 17.08.2011: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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 wnioski, które znajdą się poza limitem – wstrzymanie procesu 
weryfikacji; 

 doprecyzowanie możliwości wydłużania terminów wykonania przez 
wnioskodawcę czynności – do 6 mies. Łącznie na wszystkich etapach 
weryfikacji wniosku; 

 publikowanie informacji o ofercie agroturystycznej przez 
beneficjentów w internecie; 

 dodanie nowej działalności PKD – 35.30.Z. Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych (wytwarzanie energii cieplnej z biogazu); 

Zmiany wprowadzane rozporządzeniem z 17.08.2011 c.d.: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. 

Kryteria oceny: 

Powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym  max. 
10 pkt 

Powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym 
położonych na obszarach górskich i innych obszarach o 

niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)     
max.  
3 pkt 

Podstawowy dochód podatkowy gminy  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca                                                    
max. 
5 pkt 

Jeżeli wnioskodawcy nie przyznano pomocy w ramach 

działań: „Modernizacja…”, „Wdrażanie LSR”, „RDN”         
max. 
3 pkt 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 



                       

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. 

P U N K T A C J A – powierzchnia GR: 

Liczba punktów 
w oparciu o 
dane za rok  
poprzedzający 
rok złożenia 

wniosku. 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. 
P U N K T A C J A – powierzchnia GR c.d.: 

50,00 ha ŚREDNIA 
wojewódzka 

5 pkt – 0 pkt 0 pkt. 

2. Województwa – w których średnia wielkość gospodarstwa jest wyższa 
od średniej krajowej 

Pow. 1,00 ha – do śr. wojewódzk. 

10 pkt - 5 pkt 

śr. wojewódzka do 50,00 ha pow. 50,00 ha 

50,00 ha ŚREDNIA 
krajowa – 
10,23 ha 

5 pkt – 0 pkt 0 pkt. 

Pow. 1,00 ha do śr. krajowej 

10 pkt - 5 pkt 

śr. krajowa do 50,00 ha pow. 50,00 ha 

1. Województwa – w których średnia wielkość gospodarstwa jest niższa 
od średniej krajowej 

lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, 
podkarpackie, świętokrzyskie, śląskie 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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Co najmniej 50% na ONW przyznaje się - 

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. P U N K T A C J A – 
powierzchnia gruntów rolnych położonych na ONW: 

50% = 1,00 pkt. 

od 1,01 do 2,99 pkt 

100% = 3,00 pkt. 

Powyżej 50%  proporcjonalnie więcej punktów do 3 pkt. przy 
udziale ONW  100% 

Mniej niż 50% przyznaje się  - 

1 pkt 

3 pkt 

0 pkt 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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Powierzchnię „GR” w gospodarstwie rolnym, w tym powierzchnię tych 
„GR” położonych na ONW, określa się na podstawie danych 
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności wg stanu na 
ostatni dzień terminu składania tych wniosków, uwzględniając termin 
powodujący zmniejszenie płatności. 

1. 2. od 30.06. – rok 
bieżący 

do 30.06. – rok 
poprzedzający 

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. 
P U N K T A C J A – powierzchnia GR c.d.: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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PODSTAWOWY DOCHÓD 
GMINY na 1 mieszk. 
wg danych GUS w roku złożenia wniosku: 

- jest najniższy w 
województwie   5 pkt 

- LICZBA 
PUNKTÓW 

PROPORCJONALNIE, do dwóch 

miejsc po przecinku  

0 pkt 
- jest najwyższy w 

województwie   

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA – 2011 r. 

P U N K T A C J A – podstawowy dochód podatkowy gminy: 

Jeśli gospodarstwo położone jest na 
terenie kilku GMIN do ustalenia 
punktów przyjmuje się GMINĘ, w 
której realizowana jest operacja i 
wskazana jako pierwsza we wniosku 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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Potencjalni odbiorcy pomocy: 
Osoby fizyczne: rolnik, małżonek rolnika lub domownik w rozumieniu ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym rolników.   

Rolnik : 
1. Prowadzi gospodarstwo o pow. minimum 1 ha 
2. Opłaca podatek rolny 
3. Nie pobiera renty lub emerytury 

Domownik : 
1. Ukończył 18 lat 
2. Pozostaje we wspólnym gospodarstwie lub zamieszkuje na terenie jego 

gospodarstwa 
3. Stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związany umową o pracę 
4. Jest objęty w pełnym zakresie ubezpieczeniem (wypadkowe, 

chorobowego, macierzyńskiego, emerytalno-rentowego) 

12 miesięcy (poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) jest ubezpieczony w 
pełnym zakresie w KRUS. 

Później – może być ZUS, ale nie musi! 

Podwójny KRUS i pozostanie na nim jeśli nie odprowadzimy podatku więcej niż 
– ( za rok 2011 wynosi 2929 zł, za rok 2012 będzie wynosiła 3011 zł) 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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1. Jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 

2. Jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 

3. Ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: 
 gminy wiejskiej albo 
 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys    
mieszkańców, albo 
 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys 
mieszkańców 

4. Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty  
   strukturalnej (PROW 2004-2006, 2007-2013) 
5. Do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa  
    przyznano w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku  
    płatność do gruntów rolnych (Jedną z ważnych zmian ułatwiających potencjalnym beneficjentom dostęp 
do pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" jest to, że zniesiono warunek, iż pomoc mogą 
otrzymać jedynie ci, którzy otrzymują już dopłaty bezpośrednie. Teraz takie wsparcie będzie mógł otrzymać także np. 
młody rolnik, który dopiero planuje przejęcie gospodarstwa lub niedawno je przejął, a także współmałżonek rolnika czy 
domownik, jeżeli wykaże, że wcześniej był ubezpieczony u rolnika, któremu przyznano dopłaty obszarowe. Inną bardzo 
ważną zmianą ułatwiającą ubieganie się o pomoc jest to, że wniosek można złożyć w dowolnym oddziale regionalnym 

ARiMR lub za pośrednictwem poczty, co w poprzednich latach było niedopuszczalne). 
6. Nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej 

KRYTERIA DOSTĘPU: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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KRYTERIA DOSTĘPU cd.: 

7. Działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w 

miejscowości  

    należacej do: 
 gminy wiejskiej albo 

 
 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys 

mieszkańców, albo 
 
 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys 

mieszkańców 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 



 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH – zaliczamy koszty 

Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją 
niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji 
technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów 
szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 

Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; 

Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją 
istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji 
technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów 
szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 

Zagospodarowanie terenu; 

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu 
podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Prezentacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 



 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH – zaliczamy koszty c.d. 

Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:  

 w wysokości nieprzekraczalnej 75% inwestycyjnych 
kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności 
nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług 
transportowych; 
 w wysokości nieprzekraczalnej 50% inwestycyjnych 
kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności 
nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi 
transportowe; 

50% 50% 

75% 25% 

W przypadku zakupu maszyn, które ze względu na swoją budowę nie mogą służyć 
do transportu rzeczy lub osób – koszt ich zakupu może stanowić 100% k.k. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”  
Prezentacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 



 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH – zaliczamy koszty 

KOSZTY OGÓLNE – w wysokości 10% KK 

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności 
 kosztorysy, 
 projekty architektoniczne lub budowlane, 
 ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, 
 dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna, 
 wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości, 
 projektów technologicznych 

2. Opłaty za patenty i licencje 
3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty 
związane z kierowaniem robotami budowlanymi 

DO KOSZTÓW KALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ: 
 
1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn, 
   narzędzi, wyposażenia i sprzętu 
2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 

UWAGA: 
 
Do kosztów kwalifikowalnych nie wlicza się kosztów szkolenia obsługi maszyn 
i urządzeń – nie mogą być ujęte w OFERCIE 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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Wysokość pomocy 

Max.do 100 000 PLN 
Max.do 500 000 PLN - biogaz 

• jeden beneficjent 

 rolnik, małżonek rolnika, domownik 

Maksymalnie 50% albo 80% kosztów kwalifikowalnych projektu 
Z wyższego poziomu dofinansowania będą mogli skorzystać rolnicy ich małżonkowie i domownicy, gdy łączna wartość szkód w 
budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, 
stadach podstawowych zwierząt gospodarskich jest nie mniejsza niż 10 000 zł oraz jeśli wysokość szkody w uprawach 
rolnych i zwierzętach gospodarskich wynosi powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech 
lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda. Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie, aby możliwe było przyznanie 
podwyższonego do 80% poziomu pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".  
 
Potwierdzeniem wystąpienia zniszczeń w gospodarstwie, jest dostarczenie opinii wojewody , wskazującej na wystąpienie co 

najmniej jednego ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2—11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.3)),, oszacowanych przez komisję powołaną przez 
właściwego wojewodę. 

WARUNEK – BENEFICJETOWI (rolnikowi, małżonkowi, domownikowi) NIE PRZYZNANO POMOCY W RAMACH 

DZIAŁANIA „PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU WYSTĄPIENIA 

KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ WPROWADZANIE ODPOWIENICH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH” 

 
NOWELIZACJA – z gospodarstwa dotkniętego klęską może się ubiegać o podwyższoną 
pomoc tyko jeden wnioskodawca. 

W jednym roku można złożyć 1 wniosek 
o przyznanie pomocy  

na każde przedsiębiorstwo albo jego 
wyodrębnioną organizacyjną część, w których 
jest prowadzona działalność objęta pomocą  

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 



 Wykaz działalności - PKD  

Zał. do Uch.72.pdf


Zakres pomocy – będą zmiany 
Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem 

działalności dodatkowej w zakresie: 
  
  usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
  usług dla ludności, 
  sprzedaż hurtowa i detaliczna, z wyjątkiem produktów objętych Załącznikiem I do Traktatu 

  rzemiosło lub rękodzielnictwo, 
  robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, 
  usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, 
  usług transportowych, 
  usług komunalnych,  
  przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, z wyjątkiem  
                                                                                   produktów objętych Załącznikiem I do Traktatu 

  magazynowania lub przechowywania towarów, 
  wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, 

odpadów łąkowych, leśnych, itp.), 
  rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 



Oś 3 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Radom, sierpień 2012 

Ogłoszony nabór w 2011 r.: 26.09.2011 – 7.10.2011. 



Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  (Działanie 312) 

Kod 

Limit 

środków 

w mln 

PLN 

Złożone wnioski 
Zawarte umowy / 

wydane decyzje 
Zrealizowane płatności 

l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

% l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

% 

312 4 369,8 31 252 6 086,1 8 109 1 447,5 33,1 3 991 597,7 14,0 

39 

Realizacja PROW 2007-2013 – OŚ 3  
stan na dzień 03.08.2012 r. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie 



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Prezentacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach Działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013”. 

Dane na dzień 30-09-2012 r. 

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR 

Razem działanie: 

- Złożone wnioski - 31 252 
- Zawarte umowy - 9 089 
- Zrealizowane płatności - 658  816  998 zł  



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Prezentacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach Działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013”. 

Dane na dzień 31-10-2012 r. 

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR 

Razem działanie: 

- Złożone wnioski - 31 252 
- Zawarte umowy - 9 365 
- Zrealizowane płatności - 693  998 014 zł  

765 910 996 1195 1259 1298 1482 1525 1668 1785 2002 2118
2544 2584

3332

5789

236 317 355 330 455 269 370 392 457 538 741 733 971 885 946
1370

złożone wnioski podpisane umowy
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 

319), 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 

335), 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 50, poz. 

402),  

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883). 

 

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 



Potencjalni odbiorcy pomocy: 
Osoby fizyczne, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej, 
spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej 

MIKROPRZEDSIĘBIORCA: 
• zatrudnia mniej niż 10 pracowników,  

• obrót nie przekracza równowartości 2 mln Euro, lub 

• suma aktywów jego bilansu na koniec roku nie przekraczają 2 mln Euro    

OSOBA PRAWNA: zrzeszenie, stowarzyszenie, spółdzielnia, Sp. z o.o., Spółka Akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe  

SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO (nieposiadająca osobowości prawnej): spółka jawna, spółka partnerska, spółka 
komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna 
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Kryteria dostępu: 

O pomoc może się ubiegać osoba fizyczna, która: 
1. podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako 

mikroprzedsiębiorca OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU ALBO WYTWARZANIE 
PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH Z BIOMASY 

2. jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 

3. jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 

4. nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, 

5. biznes plan przewiduje utworze co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione 
jest zakresem rzeczowym operacji, 

6.  w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie 
pomocy, nie przyznano pomocy inwestycyjnej w ramach działania „Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego Programem 
Operacyjnym „Kapitał Ludzki,2007—2013” 

7.   ma miejsce zamieszkania w terenie: 
– gminy wiejskiej lub 
– gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys mieszkańców 
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow 5 tys mieszk. 

(Jeżeli świadczy usługi dla gospodarstw lub leśnictwa _ gm m-w do 20 tys mieszk). 
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Osoba prawna: 
- podejmuje albo wykonuje działalność jako mikroprzedsiębiorca, 
- jest wpisana w KRS, 
- nie podlega wykluczeniu .... 
- w okresie 2 lat poprzedzających nie przyznano pomocy w ramach „Kapitał ludzki, 
2007-2013), 
- jej siedziba lub oddział znajduje się w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, dla 
GPR,  GWU, OP – do 20 tys. Mieszkańców 

Spółka cywilna: 
- wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo 

- spółka i każdy ze wspólników spełnia kryteria mikroprzedsiębiorsta, 
- wspólnicy (osoby fizyczne) spełniają kryteria jak osoba fizyczna, (osoby prawne) jak 
osoby prawne, 
- siedziba S.C. lub oddział każdego ze wspólników położony jest w miejscowości do 5 
tys. mieszkańców, Jeśli usługi dla rolnictwa – do 20 tys. mieszkańców. 

Spółka prawa handlowego (nieposiadająca osobowości prawnej): 
- wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo 

- spełnia kryteria jak osoba prawna 
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Wysokość pomocy 

Max. do 300 000 PLN 

• jeden beneficjent 

Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych 
projektu 

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów 

leśnych maksymalna wysokość pomocy – 100.000 PLN ??!!!!!?????? 
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PROCEDURY KRYTERIA 

BEZROBOCIE_w 
POWIECIE na obszarze 

którego położona jest gmina 
wg danych GUS w miesiącu 

poprzedzającym ogłoszenie naboru 
wniosków: 

1 2 

3 

4 

- jest najwyższe 
w województwie   

5 
pkt 

x -jest niższe jw. 
Liczba punktów proporcjonalnie 

mniejsza od liczby punktów jw.   

POWIAT  1 

POWIAT  2 

POWIAT  3 

POWIAT  4 
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PODSTAWOWY 
DOCHÓD GMINY 

na 1 mieszk. 
wg danych GUS w w roku 

ogłoszenia naboru wniosków: 

- jest najniższy w 
województwie   

-jest wyższy jw. 
Liczba punktów proporcjonalnie 

mniejsza od liczby punktów jw.  

PROCEDURY KRYTERIA cd. 

5 pkt 
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PROCEDURY KRYTERIA cd. 

ILOŚĆ 
UTWORZONYCH 
MIEJSC PRACY: 

- co najmniej 3 
etaty 

- mniej niż 3 etaty 
Liczba punktów proporcjonalnie mniejsza 

od liczby punktów jw.  2 x 
 3 
 5 

= 1,33 

2 
pkt 
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Wysokość pomocy: 
100.000 PLN – utworzenie 1 miejsca pracy 
 
200.000 PLN – utworzenie 2 miejsc pracy 
 
300.000 PLN – utworzenie 3 miejsc pracy 

Liczba tworzonych miejsc pracy: 
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OSOBA FIZYCZNA I PRAWNA 

„podejmuje działalność”  

Jeżeli w okresie ostatnich 12 MIESIĘCY 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy nie był PRZEDSIĘBIORCĄ   

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 



 

Oś 4 LEADER 

 

L E A D E R + 
„Laisons Entre Actions de Development 
de Economie Rural” – Związki Pomiędzy  

Działaniami na rzecz Rozwoju Gospodarczego Wsi” 



Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju 



LGD 

4.1 Wdrażanie LSR 4.2 Wdrażanie projektów współpracy 4.3 Funkcjonowanie LGD 

- Małe projekty. 

- Odnowa wsi. 

- Różnicowanie w kierunku….. . 

- Tworzenie i rozwój mikro…. . 

Projekty 

współpracy 

Funkcjonowanie LGD 

Działania: 

? 
 



Kujawsko 
-Pomorskie 

-20/20 

Mazowieckie-36/35 

Podlaskie-16/16 

Pomorskie-16/16 
Warmińsko 

-Mazurskie-15/14 

Liczba złożonych wniosków/wybranych 

LGD według województw (łącznie – 

344/wybranych 338 – obecnie 336) 

Podkarpackie-31/31 



Zarząd LGD 

Urząd 
Marszałkowski 

Ogłoszenie naboru na 14 
dni przed wyznaczonym 

dniem: 
ARIMR, UM, LGD, prasa, 

itp.. 

Przyjmowanie 
wniosków od 14 do 

30 dni 

Wybór operacji do 
dofinansowania 

przez LGD 

Sprawdzenie zgodności z 
LSR Karta oceny zgodności 

operacji z LSR   

(Karta Oceny Zgodności 
Operacji z Lokalnymi 

Kryteriami ) 

Ogłoszenie list, odwołania 
– nie później niż 21 dni od 
dnia zakończenia naboru 

Przekazanie  list 
rankingowych do ARiMR – 
45 dni od dnia zakończenia 

naboru. 
OR ARiMR 

Rozpatrywanie 
wniosków – 3 mies. 

Wypłata 
środków 





Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, prowadzi 
działalność na obszarze objętym LSR lub realizuje operację na obszarze 
objętym LSR; 

Beneficjentami działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” mogą być również osoby mieszkające w miastach gmin 
miejsko-wiejskich liczących od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców; 

pomoc przysługuje według kolejności na liście operacji wybranych 
przez LGD, a nie wg kolejności wpływu wniosku; 

 

 

Różnice we wdrażaniu działań osi 3.  
przez oś Leader  



• w przypadku operacji spełniających warunki przyznania pomocy 
finansowej w ramach 

• działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18 ustawy, związanych 
z budowa, przebudowa, 

• remontem połączonym z modernizacja, wyposażeniem lub 
zagospodarowaniem nieruchomości 

• objętej operacja, miejsce położenia tej nieruchomości powinno 
znajdować sie w miejscowości 

• należącej do gminy: 

• a) wiejskiej lub 

• b) miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. 
mieszkańców, lub 

• c) miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców; 

Różnice we wdrażaniu działań osi 3.  
przez oś Leader  



Różnice we wdrażaniu działań osi 3.  
przez oś Leader  



Limity wysokości udzielanej pomocy na jednego 
beneficjenta nie sumują się, co oznacza, że na poszczególne 
działania można uzyskać: 

 

– „Różnicowanie” – 2 x 100 tys. zł 

 

– „Mikroprzedsiębiorstwa” – 2 x 300 tys. zł 

 

 

Różnice we wdrażaniu działań osi 3.  
przez oś Leader  



„Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach 

rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i 

przetwórstwie produktów rolnych” - Symbol nIP 

KREDYTY PREFERENCYJNE 
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KREDYTY PREFERENCYJNE 

nIP

nMR, nKZ, nGR, nGP, 

nNT,nBR/10, nBR/13, 

nBR/14, nBR/15

nKL01, nKL02 - 

ubezpieczeni

nKL01, nKL02 - 

nieubezpieczeni

1 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

2 Bank Gospodarki Żywnościowej  S.A.

3 SGB Bank SA

4 Bank BPH S.A.

5 ING Bank Śląski S.A.

6 Bank Zachodni WBK S.A. 

7 Bank PEKAO S.A. 

0,1000

(wysokość stopy redyskonta weksli - 5% od 10-05-2012r.)

   Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki 

Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę w liniach kredytowych:

Lp. Banki współpracujące z ARiMR

4,05004,0000 2,0000



„Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach 

rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i 

przetwórstwie produktów rolnych” - Symbol nIP 

Korzystając z tej formy wsparcia, do kosztów można zaliczyć zakup maszyn 

używanych, nie starszych jednak niż 5 lat.  

 

O kredyt mogą ubiegać się następujące podmioty podejmujące lub 

prowadzące działalność: 

 

-  osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

   z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty 

   z tytułu niezdolności do pracy, 

-  osoby prawne, 

-  jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

 

Kwota kredytu, nie może przekroczyć 70% wartości nakładów inwestycyjnych 

w przetwórstwie produktów rolnych i wynosić więcej niż 16 mln zł.  

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w/g. stanu na maj 2012 wynosi 3,00 % 

w stosunku rocznym (wysokość stopy redyskonta weksli - 5,00% od 10-05-2012r.).  

 

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 8 lat z dwu letnim okresem 

karencji w spłacie kapitału. 

KREDYTY PREFERENCYJNE 



ARiMR 

„LEADER” – LGD  

 

OR ARiMR 

ROLNIK 
„RÓŻNICOWANIE ..” 

ROLNIK – 

PRZEDSIĘBIORCA 

 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, 

GRUPY PRODUCENCKIE, 

ZAKŁADY PRZETWÓRCZE 

100 tys. zł 

300/100 
tys. zł 

„LEADER” - LGD 

100 tys. 
zł 

300 tys. 
zł 

Kredyty - przetwórstwo 
16 mln 

zł 

Przetwórstwo - duże zakłady 
20/50 
mln zł 

GRUPY 

PRODUCENCKIE, 

ZAKLADY 

PZRETWÓRCZE 



Oś 1 

Działania informacyjne  

i  

promocyjne 



Działania informacyjne i promocyjne (Działanie 133) 

Kod 

Limit 

środków 

w mln 

PLN 

Złożone wnioski 
Zawarte umowy / 

wydane decyzje 
Zrealizowane płatności 

l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

% l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

% 

133 42,8 55 979,7 13 2,8 6,6 3 1,2 2,9 

68 

Realizacja PROW 2007-2013 – OŚ 1  
stan na dzień 03.08.2012 r. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie 



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Prezentacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach Działania 
„Działania informacyjne i promocyjne PROW 2007-2013”. Dane na dzień 30-09-2012 r. 

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR 

* Wnioskodawca (GP "Ełganówko") 23 razy złożył wniosek dotyczący tego samego przedsięwzięcia. Kwota wnioskowanego 
dofinansowania dla działania 133 bez wielokrotnego uwzględniania wynosi: 116 725 444,26 zł. 



BENEFICJENT 
GRUPA PRODUCENTÓW: 
 
ORGANIZACJA - mająca dowolną formę prawną, która łączy podmioty gospodarcze aktywnie 

biorące udział w systemie jakości żywności w odniesieniu do określonych produktów lub sposobu 
produkcji co musi być potwierdzone przedstawieniem dokumentów potwierdzających, że grupa 
producentów, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej skupione w tej GRUPIE PRODUCENTÓW wytwarzają lub produkują na terytorium RP 
produkty objęte działaniem. 

 
POCHODZI Z TERYTORIUM RP i działa na podstawie stosownej umowy lub innego właściwego dokumentu 

określającego jej strukturę, cele i sposób działania. 
 
ZA GRUPĘ PRODUCENTÓW nie uznaje się organizacji branżowych i międzybranżowych reprezentujących 

jeden lub więcej sektorów   

UWAGA: co oznacza „GRUPA PRODUCENTÓW” określona dla tego działania. 
KTO TO MOŻE BYĆ: 
1.GPR  - uczestnicząca w działaniu PROW, 
2.GWU, OP – uczestniczące ze wsparcia na rynku owoców i warzyw 
3.INNE FORMY - ……………………………………. 

Posiada osobowość prawną – stowarzyszenie, 

zrzeszenie, spółdzielnia,  

Sp. z o.o., S.A.  

DZIAŁANIA INFORMACYJNE  I PROMOCYJNE 



Lista systemów kwalifikujących się do pomocy 

WSPÓLNOTOWE: 

1. System Chronionych Nazw Pochodzenia 

2. System Chronionych Oznaczeń Geograficznych 

3. System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności 

4. Rolnictwo ekologiczne 

KRAJOWE: 

1. Integrowana produkcja 

2. Jakość Tradycja 

3. Quality Meat Program 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE  I PROMOCYJNE 

Systemy krajowe: 

a) Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 

grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z 

późn. zm.); 

b) system „Jakość Tradycja” uznany za krajowy system jakości 

żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 

czerwca 2007 r. 

W dniu 7 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na 

wpisanie systemu Quality Meat Program (uznanego za krajowy system 

jakości żywności, na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 20 października 2008 r. zmienionej decyzjami Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2011 r. oraz z dnia 30 

września 2011 r.) do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. W związku z powyższym, rozpoczęła się procedura 

wdrażania zmiany PROW 2007-2013 w przedmiotowym zakresie. Po 

zaktualizowaniu treści PROW 2007-2013 oraz rozporządzenia 

wykonawczego dla powyższego działania, producenci rolni, 

wytwarzający wołowinę w systemie Quality Meat Program, będą 

mogli starać się o dodatkowe wsparcie w ramach przedmiotowego 

działania. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że o wpisanie do treści PROW 2007-

2013 aplikują dwa krajowe systemy jakości żywności: 

- Pork Quality System (PQS), opracowany przez Polski Związek 

Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polus” oraz Związek 

Polskie Mięso, uznany na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r., 

- System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), opracowany 

przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 

uznany na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

a) z dnia 11 grudnia 2009 r., w zakresie zeszytu branżowego, 

dotyczącego mięsa wieprzowego, 

b) z dnia 13 stycznia 2011 r. w zakresie zeszytu branżowego, 

dotyczącego mięsa drobiowego. 



„GRUPA PRODUCENTÓW” 

Została wpisana do 
„CENTRALNEGO REJESTRU 
PRZEDSIĘBIORCÓW” ARR 

USTAWA o ARR (Art. 22)  
 Dz.U. Nr 231, poz. 1702  

Posiada  
NUMER 

IDENTYFIKACYJNY w 
„Krajowym systemie 

ewidencji producentów” 
ARiMR 

Działania 
INFORMACYJNE I 

PROMOCYJNE 
zachęcające konsumentów „na 
rynku wewnętrznym” do zakupu 
produktów rolnych i środków 

spożywczych objętych 
systemami jakości żywności  

 

PROMUJEMY 

PRODUKT, NIE 

MARKĘ 
 

Zwracane/Refundowane 

koszty: 

 
OKRES REALIZACJI: 

 
POZIOM WSPARCIA: 

2 lata od dnia podpisania umowy 

- nie później niż do 15.06.2015 r. 

70% KK (określonych w załączniku) 

- nie obejmują VAT 

1. Reklama w TV, radiu, prasie, i 
innych mediach , 

2. Promocja w punktach sprzedaży, 
3. Przygotowanie stoisk i materiałów 

reklamowych, 
4. Udział w pokazach, wystawach i 

targach, 
5. Organizacja szkoleń i konferencji, 
6. Prowadzenie serwisu internetowego, 
7. Najem powierzchni reklamowej, 
8. Publikacji broszur, ulotek, plakatów, 

zaproszeń i innych materiałów 
reklamowych, 

9. Wynagrodzenia dostawców towarów 
lub usług, niezbędne do realizacji 
operacji, 

ORAZ DODATKOWO 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE  I PROMOCYJNE 



Refundacja 70% kosztów kwalifikowanych 
 
1.  Określonych w załączniku do rozporządzenia, 

 
2. Poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa – do dnia zakończenia 

realizacji operacji określonego w umowie. 

WYSOKOŚĆ POMOCY: 

Kiedy składamy wnioski: 
Od 28 września 2009 roku (ARR): 

 do wyczerpania  110 % limitu (30 mln Euro) 
 decyduje termin złożenia wniosku. 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE  I PROMOCYJNE 



Uczestnictwo 
rolników w 
systemach 

jakości żywności 
 

Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie Oddział w Radomiu 

 



Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 

(Działanie 132) 

Kod 

Limit 

środków 

w mln 

PLN 

Złożone wnioski 
Zawarte umowy / 

wydane decyzje 
Zrealizowane płatności 

l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

% l. j. 

kwota 

w mln 

PLN 

% 

132 128,3 22 891 130,0 18 785 108,0 84,1 10 557 11,7 9,3 

75 

Realizacja PROW 2007-2013 – OŚ 1  
stan na dzień 03.08.2012 r. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie 



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Prezentacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach Działania 
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności PROW 2007-2013”. 

Dane na dzień 30-09-2012 r. 

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR 

Razem działanie: 

- Złożone wnioski - 23 560  
- Zawarte umowy - 19 303 
- Zrealizowane płatności - 13 151 203 zł 



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Prezentacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach Działania 
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności PROW 2007-2013”. 

Dane na dzień 31-10-2012 r. 

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR 
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złożone wnioski wydane decyzje
Razem działanie: 

- Złożone wnioski - 24 027  
- Zawarte umowy - 19 720 
- Zrealizowane płatności - 13 749 401 zł 



UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 

BENEFICJENT 

Producent rolny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 
 
1.została wpisana do ewidencji producentów, 
2.wytwarza produkty uczestniczące w systemach jakości żywności, 
3.nie może być wykluczona z ubiegania się o przyznanie pomocy. 

Cel działania 
1. Poprawa jakości produkcji produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
2. Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości, 
3. Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości. 



Lista systemów kwalifikujących się do pomocy 

WSPÓLNOTOWE: 

1. System Chronionych Nazw Pochodzenia 

2. System Chronionych Oznaczeń Geograficznych 

3. System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności 

4. Rolnictwo ekologiczne 

KRAJOWE: 

1. Integrowana produkcja 

2. Jakość Tradycja 

3. Quality Meat Program 

UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 



 System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych 
Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych 
Specjalności           - 3.200 zł/rok/gosp.  

• Rolnictwo ekologiczne        -  996–3.000zł/rok/gosp.  

• Integrowana produkcja    - 2.750 zł/rok/gosp. 
• Jakość Tradycja                   - 1.470 zł/rok/gosp. 
• „Quality Meat Program” QMP       – 2.386 zł/rok/gosp. 
        

Płatność udzielana będzie na gospodarstwo przez max 5 lat 

 

Poziom wsparcia (nie może przekroczyć kwoty 3.000 EURO -  rocznie) 

 

Powyższe kwoty obejmują maksymalne stawki wsparcia dla producenta uczestniczącego 
w danym systemie wsparcia. 
PRODUCENT ROLNY OTRZYMUJE WSPARCIE NA PODSTAWIE KOSZTÓW 
RZECZYWIŚCIE PONIESIONYCH – udokumentowanych fakturami, ...... !!!!!!! 
 

                         NIE WLICZAMY PODATKU VAT 

UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 



Dziękuję  
za  

uwagę 


