
INWESTYCJA: A 1.4.1. INWESTYCJE NA RZECZ DYWERSYFIKACJI I SKRACANIA 

ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW ROLNYCH I SPOŻYWCZYCH ORAZ BUDOWY 

ODPORNOŚCI PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ŁAŃCUCHU

DZIAŁANIE 3 WSPARCIE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA LUB WPROWADZANIA DO 

OBROTU PRODUKTÓW ROLNYCH, SPOŻYWCZYCH, RYBOŁÓWSTWA 

LUB AKWAKULTURY



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2022r. w sprawie 
szczegółowego przeznaczania, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania 
lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w 

ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1898)

PODSTAWA PRAWNA



Ostateczni odbiorcy wsparcia

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności
w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub
akwakultury, jeżeli jest:

1) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie sprzedaży
z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym:
a) sprzedaży bezpośredniej,
b) dostaw bezpośrednich,

2) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności
w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD)



Ostateczni odbiorcy wsparcia cd.:

3) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL);

4) rolnikiem lub małżonkiem rolnika podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego
procesu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
lub produktów nierolnych;

5) rolnikiem będącym producentem wina w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku
winiarskiego;

6) osoba fizyczna uprawniona do chowu, hodowli lub połowu ryb.



WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY

podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy jako 
rolnik lub małżonek rolnika, co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o 
objęcie wsparciem lub

przyznano mu płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o 
płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2022r. Poz. 1775), co 
najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

posiadanie numer identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Wnioskodawca wykonuje lub podejmuje działalność w zakresie przetwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury



Wsparcia udziela się na tworzenie lub modernizację:

1) miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży
produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych
i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania lub
przechowywania tych produktów oraz budową, w tym rozbudową, obiektów infrastruktury
wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów;

2) miejsc przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa
lub akwakultury z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym znajdujących się na terenie
gospodarstwa rolnego, na targowiskach i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa
w przepisach o drogach publicznych.



Warunki przyznania pomocy

 Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, którego realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

 Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od
dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji
przedsięwzięcia oraz będzie korzystał z budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków
transportu zgodnie z celem ich dofinansowania



Warunki przyznania pomocy

 Wsparcie jest przyznawane, jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane nie więcej
niż w dwóch etapach.

 Na realizację przedsięwzięcia można uzyskać zaliczkę w wysokości do 50% wartości wsparcia,
jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie
wsparciem, zaś przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie
wsparciem.
Warunkiem wypłaty zaliczki jest posiadanie przez wnioskodawcę wyodrębnionego rachunku
bankowego, na który będzie przekazana zaliczka.



Wysokość wsparcia

• Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł;

• Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia 
na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 20 000 zł;

• Wsparcie jest udzielane w formie refundacji na poziomie do 50% kosztów 
kwalifikowalnych przedsięwzięcia



ZAKRES WSPARCIA OBEJMUJE KOSZTY

budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są 
wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do 
obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy , które są wykorzystywane do przetwarzania, 
przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 
spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury

i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni,

systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp

ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym

lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko

zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży

lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury



ZAKRES WSPARCIA OBEJMUJE KOSZTY

zakup nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu

komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość

produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

utrzymanie domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość produktów rolnych,

spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w okresie realizacji przedsięwzięcia

zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji

spalin, 

zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży

lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury



Nowe środki transportu muszę być przeznaczone do przewozu:

a) produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym 
produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych 
warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki 
do transportu ryb,

b) produktów i półproduktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub 
akwakultury w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym 
wózków widłowych i podnośników,

c) zwierząt przeznaczonych do uboju;



Zakres wsparcia:

- zakup nowych, ruchomych punktów sprzedaży, spełniających wymagania techniczne oraz 
normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przygotowywania żywności 
wytworzonej w większości z produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury pochodzących 
z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy,

- modernizacja istniejących warzywniaków, zieleniaków, miejsc na placach targowych 
wykorzystywanych przez ostatecznego odbiorcę wsparcia do przygotowania do sprzedaży lub 
wprowadzania do obrotu produktów wytwarzanych w jego gospodarstwie rolnym,

- przygotowanie miejsc do wprowadzania do obrotu w miejscu obsługi podróżnych na 
obszarze dróg (tzw. MOP-y) produktów spożywczych, rolnych, rybołówstwa i rybnych



KOSZTY NIEPODLEGAJĄCE REFUNDACJI

Podatek od towarów i usług
(VAT)

Nabycie gruntów lub 
innych nieruchomości

Wynagrodzenia 
pracowników 

wnioskodawcy 
zatrudnionych na umowę 
o pracę na czas określony 

i nieokreślony

Zakup samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd 
siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 

przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu



Tryb przyznawania pomocy

Wnioskodawca składa wniosek za pomocą formularza wniosku udostępnionego przez 
Agencję na PUE. Złożenie wniosku w inny sposób będzie skutkowało pozostawieniem 
wniosku bez rozpatrzenia.

Korespondencja pomiędzy Agencją a wnioskodawcą prowadzona jest wyłącznie przy 
użyciu PUE.

Agencja rozpatruje wniosek w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku (do tego terminu
wlicza się czas na uzupełnienia i wyjaśnienia.



W ramach pierwszego 

naboru złożono blisko 700 

wniosków na łączną kwotę 

prawie 220 mln zł.

Najwięcej wniosków 

złożono w województwach 

mazowieckim i lubelskim.

W województwie 

warmińsko-mazurskim 

złożono 36 wniosków na 

ponad 13,6 mln zł.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


