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ROZWÓJ WSPÓŁPRACY 
W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) 

W GOSPODARSTWIE

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY 
W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) 

POZA GOSPODARSTWEM

INTERWENCJE SEKTOROWE
Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Wsparcie na realizację działań inwestycyjnych, które mają wzmocnić pozycję rynkową 

rolników/mikroprzedsiębiorców oraz sektora MŚP na obszarach wiejskich.

Wpływ na dywersyfikację i skracanie etapów łańcucha żywnościowego.



Pomoc udzielana na inwestycje materialne i niematerialne dotyczące przetwarzania lub

sprzedaży/zbywania produktów rolnych oraz wytwarzania produktów nierolnych, z wyłączeniem

produktów rybołówstwa i akwakultury, związane z:

 zakładaniem lub prowadzeniem działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych

produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD);

 zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym MOL, w zakresie

przetwarzania produktów rolnych i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych i nierolnych;

 przetwarzaniem odpadów żywności na biokomponenty dla sektora nieżywnościowego lub

przetwarzaniem produktów ubocznych powstałych przy wytwarzaniu produktów rolnych i nierolnych.

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) - W GOSPODARSTWIE



BENEFICJENT:

Rolnik, małżonek rolnika, który:

 deklaruje założenie i prowadzenie działalności w zakresie objętym operacją
w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) – przez 5 lat od wypłaty pomocy,

 w przypadku operacji realizowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD),
wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wynosić 25 tys. euro i powyżej
lub operacja realizowana jest w gospodarstwie beneficjenta interwencji
„Premie dla młodych rolników”,

 przetwarza produkty rolne i w wyniku tego procesu wytwarza oraz zbywa
przetworzone produkty rolne i nierolne, z wyłączeniem produktów rybołówstwa
i akwakultury.

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) - W GOSPODARSTWIE



BENEFICJENT:

Rolnik, domownik, małżonek rolnika, który:

 deklaruje założenie i prowadzenie działalności gospodarczej/MOL w zakresie objętym
operacją – przez 5 lat od wypłaty pomocy,

 przetwarza produkty rolne i w wyniku tego procesu wytwarza oraz sprzedaje przetworzone
produkty rolne i nierolne, z wyłączeniem produktów rybołówstwa i akwakultury,

 przetwarza odpady żywnościowe i produkty uboczne przetwórstwa (rolne i nierolne)
na biokomponenty, np. bioprodukty czy biogaz lub produkty dla sektora niespożywczego,

 w przypadku wykorzystywania do przetwarzania produktów rolnych spoza własnego
gospodarstwa (powyżej 50% całości przetwarzanych produktów) – konieczność
zawierania długoterminowych umów na dostawy z innymi rolnikami lub podmiotami
posiadającymi status zorganizowanej formy współpracy rolników – co najmniej 3-letnich,
przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) - W GOSPODARSTWIE



ROLNICZY HANDEL DETALICZNY (RHD) / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / MLO

Forma wsparcia:

 płatność ryczałtowa wypłaca w dwóch ratach,

 wysokość ryczałtu (maksymalnie 65% kosztów operacji).

Wysokość wsparcia:

 w odniesieniu do zakładania i prowadzenia RHD – ryczałt na jednego beneficjenta w okresie realizacji
Programu wynosi w zależności od wielkości operacji – nie więcej niż 30 000 zł lub 60 000 zł lub 120 000 zł.

 w odniesieniu do zakładania działalności gospodarczej/MLO w zakresie przetwarzania produktów
rolnych – ryczałt na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu wynosi w zależności od wielkości
operacji – nie więcej niż 30 000 zł lub 60 000 zł lub 120 000 zł.

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) - W GOSPODARSTWIE



BENEFICJENT:

Mikroprzedsiębiorca, który:

 deklaruje prowadzenie działalności gospodarczej/MOL w zakresie objętym operacją – przez
5 lat od wypłaty pomocy,

 jest właścicielem gospodarstwa rolnego samoistnie lub zależnie oraz wykorzystuje
do przetwarzania produkty rolne z własnego gospodarstwa (dla co najmniej 50%
przetwarzanych produktów rolnych),

 przetwarza produkty rolne i w wyniku tego procesu wytwarza oraz sprzedaje przetworzone
produkty rolne i nierolne, z wyłączeniem produktów rybołówstwa i akwakultury,

 przetwarza odpady żywnościowe i produkty uboczne przetwórstwa na biokomponenty,
np. bioprodukty czy biogaz, lub produkty bardziej przetworzone dla sektora niespożywczego.

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) - W GOSPODARSTWIE



DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / MLO

Forma wsparcia: refundacja.

Wysokość wsparcia:

 do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji,

 w odniesieniu do kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej/MOL

przez mikroprzedsiębiorcę – refundacja na jednego beneficjenta w okresie realizacji

Programu wynosi maksymalnie 500 000 zł,

 minimalna kwota pomocy na realizację operacji wynosi 10 000 zł.

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) - W GOSPODARSTWIE



Kryteria wyboru operacji mogą dotyczyć w szczególności:
 operacji przyczyniających się do realizacji celów Strategii „Od pola do stołu” – obejmujących

zrównoważone metody przetwarzania, znakowania, etykietowania, gospodarki obiegu zamkniętego,

ograniczanie strat i marnowania żywności, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów

ekologicznych, przetwarzanie produktów certyfikowanych w ramach systemu integrowanej produkcji

roślin, uczestnictwo w systemach jakości żywności;

 podmiotów przetwarzających produkty uboczne powstające w procesie wytwarzania żywności,

odpady żywności oraz wytwarzających biogaz i inne biokomponenty;

 operacji posiadających komponent kosztów inwestycyjnych dotyczących ochrony środowiska,

stanowiących co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych operacji;

 projektów, w których co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych dotyczy inwestycji

o charakterze innowacyjnym;

 rolników rozpoczynających działalność przetwórczą: preferencja dla: osób fizycznych, które

są ubezpieczone w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie; rolników do 40 roku życia; kobiet;

dla gospodarstwa, w którym co najmniej 50% gruntów użytkowanych przez to gospodarstwo

znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II (tylko obszary, w których

co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.).



ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) – POZA GOSPODARSTWEM

OBSZAR A

Przetwórstwo i wprowadzanie 

do obrotu produktów rolnych 

OBSZAR B

Przetwórstwo i wprowadzanie 

do obrotu ekologicznych produktów rolnych

BENEFICJENT:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) z branży przetwórstwa rolno-spożywczego.



ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) – POZA GOSPODARSTWEM

ZAKRES WSPARCIA:

W ramach obszaru A i B wspierane są inwestycje materialne i niematerialne dotyczące:

 budowy budynków lub budowli,

 zakupu technologii na cele dotyczące przetwarzania produktów rolnych lub wprowadzania

do obrotu produktów rolnych (w tym przechowywania, sortowania, pakowania, przygotowania

do sprzedaży – wyłącznie w przypadku zorganizowanych form współpracy rolników),

 ochrony środowiska,

 infrastruktury do przetwarzania odpadów żywnościowych na biokomponenty

lub przetwarzania produktów ubocznych powstałych przy wytwarzaniu produktów rolnych.



ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) – POZA GOSPODARSTWEM

Podmiot, który się ubiega o pomoc w OBSZARZE A:

 przetwarza produkty rolne i wytwarza w wyniku tego procesu produkty rolne, z wyłączeniem produktów
rybołówstwa i akwakultury;

 wprowadza do obrotu produkty rolne – wyłącznie w przypadku zorganizowanych form współpracy
rolników takich jak: grupy producentów rolnych i ich związki, spółdzielnie, spółdzielnie rolników,
organizacje producentów i ich zrzeszenia, organizacje międzybranżowe;

 zobowiązuje się do nabywania produktów rolnych w okresie 5-ciu lat po zakończeniu realizacji projektu
bezpośrednio od producentów rolnych lub zorganizowanych form współpracy rolników (j.w.) w co
najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji, umowy na dostawy co najmniej 3-letnie
przez okres co najmniej 5 lat – warunek ten nie dotyczy zorganizowanych form współpracy rolników (j.w.).

 realizuje inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych pod warunkiem udokumentowania bazy
surowcowej i możliwości zbytu produkcji;

 realizuje inwestycję objętą dofinansowaniem na obszarach wiejskich.



ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) – POZA GOSPODARSTWEM

Podmiot, który się ubiega o pomoc w OBSZARZE B:

 przetwarza produkty rolne objęte certyfikatem systemu rolnictwa ekologicznego i wytwarza w wyniku
tego procesu produkty rolne objęte systemem rolnictwa ekologicznego, tj. certyfikowane produkty
ekologiczne powstałe w wyniku przetwarzania produktów rolnych, z wyłączeniem produktów rybołówstwa
i akwakultury;

 wprowadza do obrotu produkty rolne objęte certyfikatem systemu rolnictwa ekologicznego
– wyłącznie w przypadku zorganizowanych form współpracy rolników takich jak: grupy producentów
rolnych i ich związki, spółdzielnie, spółdzielnie rolników, organizacje producentów i ich zrzeszenia, organizacje
międzybranżowe;

 zobowiązuje się do nabywania produktów rolnych objętych certyfikatem systemu rolnictwa
ekologicznego w okresie 5-ciu lat po zakończeniu realizacji projektu bezpośrednio od objętych systemem
rolnictwa ekologicznego producentów rolnych lub zorganizowanych form współpracy rolników (j.w.)
w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji, umowy na dostawy co najmniej
3-letnie przez okres co najmniej 5 lat – warunek ten nie dotyczy zorganizowanych form współpracy rolników (j.w.).

 realizuje inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych pod warunkiem udokumentowania bazy
surowcowej i możliwości zbytu produkcji;

 realizuje inwestycję objętą dofinansowaniem na obszarach wiejskich.



ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ŁAŃCUCHA 

WARTOŚCI (dotacja) – POZA GOSPODARSTWEM

OBSZAR A:

 do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji

 do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji

dla beneficjentów prowadzących działalność

w formie zorganizowanych form współpracy

rolników (j.w.).

OBSZAR B:

 do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Forma wsparcia: refundacja.

Pomoc przyznana jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie

10 000 000 zł. Minimalna kwota pomocy na realizację operacji wynosi 100 000 zł.

Wysokość wsparcia



Dziękuję za uwagę

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn

tel. (089) 535 76 84, 526 44 39 wew. 49 

www.w-modr.pl

http://www.w-modr.pl/

