1)
Czy w najbliższym naborze zaplanowanym w terminie 1-30 grudnia 2015 r. o
pomoc może ubiegad się rolnik, małżonek rolnika, domownik?
Nie. W naborze wniosków ogłoszonym przez Prezesa ARiMR w ramach poddziałania 4.2
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
planowanym w dniach 1-30 grudnia 2015 r. wnioski o przyznanie pomocy mogą byd składane
wyłącznie przez podmioty wymienione w §2 ust. 1 pkt 1, tj przedsiębiorstwa już funkcjonujące w
zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, czyli rolnicy, małżonkowie
rolników i domownicy nie są podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w tym terminie.
Nabór tematyczny (skierowany do rolników, małżonków rolników i domowników) zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków
dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działao lub
poddziałao PROW na lata 2014-2020 z dnia 12 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1755)
przewidziany jest już w roku 2016 r.
2)
Czy zgodnie z § 5 ust 3 pkt 7 przez budowę nowych zakładów rozumiana jest
literalnie wyłącznie budowa? Czy prowadząc w danym zakładzie np. działalnośd polegającą na
sprzedaży hurtowej owoców i warzyw, mogę uzyskad wsparcie na uruchomienie działalności
polegającej na przetwórstwie owoców i warzyw?
Pomoc nie obejmuje koszty budowy nowych zakładów w sytuacji łącznego zaistnienia
przesłanek wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym dla poddziałania 4.2:
- faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w załączniku
nr 2 do rozporządzenia,
- budowy nowego zakładu,
- nieprowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu żywności
w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy,
- rozpoczęcia prowadzenia działalności w wyniku realizacji operacji.
Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu § 5 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia pomoc nie
obejmuje kosztów budowy nowych zakładów obejmujących budynki lub budowle wraz z
instalacjami, w których w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie jest prowadzona
działalnośd w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu żywności, a rozpoczęcie
prowadzenia działalności nastąpiłoby w wyniku realizacji operacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt
1, prowadzących działalnośd gospodarczą w zakresie wymienionym w załączniku nr 2 do
rozporządzenia.
Przepis ten ma charakter ogólny i nie dotyczy kosztów związanych jedynie z częścią
budowlaną inwestycji. Wykluczenie nowych zakładów jedynie jako budynków lub budowli wraz z
instalacjami, stanowiłoby obejście przepisów prawa.
W przypadku prowadzenia działalności wymienionej w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w
sytuacji gdy działalnośd ta zostaje przenoszona do innej lokalizacji, a zatem wybudowany zostaje
zakład w nowej lokalizacji, przy jednoczesnym całkowitym wygaszeniu działalności w dotychczas
użytkowanym zakładzie, należy przyjąd, że podmiot taki nie buduje nowego zakładu, a jedynie
przenosi go.

Podmiotowi prowadzącemu działalnośd wymienioną w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
który w wyniku realizacji operacji objętej dofinansowaniem chciałby rozpocząd na terenie
zakładu również prowadzenie innej działalności wspieranej, niewymienionej w załączniku nr 2, a
wymienionej w załączniku nr 1, wsparcie może dotyczyd każdej działalności, która nie jest
wykluczona z możliwości uzyskania dofinansowania.
3)
Czy wózki widłowe stanowią koszt kwalifikowalny?
Nie. Wskazane koszty można przypisad do kategorii środków transportu (wewnętrznego i
zewnętrznego), które nie są objęte wsparciem w ramach niniejszego poddziałania w ramach
kosztów, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a tiret pierwszy i trzeci.
4)

Czy podczyszczalnia ścieków może stanowid koszt kwalifikowalny?

Załącznik nr 3 do rozporządzenia zawiera wykaz rodzajów inwestycji związanych z ochroną
środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, które mogą byd wspieranew ramach
niniejszego poddziałania. Wśród wymienionych znajdują się również oczyszczalnie ścieków,
można przyjąd, że koszty te powinny objąd również koszty podczyszczalni ścieków oraz koszty
zakupu niezbędnych instalacji.
5)
Czy określony jest poziom kosztów kwalifikowalnych związanych z robotami
budowlanymi w całości kosztów inwestycji?
Zgodnie § 6 ust. 1, Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, zalicza
się koszty:
1) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją,
niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeo *…+
W związku z powyższym należy stwierdzid, iż poziom kosztów przeznaczonych na roboty
budowlane jest ściśle związany i uzależniony od wdrożenia części technologicznej operacji, tj.
zakupu maszyn i urządzeo wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie. Dodatkowo, należy
mied na uwadze, iż jednym z głównych celów realizacji poddziałania powinna byd innowacyjnośd,
co wiąże się z uruchamianiem nowych linii technologicznych, przez co należy rozumied zakup i
wprowadzenie do użytkowania nowych technologii.
Mając na uwadze cele realizacji poddziałania należy dążyd do tego, by koszty wynikające z
przeprowadzonych robót budowlanych nie stanowiły dominujących kosztów realizacji
zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.
Ponadto należy zauważyd, iż każdy wniosek o przyznanie pomocy powinien byd
rozpatrywany w sposób indywidualny. W związku z tym nie określa się maksymalnego
dopuszczalnego poziomu kosztów robót budowlanych w ramach jednego projektu, gdyż zależy
on od charakteru danego projektu i specyfiki branży, której dotyczy.
6)
Co to znaczy, że ze wsparcia wyłączone zostały inwestycje związane z ubojem na
dużą skalę?

Zgodnie z założeniami programowymi, w ramach poddziałania 4.2 wsparciem objęte zostaną
min. inwestycje w sektorze przetwórstwa mięsa z wyłączeniem uboju o dużej skali co oznacza, że
w ramach powyższego sektora przewiduje się udzielanie wsparcia zakładom
o małej zdolności produkcyjnej, które są zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagao weterynaryjnych, jakie
powinny byd spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej
zdolności produkcyjnej (Dz.U.2010 nr 98 poz.630). Zgonie z § 1 ust. 1 powyższego.
rozporządzenia do zakładów rzeźniczych o małej zdolności produkcyjnej, zaliczane są te zakłady
w których rocznie poddaje się ubojowi nie więcej niż :
1 000 jednostek przeliczeniowych zwierząt gospodarskich kopytnych lub kopytnych zwierząt
dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, przy maksymalnej liczbie 20 jednostek
przeliczeniowych zwierząt w tygodniu;
150 000 sztuk drobiu;
100 sztuk ptaków bezgrzebieniowych.
W związku z powyższym, w przypadku gdy w zakładzie prowadzona będzie działalnośd
ubojowa, na skalę większą niż wskazana powyżej, wówczas objęcie wsparciem w ramach
przedmiotowego działania nie będzie możliwe.
7)
Czy w zakładzie, w którym prowadzony jest ubój na dużą skalę oraz przetwórstwo
mięsa, można realizowad inwestycje w ramach poddziałania 4.2?
Sektor działalności dotyczący uboju (nr PKD 10.12.Z) został wykluczony ze wsparcia w
ramach poddziałania 4.2 w zakresie uboju na dużą skalę(poza działalnością objętą
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych
wymagao weterynaryjnych, jakie powinny byd spełnione przy produkcji produktów pochodzenia
zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej – Dz. U. z 2010 r. nr 98, poz. 630). W
związku z powyższym wszelkie inwestycje związane z dużym ubojem nie są kwalifikowalne, a
gdyby inwestycja objęta operacją dotyczyła części wspólnych, np. oczyszczalni ścieków dla
zakładu, która obsługiwałaby działalnośd wspieraną jak i niewspieraną, to taka inwestycja nie
mogłaby podlegad dofinansowaniu w ramach przedmiotowego poddziałania.

8)
Czy biznes plan należy złożyd również w wersji papierowej?
Tak. Biznes plan należy wydrukowad wraz ze stosownymi załącznikami i podpisany załączyd
do wniosku. Wersja papierowa musi byd zgodna z wersją składaną na nośniku elektronicznym.
9)
Czy o pomoc może ubiegad się przedsiębiorca nieposiadający statusu MŚP?
Nie. O pomoc w ramach poddziałania 4.2 może ubiegad się podmiot prowadzący działalnośd
gospodarczą w sektorze przetwórstwa rolno – spożywczego, który jednocześnie należy do
sektora MŚP, tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników a jago roczny obrót nie przekracza 50
milinów EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. Podmioty, które nie posiadają

statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa nie mogą się ubiegad o wsparcie w ramach
przedmiotowego poddziałania.
10)
Czy w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (PROW 2014-2020) możliwe byłoby skorzystanie
z dofinansowania na przetwórstwo w kierunku produkcji dao gotowych.
Zgodnie z założeniami programowymi wsparciem mogą zostad objęte tylko te inwestycje,
które w sposób bezpośredni i pośredni wykorzystywane będą wyłącznie do przetwarzania
i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych znajdujących się w Załączniku nr I do TFUE.
„Produkcja dao gotowych’’ sugeruje inwestycje związane z produkcją żywności wysoko
przetworzonej, która to działalnośd, analogicznie do poprzedniego okresu programowania
(PROW 2007 – 2013) wyłączona jest ze wsparcia
11)
Czy podmiot, który prowadzi działalnośd
w ramach kodu PKD 52.10.B
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- dotyczy podmiotów zajmujących się
działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych, ale
zajmuje się przechowywaniem produktów rolnych na własne potrzeby, nie zaś dla klientów
zewnętrznych będzie mógł skorzystad z pomocy w ramach poddziałania 4.2?
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego MRiRW w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” z dnia
05.10.2015 r., działalnośd określona kodem PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie
pozostałych towarów, podlega wsparciu z jednoczesnym jednakże uszczegółowieniem Ministra
Rolnictwa wskazującym, że wsparcie powyższe dotyczyd będzie podmiotów zajmujących się
działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych.
Oznacza to, iż podmiot ubiegający się o wsparcie, musi świadczyd usługę zamrażania
i jednoczesnego przechowania zamrożonego produktu rolnego. Dopuszcza się sytuację, w której
usługa polegad będzie na przechowaniu produktu rolnego w stanie zamrożonym, który to
produkt dostarczony został do usługodawcy w stanie zamrożonym lub schłodzonym (wtedy musi
dodatkowo nastąpid jego zamrożenie);
12)
Czy mogę otrzymad punkty za dane kryterium wyboru operacji, jeśli odpowiednie
strony wniosku o przyznanie pomocy i dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium
dostarczę po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy?
Uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy nie ma
wpływu na punktację – do przyznania punktów za dane kryterium brane są pod uwagę wyłącznie
dokumenty złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

