Załącznik nr 2 do Instrukcji

INFORMACJE DOTYCZĄCE UNIJNYCH I KRAJOWYCH SYSTEMÓW JAKOŚCI
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014–2020 (Dz. U. poz. 1371, z 2016 r. poz. 399
i 1617, z 2017 r. poz. 1041, z 2018 r. poz. 544 oraz z 2019 r. poz. 407) podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może
uzyskać punkty za kryterium związane z uczestnictwem w systemach jakości. W takiej sytuacji zobowiązany jest do wniosku o
przyznanie pomocy dołączyć:
- certyfikat lub świadectwo potwierdzające, że uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1
lit. a ppkt i, iii–v rozporządzenia nr 1305/2013, lub w krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b
rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”
objętego programem, lub
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt ii
rozporządzenia nr 1305/2013, jednocześnie wykazując (w biznesplanie), że suma powierzchni gruntów ornych, sadów,
łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowi co najmniej 50% sumy powierzchni
gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie.
W każdym z powyższych przypadków operacja musi dotyczyć produkcji objętej danym systemem.
UWAGA! Punkty za ww. kryteria wyboru przyznane zostaną, jeżeli dane kryterium jest spełnione już w dniu złożenia
wniosku o przyznanie pomocy, a dokumenty takie zostaną złożone wraz z wnioskiem w dniu złożenia takiego wniosku.
I. Zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.),
unijne systemy jakości żywności obejmują i ustanowione zostały na mocy następujących przepisów:
a) Systemy: Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP), Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG) oraz
Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, (GTS) o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych
(Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1). Zasady certyfikacji i kontroli w zakresie tych systemów jakości żywności określają
przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków
spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1168 z późn. zm.);
b) System rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w
sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
(Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 834/2007”. Zasady certyfikacji i
kontroli w zakresie przedmiotowego systemu jakości żywności określają przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o
rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054 z późn. zm.);
c) System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich w rozumieniu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację
rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr
1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.). Zasady certyfikacji i kontroli w
zakresie przedmiotowego systemu jakości żywności określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie
wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 1159, z późn. zm.).
II. W przypadku krajowych systemów jakości żywności, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1305/2013, do
zakresu wsparcia zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 kwalifikują się uczestnicy następujących, uznanych na podstawie decyzji
administracyjnych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi systemów jakości żywności:
a) System Integrowanej produkcji roślin (IP) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony
roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310 z późn. zm.);
b) System „Jakość Tradycja” (JT) uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 12 czerwca 2007 r.;
c) System „Quality Meat Program” (QMP) uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r.;
d) System „Pork Quality System” (PQS) uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r.;
e) System „Quality Assurance for Food Products” (QAFP) - „Kulinarne mięso wieprzowe”, uznany za krajowy system jakości
żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r.;
f) System „Quality Assurance for Food Products” (QAFP) - „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej
gęsi owsianej”, uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13
stycznia 2011 r.;
g) System „Quality Assurance for Food Products” (QAFP) – „Wędliny”, uznany za krajowy system jakości żywności na mocy
decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2012 r.
Dokumentami potwierdzającymi uczestnictwo zatem będą:
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- certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą upoważnioną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych
do prowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności lub świadectwo jakości wydane przez
wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, potwierdzających zgodność procesu produkcji
produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną
specjalność ze specyfikacją – w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w pkt I. a,
- certyfikat, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe
zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z
późn. zm.), wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą – w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa
w pkt I. b,
- certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą upoważnioną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych
do prowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności lub świadectwo jakości handlowej wydane
przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, potwierdzających zgodność procesu
produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne ze specyfikacją
– w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w I.c;
- certyfikat potwierdzający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą – w
przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w pkt II. a,
- certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość
Tradycja”, wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą – w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa
w pkt II. b,
- certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality
Meat Program”, wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą – w przypadku krajowego systemu jakości, o którym
mowa w pkt II. c,
- certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork
Quality System”, wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą – w przypadku krajowego systemu jakości, o którym
mowa w pkt II. d,
- certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality
Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, wydany
przez upoważnioną jednostkę certyfikującą – w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w pkt II. e,
- certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality
Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą – w
przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w pkt II. f,
- certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality
Assurance for Food Products” – „Wędliny” wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą – w przypadku krajowego
systemu jakości, o którym mowa w pkt II. g.
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