PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
CEL DZIAŁANIA
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu
produktów rolnych, uwarunkowana wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem
kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, poprawa warunków
produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów oraz wzmocnienie
pozycji grup producentów rolnych w sferze marketingu i przetwórstwa produktów rolnych,
jak również wsparcie procesów konsolidacji przetwórstwa oraz tworzenia przez przetwórców centrów
dystrybucji.

POMOC MOŻE OTRZYMAĆ
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
działa jako przedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub którego roczny obrót nie
przekracza równowartości 200 mln euro.
Pomoc może być przyznana na operację (inwestycję), która spełnia łącznie wszystkie obowiązujące
wymogi, w tym m.in.:
dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych lub w zakresie
przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne1,
związana jest z modernizacją lub budową zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub
infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi,
prowadzi do poprawy ogólnych wyników przedsiębiorstwa w postaci wzrostu wartości
dodanej brutto (zasada ta nie dotyczy projektów związanych z ochroną środowiska),
realizowana jest w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne,
ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt,
nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.
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Działanie przeznaczone jest na wsparcie operacji w sektorach przetwórstwa: mleka (z wyłączeniem
produkcji masła), mięsa, owoców i warzyw, zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu), ziemniaków, jaj,
miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na
produkty wykorzystywane na cele energetyczne oraz usługowego zamrażania wraz
z przechowywaniem produktów rolnych.
Pomocą finansową objęte są również operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych:
mięsa, owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, zboża, rzepaku oraz
materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.
Zakres naboru wniosków (preferencje dla różnych grup przedsiębiorstw) określa Prezes ARiMR.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Do kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, zalicza się m.in. koszty:
budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
budynków i budowli:
o wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli
laboratoryjnej produktów rolnych,
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Szczegółowy wykaz działalności wspieranych, według kodów PKD, zawiera Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” (…) (Dz. U. z 2007 r.
Nr 200, poz. 1444 z późn. zm.).

infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem ww. obiektów np. kotłownie,
oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i obiekty wykorzystywane
do produkcji biogazu,
zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń do:
o magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
o przetwarzania produktów rolnych,
o magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich
do sprzedaży,
zakupu środków transportu niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu technologicznego
lub magazynowania, jak również specjalistycznych środków transportu niezbędnych
do przewozu produktów rolnych oraz zwierząt przeznaczonych do uboju.
o

Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Wysokość zaliczki nie
może przekroczyć poziomu określonego w artykule 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW).

FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY
Pomoc udzielana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany i wynosi: 25, 40 lub 50%, w zależności m.in.
od wielkości przedsiębiorstwa.
Maksymalna wysokość pomocy przyznana jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu
nie może przekroczyć 20 mln zł, a dla podmiotów skonsolidowanych w zakresie przetwórstwa
i sprzedaży hurtowej artykułów rolnych (centrów dystrybucji) 50 mln zł. Jednocześnie wysokość
pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 100 tys. zł.

SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
Wniosek o przyznanie pomocy w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć
osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji właściwym
ze względu na miejsce realizacji operacji
w terminie podanym przez Prezesa ARiMR do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji
www.arimr.gov.pl (w zakładce: Komunikaty Prezesa ARiMR) oraz co najmniej w jednym dzienniku
o zasięgu ogólnokrajowym.
Obowiązujące formularze wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników (z wyjątkiem załączników
wystawianych przez uprawnione do tego urzędy lub instytucje) zamieszczane są przed naborem
na stronach internetowych ARiMR oraz MRiRW. Można je również pobrać w Oddziałach
Regionalnych ARiMR. Pomoc przysługuje wg kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu
kryteriów wyboru operacji.2 Proces rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy prowadzony w
Centrali Agencji kończy się podpisaniem umowy.
Po zrealizowaniu inwestycji, w terminach określonych w umowie składa się we właściwym dla
miejsca realizacji operacji oddziale regionalnym ARiMR wniosek o płatność. Wniosek rozpatrywany
jest w ciągu 3 miesięcy, a następnie wypłaca się pomoc. Okres rozpatrywania wniosku i wypłaty
dofinansowania wydłuża się o okres dokonywania uzupełnień.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?
pod bezpłatnym numerem infolinii: 0-800-38-00-84
na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl
w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych w Centrali ARiMR, ul. Poleczki 33,
02-822 Warszawa, Tel.: (22) 318-47-70
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Kryteria wyboru operacji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”(…) (Dz. U. z 2013 r. poz. 349)

