Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Celem Działania jest 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, jak
również poprawa warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych
standardów.
O dofinansowanie może ubiegać się:
- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która m.in.:
• działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, lub
zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza
równowartości w zł 200 mln euro,
• wykonuje działalność w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w
załączniku do rozporządzenia dla ww. działania lub w zakresie przetwórstwa roślin na produkty, które są
wykorzystywane na cele energetyczne, oraz spełnia pozostałe obowiązujące wymogi formalne.

W ramach Działania możecie Państwo otrzymać pomoc na operacje, która m.in:

• dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu
Wspólnot Europejskich (TWE) w zakresie określonym w Programie,
• związana jest z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu
hurtowego produktami rolnymi,
• prowadzi do poprawy ogólnych wyników przedsiębiorstwa, czego odzwierciedleniem będzie wzrost wartości
dodanej brutto (nie dotyczy projektów związanych z ochroną środowiska),
• nie została rozpoczęta się przed dniem złożenia Wniosku o przyznanie pomocy,
• realizowana jest w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony
środowiska i dobrostanu zwierząt,
• nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
• spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa mające zastosowanie do tej operacji,
• nie dotyczy sprzedaży detalicznej.
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• budowy, rozbudowy, nadbudowy przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli:
− wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej
produktów rolnych,
− infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacyjną i obiektów wykorzystywanych do produkcji biogazu,
• zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do:
− magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
− przetwarzania produktów rolnych,
− magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
• zakup 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.
Pomoc w ramach Działania otrzymacie Państwo w formie refundacji części poniesionych kosztów
kwalifikowanych operacji. Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany i wynosi:
• 25% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta, który zatrudnia mniej niż
750 pracowników lub posiada obrót nieprzekraczający 200 mln euro i jednocześnie nie prowadzi działalności jako
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;

• 40% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta prowadzącego
działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
• 50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta prowadzącego
działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, który:
− co najmniej 25% ogólnej ilości produktów rolnych objętych Załącznikiem I do Traktatu Wspólnot
Europejskich (TWE) nabywa na podstawie umów zawartych na co najmniej rok z grupami producentów
rolnych lub wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw, lub uznanymi organizacjami
producentów owoców i warzyw, lub
− jest grupą producentów rolnych lub wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw, lub
uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, lub
− realizuje operację dotyczącą przetwarzania produktów rolnych na produkty wykorzystywane na cele
energetyczne.
Maksymalna wysokość pomocy przyznana jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może
przekroczyć 20 mln zł. Jednocześnie wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być
niższa niż 100 tys. zł.
Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Oddziale
Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce realizacji
projektu. Informacja o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy podawana jest przez
Prezesa Agencji do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku o
zasięgu ogólnokrajowym.
W przypadku zainteresowania powyższą formą wsparcia oraz w przypadku dodatkowych pytań, szczegółowych
informacji udzielą Państwu:
- Robert Podgórzak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: r.podorzak@imbigs.org.pl
- Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl
- Magdalena Lepa – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.lepa@imbigs.org.pl

