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INFORMATOR  

Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na 

wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania 

do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury 

 

Nabór wniosków w terminie: 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. 

 

Cel konkursu: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie 

działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 

rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności. 

 

Grupy Beneficjentów: 

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status 

mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 702/2014” 

 

Zakres projektu:  

1) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, 

magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, rybołówstwa lub akwakultury; 

2) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej 

oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub 
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akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej 

działalności w zakresie przetwórstwa; 

3) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont: 

a) budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, 

magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, 

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w 

zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa 

lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska. 

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 

miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż 

do dnia 31 grudnia 2025 r. Szczegółowy zakres wsparcia został określony w 

rozporządzeniu wykonawczym. 

 

Dofinansowanie 

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego 

się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów 

kwalifikowalnych. 

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi: 

1) 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status 
mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014; 

2) 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014; 

3) 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014. 

Minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000 zł. 

Zapraszamy do współpracy ! 
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