INFORMATOR DLA ROLNIKA

O WSPARCIU Z KRAJOWEGO PLANU
ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI
W ZAKRESIE INWESTYCJI, ZA KTÓRE ODPOWIADA
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
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JAK APLIKOWAĆ O WSPARCIE
Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem należy składać do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem Platformy Usług
Elektronicznych ARiMR (PUE):
Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-planu-odbudowy-i-zwiekszaniaodpornosci)
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ARiMR:
(https://www.gov.pl/web/arimr/krajowy-plan-odbudowy--dzialania-wdrazaneprzez-arimr).
Aby złożyć wniosek należy posiadać numer identyfikacyjny producenta rolnego
nadawany przez ARiMR.
Jeśli ktoś nie posiada jeszcze tego numeru, powinien odpowiednio wcześniej
złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów (czyli o nadanie numeru
identyfikacyjnego) do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
Wniosek można złożyć w następujący sposób:
• osobiście albo
• wysłać pocztą (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego), albo
• drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.
Formularze wniosku wraz z załącznikami dostępne są:
• w biurach powiatowych ARiMR,
• w oddziałach regionalnych ARiMR,
• na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2
(tylko formularz W-1/04).
Więcej informacji na temat ewidencji producentów można znaleźć na stronie
https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.
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RODZAJE WSPARCIA
PRZETWARZANIE I WPROWADZANIE DO OBROTU
PRODUKTÓW ROLNYCH, SPOŻYWCZYCH ORAZ
RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY
(MAŁE PRZETWÓRSTWO)
Wsparcie realizowane w ramach inwestycji A1.4.1. KPO

DLA KOGO
Dla osób prowadzących lub rozpoczynających działalność w zakresie
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub spożywczych,
lub rybołówstwa lub akwakultury, jeżeli jest:
1) r olnikiem lub jego współmałżonkiem prowadzącym lub rozpoczynającym
prowadzenie sprzedaży dla konsumenta końcowego, w tym:
a) do sprzedaży bezpośredniej w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
3
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 oraz z 2022 r. poz. 1570) –
zarejestrowanym przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej lub
b) d
 ostaw bezpośrednich w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 24, 138 i 1570) – zarejestrowanym przez
właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2) r olnikiem lub jego współmałżonkiem prowadzącym lub rozpoczynającym
prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego
w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy o bezpieczeństwie żywności i
żywienia – zarejestrowanym przez właściwy organ Państwowej Inspekcji
Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;
3) r olnikiem lub jego współmałżonkiem prowadzącym lub rozpoczynającym
prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, o której
mowa w art. 13 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego –
zarejestrowanym przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej;
4) r olnikiem lub jego współmałżonkiem rozpoczynającym prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych,
rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów
rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej lub produktów nierolnych;
5) r olnikiem będącym producentem wina w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy
z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24),
wyrabiającym wino wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw
winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego;
6) o
 sobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb, o której
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883) – zarejestrowaną przez właściwy
organ Inspekcji Weterynaryjnej;
7) o
 sobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb, o której
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym.
Za rolnika uznaje się osobę, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) lub
4
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• przyznano jej płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia
5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz.2114 oraz z 2022 r. poz. 219,
646 i 1270) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
o objęcie wsparciem.

NA CO
• budowa budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, sprzedaży
oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych,
rybołówstwa lub akwakultury;
• rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją
budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które
są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowaniado
sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych,
rybołówstwa lub akwakultury;
• nowe maszyny i urządzenia do przetwarzania, przechowywania, przygotowania
do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych,
rybołówstwa lub akwakultury;
• nowe terminale płatnicze do obsługi bezgotówkowej oraz nowego
sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej
dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych,
rybołówstwa lub akwakultury;
• utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia;
• nowe środki transportu, spełniające wymagania techniczne
oraz normy niskiej emisji spalin (określone w regulaminie wyboru
przedsięwzięć), przeznaczone do przewozu:
a) produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym
produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych
warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy,
b) p
 roduktów i półproduktów w procesach technologicznych lub
magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
c) zwierząt przeznaczonych do uboju;
5
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•

zakup nowych, mobilnych punktów sprzedaży spełniających
wymagania techniczne żywności i potraw wytworzonych
w większości z produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury
pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, spełniających
wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;

• modernizacja miejsc na placach targowych lub w budynkach i budowlach
przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury - które są wykorzystywane
wyłącznie do przechowywania, przygotowania i wprowadzania do obrotu
produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
• przygotowanie w miejscach obsługi podróżnych (MOP), o których mowa
w przepisach o drogach publicznych, miejsc do wprowadzania do obrotu
produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury,
wytwarzanych przez wnioskodawcę;
• koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem
i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia
dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia
i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami
informacyjno-promocyjnymi.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Wsparcie udziela się do 50% kosztów kwalifikowalnych.
Łącznie w całym okresie wdrażania KPO jedna osoba może otrzymać do 500 000 zł.
Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50%
całkowitej kwoty wsparcia.

NABORY WNIOSKÓW
październik 2022 r.
2023 r.
2024 r.
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WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH Z MATERIAŁÓW
SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB ŚRODOWISKA
Wsparcie realizowane w ramach inwestycji A1.4.1. KPO

DLA KOGO
Dla osób, które spełniają jeden z poniższych warunków:
1) podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r.
poz. 933 i 1155) lub
2) p
 rzyznano im płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia
5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 oraz z 2022 r. poz. 219,
646 i 1270) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
o objęcie wsparciem.
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Osoby te mogą ubiegać się o wsparcie, jeżeli:
•

są właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym
będzie wymieniane pokrycie dachowe;

•

mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270).

NA CO
Wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest, w tym również zakup
oraz montaż nowego pokrycia dachowego wolnego od azbestu na budynkach
służących do produkcji rolniczej.
Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:
1) które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku
o objęcie wsparciem;
2) których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o objęcie przedsięwzięcia wsparciem;
3) jeżeli wymieniane jest pokrycie dachowe na całym budynku.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Wsparcie wynosi 40 zł/m2, jednak nie więcej niż 20 000 zł dla jednej osoby.
Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do
50% całkowitej kwoty wsparcia.

NABORY WNIOSKÓW
październik 2022 r.
2023 r.
2024 r.
2025 r.
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INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Z ZAKRESU ROLNICTWA 4.0.
Wsparcie realizowane w ramach inwestycji A1.4.1. KPO

DLA KOGO
Dla osób, które spełniają jeden z poniższych warunków:
1) p
 odlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r.
poz. 933 i 1155)
lub
2) p
 rzyznano im płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego
2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 oraz z 2022 r. poz. 219, 646 i 1270) co najmniej
w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem.
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NA CO
Zakup i montaż (częściowo utrzymanie) maszyn, urządzeń,
oprogramowania rolnictwa 4.0. oraz zakup usług rolnictwa 4.0.
realizowanych w gospodarstwie rolnym.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Wsparcie udziela się w wysokości:
•

65% kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodego rolnika oraz rolników
prowadzących rolnictwo ekologiczne.

•

do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku rolnika, który nie jest młodym rolnikiem i nie prowadzi rolnictwa ekologicznego.

Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do
50% całkowitej kwoty wsparcia.

NABORY WNIOSKÓW
I kwartał 2023 r.
2024 r.

10

Broszura KPO A5_16stron.indd 10

13/09/2022 11:30

WYMIANA SŁUPÓW NOŚNYCH IMPREGNOWANYCH
KREOZOTEM NA PLANTACJACH CHMIELU
Wsparcie realizowane w ramach inwestycji A1.4.1. KPO

DLA KOGO
Dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej, która posiada status mikro, małego lub średniego
przedsiębiorstwa, jeżeli:
1) w
 ykonuje działalność w zakresie produkcji chmielu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) m
 a nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270).
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NA CO
Na wymianę słupów impregnowanych kreozotem na konstrukcje wolne
od kreozotu, w tym demontaż słupów impregnowanych kreozotem,
nabycie i transport nowych elementów konstrukcyjnych wolnych
od kreozotu oraz montaż na tej samej powierzchni nowych słupów
kompozytowych lub betonowych.
Maksymalnie wsparcie można uzyskać do 5 ha.
Realizacja przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Poziom udzielonego wsparcia wynosi nie więcej niż:
1) 102 217,5 zł/ha przy wymianie na słupy kompozytowe przez młodych
rolników tj. do 40 lat włącznie, albo
2) 7
 3 012,5 zł/ha przy wymianie na słupy kompozytowe przez osoby po
40 roku życia lub osoby prawne, albo
3) 1
 17 661,6 zł/ha przy wymianie na słupy betonowe przez młodych
rolników tj. do 40 lat włącznie, albo
4) 8
 4 044,0 zł/ha przy wymianie na słupy betonowe przez osoby po 40 roku
życia lub osoby prawne.
Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości
do 50% całkowitej kwoty wsparcia.

NABORY WNIOSKÓW
październik 2022 r.
2023 r.
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WSPARCIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW
ROLNYCH, RYBOŁÓWSTWA LUB AKWAKULTURY
Wsparcie realizowane w ramach inwestycji A1.4.1. KPO

DLA KOGO
Dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej, która posiada status mikro, małego lub średniego
przedsiębiorstwa, jeżeli:
1) w
 ykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania
produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością
wymienioną w załączniku do rozporządzenia;
2) m
 a nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji

13

Broszura KPO A5_16stron.indd 13

13/09/2022 11:30

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270).

NA CO
•

budowa nowych budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania,
przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży,
wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych,
rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami
socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków
służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej
10% całkowitej powierzchni tych budynków;

•

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony
z modernizacją istniejących budynków i budowli przeznaczonych
do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania
do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej
produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi
pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną
część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części
nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

•

budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją
infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów,
oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych
systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na
biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym
lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane
z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub
wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa
i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;

•

zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania,
magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania
do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

•

zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne
oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru
przedsięwzięć, które są przeznaczone do przewozu:
a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów,
których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach,
takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do
transportu ryb,
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b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub
magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
c) zwierząt przeznaczonych do uboju;
•

zakup i instalacja nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
na terenie przedsiębiorstwa;

•

zakup lub aktualizacja oprogramowania komputerowego, zakupu lub
rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakup patentów, licencji,
praw autorskich i znaków towarowych;

•

koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją
przedsięwzięcia, takie jak np. koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji
technicznej, studium wykonalności i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz
koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Wsparcie udziela się do 50% kosztów kwalifikowalnych, do wysokości limitu,
który wynosi:
1) 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status
mikroprzedsiębiorstwa;
2) 1
 0 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status
małego przedsiębiorstwa;
3) 1
 5 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status
średniego przedsiębiorstwa.
Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości
do 50% całkowitej kwoty wsparcia.

NABORY WNIOSKÓW
październik 2022 r.
2023 r.
2024 r.
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e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl, e-mail: kpo.rolnictwo@minrol.gov.pl

Nakład: 80 000 egz.
ISBN: 978-83-93000000-3-4
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