10 MLN ZŁ DOTACJI
DLA
PRZETWÓRSTWA ROLNO –
SPOŻYWCZGO
– NABÓR LUTY 2020

Ostatnie rozdanie w budżecie 2014 – 2020 dla Przetwórstwa rolno – spożywczego
już w LUTYM 2020!!!

Masz aktualnie plany inwestycyjne? Potrzebujesz dofinansowania? Czas zacząć
działać!

Nie ma pewności co do założeń przyszłej perspektywy 2021 – 2027, wiemy
jednak na pewno, że przetwórstwo nie będzie takie samo.

Założenia do najbliższego rozdania znamy doskonale:
•

Możecie Państwo uzyskania pomoc do

10 mln zł (w ramach całej

perspektywy 2014 – 2020).
•

Dofinansowanie to 50% poniesionych kosztów.

•

Koszty kwalifikowalne takie same jak w ostatnich naborach:


zakupu maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub
przygotowania produktów do sprzedaży;



budowy i modernizacji budynków podstawowych w zakresie
związanym z inwestycją w sprzęt;



zakupu aparatury pomiarowej, kontrolnej;



zakupu sprzętu do sterowania procesem produkcji;



inwestycji w zakresie poprawy ochrony środowiska i przeciwdziałaniu
zmianom klimatu;



kosztów ogólnych, w tym: projektów, kosztorysów, nadzoru
budowlanego itp.

•

Zmiany: Preferowane będą projekty dotyczące PRODUKCJI PASZY BEZ
GMO, realizowane w ramach kodu PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy
dla zwierząt gospodarskich

Szczegóły
100% kosztów kwalifikowalnych realizacji operacji dotyczy produkcji pasz, które:
a)

będą

oznakowane

jako

wolne

od

organizmów

genetycznie

zmodyfikowanych (GMO) w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 706) przez umieszczenie zgodnie z ustawą z dnia 13
czerwca

2019

r.

o

oznakowaniu

produktów

wytworzonych

bez

wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od
tych organizmów (Dz. U. poz. 1401):
– na opakowaniu lub etykiecie znaku graficznego z określeniem „bez GMO”,
– w dokumentacji towarzyszącej paszy określenia „bez GMO” lub
– na wywieszce dotyczącej paszy informacji o oznakowaniu tej paszy jako
wolnej od GMO lub
b)

zawierają, składają się lub zostały wyprodukowane z organizmów, dla
których nie istnieją odpowiedniki wpisane do wspólnotowego rejestru
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy prowadzonego przez
Komisję Europejską na podstawie art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z
18.10.2003, str. 1, z późn. zm.3) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
13, t. 32, str. 432)

Kryteria dostępu
KRYTERIA PRZETWÓRSTWO - rozdanie luty 2020

Maksymalna
liczba punktów
do uzyskania

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest grupą
producentów rolnych, związkiem grup producentów rolnych, organizacją
5
producentów lub zrzeszeniem organizacji producentów
Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ma formę spółdzielni,
5
jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy po zakończeniu operacji,
w każdym roku, będzie nabywał produkty do produkcji lub sprzedaży
hurtowej, na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawartych
5
bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75%
całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych,
jeżeli w ramach planowanej do realizacji operacji największy odsetek
kosztów kwalifikowalnych stanowią koszty w zakresie wprowadzenia
5
nowych produktów lub procesów, w tym technologii (innowacyjności), w
skali przedsiębiorstwa
Jeżeli planowana do realizacji operacja zakłada inwestycje związane z
5
ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:
a) uczestniczy w unijnych systemach jakości, o których mowa w art. 16 ust.
1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowych systemach jakości, o
których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach
3
działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”
objętego programem – w zakresie objętym operacją
b) po zakończeniu realizacji operacji będzie przetwarzał lub wprowadzał do
obrotu produkty rolne pochodzące bezpośrednio od producentów
wytwarzających produkty ekologiczne, nabywane na podstawie co najmniej
5
3-letnich umów zawieranych z producentami rolnymi w wysokości co
najmniej 10% całkowitej ilości produktów niezbędnych do produkcji
Jeżeli operacja będzie realizowana w gminach należących do powiatów, w których bezrobocie,
według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym
miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie
pomocy, było:
powiat
4
Jeżeli operacja dotyczy rodzajów działalności gospodarczej, o których
2
mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
Działalność pod kodem PKD 10.91 z Produkcja paszy dla zwierząt - w
przypadku podmiotów wykorzystujących do tej produkcji surowce
20
niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami…(zgodnie z
rozporządzeniem)
Minimalna ilość punktów obowiązkowa do zdobycia
20

Proponujemy kompleksową obsługę Państwa projektu w procesie pozyskiwania
środków unijnych, w tym:
•

konsultacje pomysłów inwestycyjnych pod kątem zasad programu,

•

przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy,

•

przygotowanie załączników do wniosku, w tym biznes plan i analiza
finansowa projektu,

•

obsługa projektu na etapie weryfikacji wniosku,

•

przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie,

•

konsultacje i wsparcie merytoryczne w zakresie prawidłowej realizacji
projektu,

•

sporządzenie wniosku o płatność ,

•

doradztwo na każdym etapie realizacji projektu.

Zachęcamy do przeanalizowania naszej oferty i kontaktu.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z Państwem telefonicznie i odpowiemy na
Państwa pytania.
Kontakt
Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego:
Izabela Siarkiewicz 517 809 511 i.siarkiewicz@ambiznes.pl
Natalia Majkowska 505 005 375 n.majkowska@ambiznes.pl

