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Podstawy prawne dla opracowania i realizacji  
działania  

 
   

art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny  

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

PROW 2014-2020 MRiRW 

„Współpraca” 



 

BUDŻET działania wynosi: 67 998 186 euro  

lub   

288 944 691,77 zł (wg kursu 4,2493) 

 

Przewidywana liczba grup operacyjnych EPI, które otrzymają 
wsparcie: 90 

„Współpraca” 

  

PROW 2014-2020 MRiRW 



Wsparcie dotyczy funkcjonowania grup operacyjnych na 
rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy 
projektów, które prowadzą do opracowania i wdrożenia 
nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, 
procesów, technologii, metod organizacji i marketingu  
w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 

„Współpraca” 

PROW 2014-2020 MRiRW 



Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone z co najmniej dwóch różnych 
podmiotów, należących do następujących różnych kategorii: 
a) rolnicy, 
b) właściciele lasów, 
c) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249          
i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) oraz uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 
zm.), 
d) przedsiębiorcy, 
e) podmioty świadczące usługi doradcze. 
Jeżeli właściciel lasu lub przedsiębiorca jest jednocześnie rolnikiem z zalicza się 
go do kategorii rolnicy.  
Jest to katalog minimalny, otwarty. Oprócz wymienionych kategorii podmiotów, 
członkami grupy operacyjnej mogą być także inne podmioty, których członkostwo jest 
niezbędne dla osiągnięcia celu realizowanej przez grupę operacji. 

  

„Współpraca” 

PROW 2014-2020 MRiRW 

Beneficjent 



Grupa operacyjna: 
Posiada zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie posiada zdolności 
prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy 
spółki cywilnej lub umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na 
podstawie której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie 
realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, 
zwanej „umową konsorcjum”, i są reprezentowane w tym zakresie 
przez jeden z nich. 

„Współpraca” 
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Beneficjent 



„Współpraca” 

  

 

Warunki kwalifikowalności (przedmiot operacji) 
 

Przedmiotem operacji mogą być produkty oraz praktyki, 
procesy lub technologie, bezpośrednio związane                 
z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych  
w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej z zastrzeżeniem, że w przypadku praktyk, 
procesów lub technologii związanych przetwarzaniem tych 
produktów operacja ma kończyć się przetworzeniem na 
produkt wymieniony w Załączniku nr 1. 
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„Współpraca” 

  

• Istotnym parametrem grupy operacyjnej jest nie tyle jej skład co 
przedmiot działania; 

• Nie ma ograniczeń co do wielkości przedsiębiorstw 
uczestniczących  w grupie; 

• Działanie grup operacyjnych na rzecz innowacji ma zawsze 
przyczyniać się do rozwoju rolnictwa; 

• Rezultat/y działania grupy muszą być upowszechniane i publicznie 
dostępne dla wszystkich zainteresowanych; 

• W ramach działania „Współpraca” możliwe jest zaliczkowe 
finansowanie operacji na podstawie przepisów ustawy  
o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. 
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„Współpraca” 

 

Koszty kwalifikowalne 
 

• koszty ogólne operacji, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c 
rozporządzenia nr 1305/2013; 

• koszty bieżące związane z funkcjonowaniem  grupy operacyjnej 
EPI,  

• koszty badań bezpośrednio związanych z przedmiotem operacji; 
• koszty bezpośrednie (inwestycyjne) operacji, związane  

z realizacją planu grupy operacyjnej. 
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100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami ogólnymi 
oraz bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej. 

90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem badań, 
bezpośrednio związanych z realizacją operacji.  

50% kwoty pozostałych wydatków kwalifikowalnych. 

 

Koszty bieżące – łącznie maksymalnie 20% sumy kosztów 
kwalifikowalnych bezpośrednich i badań. 

Koszty ogólne – maksymalnie 20% sumy pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych. 

„Współpraca” 

Intensywność pomocy 
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• Koszty ogólne mogą stanowić nie więcej niż 2 000 000 zł. 

 

• Wsparcie udzielane jest w okresie maksymalnie 3 lat. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach (wynikających z uzasadnionego okresu 
realizacji operacji) okres wsparcia funkcjonowania grupy operacyjnej 
EPI oraz realizowanej przez nią operacji może ulec wydłużeniu. 
 

• Całkowita maksymalna wartość wsparcia operacji w zakresie 
bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych – 10 000 000 zł. 
 

Łącznie maksymalna wartość wsparcia – 12 000 000 zł  

„Współpraca” 

Maksymalne limity pomocy 
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Działanie „Współpraca” nie służy wspieraniu wyłącznie działalności 

badawczo-rozwojowej. Wydatki związane z badaniami będą wspierane 

jedynie w przypadku, gdy badania te będą niezbędne do realizacji operacji 

i osiągnięcia jej rezultatu, w postaci opracowanego i gotowego do 

wdrożenia nowego rozwiązania. 

Wnioskodawca będzie musiał przedstawić opinię o innowacyjności 

przedmiotu operacji, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, 

sporządzoną przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia  

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, która posiada 

kategorię naukową A+, A albo B, przyznaną na podstawie przepisów tej 

ustawy, na formularzu udostępnionym przez Agencję. 

 

„Współpraca” 

Inne informacje 
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• Podmiot wdrażający – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa; 

• Wnioski składane w Centrali ARiMR; 
• Ocena merytoryczna – pracownicy ARiMR oraz eksperci powołani 

przy ARiMR; 
• Ocena wszystkich wniosków o przyznanie pomocy – do 7 miesięcy; 
• Możliwość dwukrotnego uzupełnienia wniosku na wezwanie ARiMR; 
• Okres rozpatrywania wniosku o płatność – do 3 miesięcy; 
• Możliwość dwukrotnego uzupełnienia wniosku o płatność. 

„Współpraca” 

Składanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków  
o płatność 
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• Nabór odbył się w terminie 30 czerwca – 31 lipca 2017r.; 

• Złożono 90 wniosków o przyznanie pomocy; 

• Kwota wnioskowanej pomocy łącznie: 342 629 197,73 zł; 

• Średnia wnioskowana pomoc: 3 806 991,09 zł/projekt; 

• Wnioskowana pomoc to: 

 118,58 % całkowitej alokacji środków dla działania 

 393,85%  kwoty przeznaczonej na nabór pilotażowy 

 

„Współpraca” 

Pilotażowy nabór wniosków 
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Rozkład wniosków pod względem województw: 

 

 
 

 

 

„Współpraca” 

PROW 2014-2020 MRiRW 

Województwo Liczba złożonych 

wniosków 

Kwota wnioskowana ogółem (zł) Średnia pomoc na wniosek (zł) 

Dolnośląskie 4 10 392 763,75  2 598 190,94  

Kujawsko-Pomorskie 3 5 248 541,03 1 749 513,68 

Lubelskie 5 18 896 449,00 3 779 289,80 

Lubuskie 4 17 632 543,00 4 408 135,75 

Łódzkie 8 52 674 679,49 6 584 334,94 

Małopolskie 2 5 204 211,72 2 602 105,86 

Mazowieckie 18 58 822 006,33 3 267 889,24 

Opolskie 4 13 262 450,00 3 315 612,50 

Podkarpackie 7 36 457 598,50 5 208 228,36 

Podlaskie 4 4 606 153,80 1 151 538,45 

Pomorskie 5 23 652 949,31 4 730 589,86 

Śląskie 1 2 944 400,00 2 944 400,00 

Świętokrzyskie 1 9 951 000,00 9 951 000,00 

Warmińsko – Mazurskie 7 11 694 629,17 1 670 661,31 

Wielkopolskie 15 67 062 846,63 4 470 856,44 

Zachodniopomorskie 2 4 125 976,00 2 062 988,00 
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Struktura wnioskowanej pomocy wg Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  
  

PROW 2014-2020 MRiRW 

Dział KIS 
liczba 

wniosków 

KIS 4 - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno 
-spożywczego i leśno-drzewnego. 

Dział I. Gleba i użytki rolne 2 

Dział II. Postęp biologiczny 13 

Dział III. Technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej 4 

Dział IV. Maszyny i urządzenia rolnicze 15 

Dział V. Nawozy organiczne i mineralne, środki ochrony 
roślin i regulatory wzrostu 3 

Dział VI. Produkcja, magazynowanie, przechowalnictwo 4 

Dział VII. Przetwórstwo płodów rolnych i produktów 
zwierzęcych 7 
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Struktura wnioskowanej pomocy wg Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  
  

PROW 2014-2020 MRiRW 

Dział KIS liczba wniosków 

KIS 5 - Żywność wysokiej jakości 

Dział I. Produkcja pierwotna (surowce roślinne i zwierzęce) 
na potrzeby wytwarzania żywności wysokiej jakości 12 

Dział II. Przetwórstwo żywności 11 

Dział III. Opakowania, dystrybucja i przechowalnictwo 6 

Dział IV. Żywność a konsument 1 

12 projektów trudno zakwalifikować bez otrzymania wyjaśnień i poprawek 
do złożonej dokumentacji.  



 
 

• Wnioski o przyznanie pomocy znajdują się w trakcie procesu oceny; 

• W terminie 31.10 – 30.11. trwał nabór ekspertów do oceny 

merytorycznej wniosków; 

• Pełne wnioski odnośnie do pilotażowego naboru zostaną 

sformułowane po zakończeniu oceny wszystkich wniosków 

(luty/marzec 2018r.); 
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• Praktycznie wszystkie wnioski wymagają uzupełnień; 

• Występują tendencje do zawyżania kosztów ogólnych operacji  

(w związku z tym zaproponowano wprowadzenie zmiany w PROW 

2014–2020 w odniesieniu do maksymalnej kwoty tych kosztów); 

• Po zakończeniu pełnej oceny wniosków spodziewane są zmiany  

w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 25, 669 i 1391). 
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Wstępne wnioski z naboru pilotażowego 
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    Dziękuję za uwagę 
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