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Działanie M16 – WSPÓŁPRACA
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LEGISLACJA  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 80)



CEL REALIZACJI 

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji
(EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie
i wdrożenie innowacji w zakresie:

nowego lub znacznie udoskonalonego: produktu, technologii, metod organizacji lub
marketingu, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu
produktów objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

lub
tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, dotyczących
produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych
załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (II i III edycja naboru).



BENEFICJENT DZIAŁANIA 

Grupa operacyjna EPI, która: 

składa się, z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do kategorii:
• rolnicy
• właściciele lasów
• jednostki naukowe
• przedsiębiorcy
• podmioty świadczące usługi doradcze

i działa aby opracować i wdrożyć innowacje w ww. zakresie (cel realizacji). 



KOSZTY KWALIFIKOWALNE  

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w wysokości określonej w umowie,
jeżeli zostały poniesione:

• od dnia zawarcia umowy
(I i II edycja naboru).

• od dnia w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy 
(III edycja naboru). 



WYSOKOŚĆ POMOCY   

Nie mogła przekroczyć 12 000 000 zł (I edycja naboru), w tym:
• dla kosztów inwestycyjnych, badań i kosztów bieżących, limit ten wynosił w sumie

10 000 000 zł,
• dla kosztów ogólnych limit ten wynosił w sumie 2 000 000 zł.

Nie może przekroczyć 5 500 000 zł (II i III edycja naboru), w tym:
• dla kosztów inwestycyjnych, badań i kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie

5 000 000 zł,
• dla kosztów ogólnych limit ten wynosi w sumie 500 000 zł.



GRUPY EPI w POLSCE    

I edycja naboru wniosków (30.06 – 31.07  2017 r.)
90 wniosków / umowy o przyznanie pomocy zawarto z 11 grupami EPI

II edycja naboru wniosków (16.11.2018 r. – 14.01.2019 r.)
90 wniosków / umowy o przyznanie pomocy zawarto z 24 grupami EPI

w tym 50 spotkań komisji eksperckich na wzór oceny 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

III edycja naboru wniosków (13.01 – 12.03  2020 r.)
154 wnioski / ocena w toku – lista projektów opublikowana zostanie w połowie X 2020 r.



GRUPY EPI w EUROPIE  
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects


PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW - M16 WSPÓŁPRACA 

Październik 2020 (IV edycja naboru) 
dedykowany nabór na krótkie łańcuchy dostaw

Harmonogram naborów:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-
prow-2014-2020

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020


POMOC i INFORMACJE    

W Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR – siedziba Brwinów k. Warszawy)
oraz we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego (ODR)
działają brokerzy innowacji, którzy udzielają pomocy tworzącym się
grupom operacyjnym na rzecz innowacji, a także ułatwiają wymianę
wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i
na obszarach wiejskich.



Dziękuję za uwagę 

ARiMR 

Departament Działań Delegowanych

e-mail: delegowane@arimr.gov.pl

tel.: 22 / 318 – 43 – 50 

mailto:delegowane@arimr.gov.pl

