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I. Cele szczegółowe działania „Współpraca” 

1. Realizowany projekt musi prowadzić do osiągnięcia celów szczegółowych PROW 2014-2020 dla 
działania Współpraca tj.:

(1A) „Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich”

(1B) „Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami 
i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników”

2. Oraz jednego z celów PROW 2014-2020 tj.:

(2A) „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji 
i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i 
zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej”

(3A) „Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z 
łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów 
rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz 
organizacje międzybranżowe”.



II. Grupa Operacyjna - Krótkie Łańcuchy 
Dostaw
1. Wsparcie jest kierowane do Grup Operacyjnych, które ubiegają się o przyznanie 

pomocy na operację, której przedmiotem jest tworzenie lub rozwój krótkich 
łańcuchów dostaw polegających na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i 
transakcji pomiędzy producentem żywności, a konsumentem, który ją 
spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w 
tym procesie, i dotyczy produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej”, 

2. posiadają zdolność prawną lub gdy nie posiadają zdolności prawnej działają na 
podstawie umowy zawartej w formie pisemnej np. umowy konsorcjum lub 
umowy spółki cywilnej

3. Ma nadany numer identyfikacyjny o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności (art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. - Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1853),



III. Grupa Operacyjna - Skład konsorcjum 

1. Składa się z co najmniej 5 rolników, a każdy z rolników wchodzących w skład tej 
Grupy:

a) spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

- w ramach dostaw bezpośrednich lub

- przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży    
bezpośredniej, lub

- w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub

- w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub 

b) wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów 
działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności;

lub 



IV. Grupa Operacyjna – Warunki realizacji 
operacji 
Pomoc na operację dotyczącej Krótkich Łańcuchów Dostaw przyznaje 
się, jeżeli:

1. Jest realizowana przez grupę operacyjną, w skład której wchodzi co 
najmniej 5 rolników;

2. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch transzach;

3. Złożenie wniosku o płatność pierwszej transzy nastąpi w terminie 2 
miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy, 
po zakończeniu realizacji operacji i spełnieniu warunków wypłaty 
drugiej transzy, w terminie określonym w umowie,



IV. Grupa Operacyjna – Warunki realizacji 
operacji
4. w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania 
płatności końcowej będzie prowadzona i aktualizowana strona 
internetowa, na której będą umieszczane informacje na temat 
realizowanej operacji oraz jej rezultatów;

5. rezultaty operacji będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej 
wiadomości, co najmniej na stronie internetowej, o której mowa w pkt 
4, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności 
końcowej;



IV. Grupa Operacyjna – Warunki realizacji 
operacji
6. koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie 
kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 z wyłączeniem pkt 2 lit. b, pkt 5 oraz kosztów 
opinii, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 lit. f, a także dotyczą kosztów:

a) zakupu lub instalacji wyposażenia, 

b) zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w związku z realizacją operacji,

c) ponoszonych z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z 
maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, nieruchomości,

d) zakupu środków produkcji,

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz 
racjonalne, a suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, 
ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% 
kwoty, jaką można przyznać na tę operację;



IV. Grupa Operacyjna – Warunki realizacji 
operacji
7. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub 
infrastruktury,

8. Zakupu lub instalacji:

a) nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,

b) wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 
1655 i 1680), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na 
oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

9. Obejmują koszty bieżące

10. Koszty podatku od towarów i usług (VAT), który jest kwalifikowalny zgodnie z 
art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 



V. Grupa Operacyjna – Finansowanie projektu 

Pomoc na operację, dotyczącą tworzenia i funkcjonowania Krótkich 
Łańcuchów Dostaw jest przyznawana w formie ryczałtu (100%) 
wysokości:

a) 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka 
transportu, 

b) 280 000 zł, w pozostałych przypadkach.



VI. Grupa Operacyjna – Kryteria oceny 
punktowej 
W przypadku operacji dotyczących tworzenia i funkcjonowania Krótkich 
Łańcuchów Dostaw o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma 
uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących 
kryteriów wyboru operacji:

1) w skład grupy operacyjnej realizującej operację wchodzi:

a) od 6 rolników do 10 rolników – 3 punkty,

b) powyżej 10 rolników – 6 punktów,

2) grupa operacyjna posiada zdolność prawną – 5 punktów;



VI. Grupa Operacyjna – Kryteria oceny 
punktowej 
3) w skład grupy operacyjnej realizującej operację wchodzi co najmniej 
jeden rolnik, który na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
uczestniczy w co najmniej jednym systemie jakości spośród 
wymienionych w § 3 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do 
systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014‒2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 449) i posiada w tym dniu 
ważny certyfikat lub ważne świadectwo, o których mowa w § 10 ust. 3 
pkt 1 tego rozporządzenia – 4 punkty;



VI. Grupa Operacyjna – Kryteria oceny 
punktowej 
4) w skład grupy operacyjnej realizującej operację wchodzi co najmniej 
jeden podmiot, który na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
wytwarza produkty objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w 
sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i 
uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 
20.07.2007, str. 1, z późn. zm. )) i posiada w tym dniu ważny certyfikat, 
o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym 
mowa w pkt 2 – 3 punkty;



VI. Grupa Operacyjna – Kryteria oceny 
punktowej 
5) w wyniku realizacji operacji grupa operacyjna zróżnicuje kanały 
komunikacji z konsumentem oraz formy sprzedaży, poprzez 
zastosowanie:

a) aplikacji na urządzenia mobilne – 2 punkty,

b) sklep internetowy – 3 punkty;

6) w ramach realizacji operacji przewidziano umieszczenie w ofercie 
oraz na opakowaniu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oferowanych do sprzedaży informacji 
o pochodzeniu, składzie oraz sposobie wytwarzania tej żywności – 4 
punkty;



VI. Grupa Operacyjna – Kryteria oceny 
punktowej 
7) w ramach realizacji operacji przewidziano zastosowanie wspólnego 
logo – 3 punkty;

8) w opisie operacji wykazano, że produkty objęte załącznikiem I do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej będą oferowane do 
sprzedaży konsumentom poza obszar województwa, na którym ma 
miejsce prowadzenie ich produkcji  przez uczestników operacji – 4 
punkty;

9) operacja przewiduje zróżnicowany asortyment produktów 
oferowanych do sprzedaży obejmujący co najmniej 3 produkty objęte 
załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – 6 
punktów;



VII. Grupa Operacyjna – Ocena wniosków

W terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o 
przyznanie pomocy Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na 
stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o 
kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i 
łącznie w pozostałych województwach - w przypadku operacji 
dotyczących tworzenia i funkcjonowania Krótkich Łańcuchów Dostaw.

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków dla Grup 
Operacyjnych w formie Krótkich Łańcuchów Dostaw to październik 
2020 r. Rozpoczęcie naboru wniosków – listopad 2020 r.



VIII. Grupa Operacyjna – Zobowiązania 
beneficjentów 
1. Zobowiązania beneficjentów 

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci weksla 
niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na 
formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, podpisanego co 
najmniej przez jednego beneficjenta, przy czym suma kwot wskazanych w 
deklaracjach wekslowych beneficjentów powinna być równa kwocie 
pomocy przyznanej na operację oraz powinna uwzględniać zobowiązania 
powstałe z tytułu zwrotu tych kwot po terminie;

- przedłożenia Agencji sprawozdania z realizacji planu działania grupy 
operacyjnej, o którym mowa w § 18 ust. 4 pkt 1 lit. d, w terminie 30 dni od 
dnia, w którym upłynie rok od dnia otrzymania płatności drugiej transzy –
w przypadku pomocy, o której mowa w § 5b ust. 1.”,



VIII. Grupa Operacyjna – Zobowiązania 
beneficjentów 
1. Zobowiązania beneficjentów 

- przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w trakcie 
realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania w trakcie realizacji 
operacji oraz przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,

- sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną 
pomocą w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia 
otrzymania płatności końcowej, przy czym w przypadku pomocy, o 
której mowa w § 5b ust. 1, prowadzenie działalności związanej z 
przyznaną pomocą obejmuje w szczególności prowadzenie wspólnej 
sprzedaży przez grupę operacyjną,



IX. Grupa Operacyjna – Warunki wypłaty 
ryczałtu
W przypadku operacji dotyczących tworzenia i funkcjonowania Krótkich 
Łańcuchów Dostaw, środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w 
dwóch transzach, z tym że:

1. pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i 
jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

a) uruchomił stronę internetową, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5,

b) przedstawił analizę dotyczącą oczekiwań i potrzeb konsumentów 
wraz z wyjaśnieniem, w jakim stopniu proponowana oferta odpowiada 
na te oczekiwania, a także wskazaniem na czym polega przewaga 
rynkowa oferowanych produktów,



IX. Grupa Operacyjna – Warunki wypłaty 
ryczałtu
c) przedstawił plan działania grupy operacyjnej uwzględniający stan 
bazowy oraz planowany stan docelowy na dzień, w którym upłynie rok 
od dnia wypłaty płatności drugiej transzy, określający:

- liczbę rolników wchodzących w skład grupy operacyjnej,

- liczbę konsumentów, którym grupa operacyjna będzie sprzedawała 
produkty pochodzące od rolników wchodzących w skład tej grupy,

- asortyment produktów oferowanych do sprzedaży,

- wielkość sprzedaży w odniesieniu do każdego produktu objętego 
asortymentem produktów oferowanych do sprzedaży,

d) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;



IX. Grupa Operacyjna – Warunki wypłaty 
ryczałtu
2. Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest 
wypłacana, jeżeli beneficjent:

a) zrealizował operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i 
w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji 
objętych operacją, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność 
drugiej transzy, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, 
zgodnie z § 19 ust. 2 lub 3 – nie później niż do dnia, w którym upływa 14 dni 
od dnia doręczenia tego wezwania,

b) uzyskał inne pozwolenia, zezwolenia i decyzje, których uzyskanie było 
wymagane przez odrębne przepisy w związku ze zrealizowaną operacją.”



I. Grupa Operacyjna - cel 2A

1. Wsparcie jest kierowane do Grup Operacyjnych które posiadają zdolność prawną lub 
gdy nie posiadają zdolności prawnej działają na podstawie umowy zawartej w formie 
pisemnej np. umowy konsorcjum lub umowa spółki cywilnej

2. Ma nadany numer identyfikacyjny o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (art. 
12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1853),

3. Zróżnicowanie podmiotów wchodzących w skład Grupy Operacyjnej (minimum 2 różne 
podmioty z niżej wymienionych):

-rolnicy

-właściciele lasów

-jednostki naukowe oraz uczelnie 

-przedsiębiorcy

-jednostki świadczące usługi doradcze.





I. Grupa Operacyjna c.d.

1. Podmioty uznane są za różne jeśli nie są ze sobą powiązane 
osobowo lub kapitałowo

2. W przypadku gdy np. przedsiębiorca, podmiot doradczy lub 
właściciel lasu jest jednocześnie rolnikiem, musi określić w jakiej 
kategorii (podmiotu) będzie występował w Grupie Operacyjnej

3. W skład Grupy Operacyjnej mogą wchodzić inne podmioty oprócz 
tych wymienionych powyżej jednakże należy pamiętać aby udział 
jak i koszty każdego z partnerów były racjonalnie uzasadnione

4. Głównym założeniem realizacji projektów przez Grupy Operacyjne 
jest ich zróżnicowany skład dzięki czemu realizacja wspólnego celu 
jest możliwa poprzez zaangażowanie wszystkich partnerów.



INNOWACJA?



II. Jakie projekty mogą być realizowane

1. Projekty realizowane przez Grupy operacyjne mogą dotyczyć 
opracowania i wdrożenia nowego lub znacznie udoskonalonego 
produktu,

2. Opracowania i wdrożenia nowych lub znacznie udoskonalonych 
technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących 
produkcji, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów,

3. Tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków 
lokalnych,

4. Wszystkie wymienione powyżej innowacyjne rozwiązania muszą 
dotyczyć produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.



IV. Opinia o innowacyjności

1. Projekt o którego dofinansowanie ubiega się Grupa Operacyjna 
musi uzyskać opinię o innowacyjności. Opinia wydawana jest przez 
niezależną od inicjatywy jednostkę naukową lub uczelnię wyższą 
posiadającą kategorię naukową A+, A lub B.

2. Opinia o innowacyjności powinna w swej treści jednoznacznie 
potwierdzać, że operacja, o której dofinansowanie ubiega się Grupa 
Operacyjna zakłada zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w 
odniesieniu do produktu objętego załącznikiem nr 1 do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.



IV. Opinia o innowacyjności



V. Załącznik do Traktatu o funkcjonowaniu UE

1. Grupy ubiegające się o wsparcie, mają obowiązek wskazać jakiego 
konkretnego produktu lub grupy produktów wymienionego w załączniku 
nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, operacja dotyczy.

2. Działanie „Współpraca” nie obejmuje ryb, skorupiaków, mięczaków i 
innych bezkręgowców wodnych oraz przetworów z nich.

3. Produkty wymienione w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej można dodatkowo identyfikować za pomocą bazy Isztar 
prowadzonej przez Ministerstwo Finansów (isztar.mf.gov.pl). Baza 
zawiera szczegółowy wykaz kodów celnych przypisanych konkretnym 
produktom, w tym produktom załącznika nr 1 do Traktatu. Z uzyskanych 
informacji możemy się dowiedzieć jakich produktów lub wariantów 
produktu nie uznaje się jako produkty rolne.



V. Załącznik do Traktatu o funkcjonowaniu UE



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w 
obszary wiejskie”.

Działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-
2020, założenia funkcjonowania Grup 

Operacyjnych, metody tworzenia, dobre przykłady 
krajowe i zagraniczne

Szkolenie „Partnerstwo dla rozwoju IV” 
Grudziądz 5-6.10.2020 r.

Aleksander Bomberski
Krajowy broker innowacji
Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie oddział w Warszawie



VI. Metody tworzenia Grup Operacyjnych 
dotyczących Krótkich Łańcuchów Dostaw 
1. Opracowanie modeli sprzedaży produktów rolnych

- Sprzedaż bezpośrednia poprzez dostawy do klienta, grupy zakupowe, 
kooperatywy spożywcze, sklepy przyzagrodowe

- Sprzedaż internetowa z możliwością odbioru osobistego w punkcie 
logistycznym, punkcie mobilnym, sklepie, przesyłka od kuriera

2. Poszukiwanie partnerów rolników (minimum 5) do Grupy Operacyjnej

3. Zwrócenie uwagi na zróżnicowanie produktów oferowanych w ramach 
łańcucha sprzedaży

4. Budowanie zaufania między partnerami oraz określenie potrzeb 
inwestycyjnych w ramach projektu

5. Opracowanie planu sprzedaży i analiza potrzeb rynkowych



VI. Metody tworzenia Grup Operacyjnych 

1. Szczegółowe zapoznanie się z problemem, którego rozwiązania poszukujemy. 
Określenie: miejsca, zakresu występowania, potencjalnego wpływu na 
środowisko i społeczność na obszarach wiejskich.

2. Poszukiwanie podmiotów naukowych, praktyków lub specjalistów, którzy 
posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie mogące przyczynić się do 
opracowania innowacyjnych rozwiązań omawianego problemu.

3. Istotne jest wielopodmiotowe podejście do poszukiwania wiarygodnych 
partnerów, którzy mogą wnieść bezcenny wkład w realizację pomysłu, 
zagwarantują szeroką wymianę wiedzy i doświadczeń oraz pełne 
zaangażowanie we wspólnym osiągnięciu sukcesu.

4. Organizacja cyklicznych spotkań (raz w miesiącu) w różnych lokalizacjach 
podczas których prowadzi się mediacje między poszczególnymi podmiotami, 
buduje zaufanie oraz określa potrzeby i obowiązki każdego z partnerów.



VI. Metody tworzenia Grup Operacyjnych c.d.

1. Wybór lidera Grupy Operacyjnej, który będzie reprezentował wszystkich partnerów w 
kontaktach „na zewnątrz” a także kierownika projektu oraz zespołu realizacyjnego.

2. Określenie i przestrzeganie terminarza następnych spotkań oraz monitorowanie 
aktywności partnerów grupy.

3. Stworzenie dokumentu powołującego Grupę Operacyjną określającą:

- nazwę i skład Grupy Operacyjnej

- formę organizacyjną 

- cel utworzenia i zakres działalności

- sposób podziału zadań i ponoszenia odpowiedzialności

- sposób podejmowania decyzji wewnątrz Grupy Operacyjnej

- zasady podziału praw nabytych w trakcie realizacji operacji i do dnia upływu 5 lat 
od zakończenia realizacji operacji

- zasad reprezentowania podmiotów wchodzących w skład Grupy Operacyjnej.



VI. Dlaczego konsorcjum?
1. Podstawą działania konsorcjum jest umowa. Z reguły stanowi ona jedyny dokument, 

potwierdzający jego istnienie. Konsorcjum nie podlega bowiem rejestracji, jego 
powstanie nie jest uzależnione od wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego ani Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

2. Konsorcjum nie musi także posiadać majątku wspólnego wniesionego w formie 
wkładów przez jego uczestników, a co więcej – nie wymaga utworzenia określonej 
struktury organizacyjnej i wyodrębnienia organów. Podmioty tworzące konsorcjum, 
zwane konsorcjantami, są w dalszym ciągu niezależne i nie powstaje między nimi 
trwały związek gospodarczy.

3. W istocie uczestnicy konsorcjum podejmują wspólne działanie wyłącznie w celu 
realizacji jednorazowego przedsięwzięcia gospodarczego. Konsorcjum jest zatem 
tworem całkowicie umownym, wywodzącym się bezpośrednio z fundamentalnej 
zasady swobody zawierania umów. W granicach wyznaczonych przez ustawy, zasady 
współżycia społecznego oraz właściwość tego stosunku prawnego, konsorcjanci 
mogą dowolnie ukształtować treść umowy konsorcjum.



VI. Umowa konsorcjum 



VII. Wsparcie finansowe Grupy Operacyjnej

1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów 
kwalifikowalnych oraz ryczałtu dotyczącego kosztów bieżących i 
wypłaca do wysokości limitu, który wynosi maksymalnie 5 500 000 
złotych na jednego beneficjenta, czyli Grupę Operacyjną.

2. Pomoc dzieli się na 4 kategorie kosztów: ogólne, badań, 
inwestycyjne oraz bieżące.

3. Przy określaniu budżetu operacji należy pamiętać o racjonalizacji 
kosztów, które muszą bezpośrednio dotyczyć planowanego projektu 
i być niezbędne do osiągnięcia spodziewanych rezultatów.



VII. Koszty ogólne

1. Pomoc finansową przyznaje się w wysokości do 100% kosztów ogólnych 
(ograniczonych limitem nieprzekraczającym 500.000,00 zł), do których 
należą:

- uzyskanie opinii o innowacyjności,

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi,

- przygotowanie dokumentacji technicznej operacji (np. kosztorysów, 
projektów technologicznych lub budowlanych, ocen lub raportów 
oddziaływania na środowisko),

- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z 
katastru nieruchomości).



VII. Koszty badań

1. Badania mogą być refundowane w wysokości do 90% poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych i mogą obejmować następujące zakresy:

- zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi,

- zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do 
stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej, jeżeli te materiały, podzespoły i 
elementy po stworzeniu tego prototypu lub instalacji będą stanowić ich część 
składową,

- odpisy amortyzacyjne dokonane za okres realizacji operacji od aparatury naukowo-
badawczej lub innych urządzeń służących do wykonywania badań w ramach tej 
operacji, w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych 
urządzeń przekracza

- odpłatne korzystanie, w okresie realizacji operacji, z aparatury naukowo-badawczej 
lub innych urządzeń służących do wykonywania badań w ramach tej operacji,



VII. Koszty badań c.d.

- ponoszonych z tytułu odpłatnego korzystania, w okresie realizacji operacji, 
ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego,

- wynagrodzeń pracowników podmiotów wchodzących w skład Grupy 
Operacyjnej, bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, wraz 
z pochodnymi określonymi w rozporządzeniu dotyczącym działania,

- zakup środków produkcji i usług, w tym usług rolniczych ponoszonych w 
związku z prowadzeniem badań (koszty usług nierolniczych uwzględnia się 
w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% kosztów badań).

- podróże służbowe osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach 
operacji, do i z miejsca prowadzenia badań.



VII. Koszty „inwestycyjne”

1. Koszty kwalifikowalne inwestycji mogą być refundowane w wysokości do 50% 
poniesionych wydatków, takich jak:

- budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją obiektów lub 
infrastruktury,

- zakup lub instalacja nowych maszyn lub urządzeń, 

- zakup lub instalacja nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych 
urządzeń służących do wykonywania badań, w przypadku gdy całkowity okres 
amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji 
operacji, 

- wartości niematerialnych i prawnych (w tym koszty zakupu lub instalacji 
oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych).



VII. Koszty bieżące

1. Koszty bieżące są wypłacane w formie ryczałtu w wysokości nieprzekraczającej 
20% sumy kosztów inwestycyjnych i kosztów badań), czyli między innymi takich jak:

- upowszechnienie i promocja operacji oraz jej rezultatów,

- administrowanie stroną internetową projektu,

- wynajem budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych 
stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji,

- utrzymanie budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych 
stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji, 
obejmujące koszty: sprzątania, ochrony budynków lub pomieszczeń oraz dostawy 
energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, a także odbioru nieczystości płynnych i 
stałych,



VII. Koszty bieżące c.d.

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie oraz dostęp do sieci Internet,

- zakup materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i kopiowania 
dokumentów,

- ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach realizacji operacji za 
okres, w którym realizowana jest operacja,

- prowadzenie rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi operacji, w tym 
prowizji i innych opłat,

- usługi księgowe, kadrowe i doradcze,

- wynagrodzenia osób administrujących realizacją operacji.



VIII. Kwalifikowalność kosztów

1. Aby koszty kwalifikowalne zostały zrefundowane Grupie Operacyjnej, w wysokościach 
wynikających m.in. z powyższych zapisów, należy pamiętać o tym że:

- projekt (operacja) nie może być realizowany w więcej niż w 10 etapach, a wniosek o płatność 
składany nie częściej niż co 2 miesiące, (3 miesięczny okres czasu na rozpatrzenie wniosku o 
płatność),

- zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową musi nastąpić w terminie 36 
miesięcy od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy ze względu na zakres lub przedmiot 
operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie, 60 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy - lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

- koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być finansowane z udziałem innych środków 
publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, koszty kwalifikowalne nie są 
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub stanowiących 
środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,

- koszty kwalifikowalne ponoszone przez Grupę Operacyjną muszą być dokonywane w formie 
rozliczenia bezgotówkowego,



VIII. Kwalifikowalność kosztów

- Grupa Operacyjna poniesie koszty kwalifikowalne zgodnie z przepisami o zamówieniach 
publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania z zachowaniem konkurencyjnego 
trybu wyboru wykonawców,

- koszty kwalifikowalne zostały poniesione od dnia, w którym został złożony wniosek o 
przyznanie pomocy (realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie 
danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu), a w przypadku kosztów 
ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r. pod warunkiem, że zostały poniesione przez 
funkcjonującą Grupę Operacyjną,

- Grupa Operacyjna musi prowadzić stronę internetową, na której będzie zamieszczać 
informacje o projekcie, w okresie realizacji operacji i przez okres 5 lat od dnia 
otrzymania płatności końcowej,

- Grupa Operacyjna, wraz z wnioskiem o płatność końcową, musi złożyć dokument 
zawierający informacje o osiągniętych wynikach, przeprowadzonych analiz, prób lub 
testów, które potwierdzają możliwość zastosowania rezultatów zrealizowanej operacji w 
praktyce.



IX. Złożenie wniosku

1. Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji, wraz z 
wymaganymi załącznikami (określonymi w rozporządzeniu dotyczącym 
działania), należy złożyć w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, w formie pisemnej oraz w formie dokumentu elektronicznego 
zapisanego na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym 
edycję treści.

2. Terminy składania wniosków, w każdym z naborów ogłasza Prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ogłoszenia ukazują się co najmniej na 
30 dni przed terminem naboru wniosków o przyznanie pomocy. 

3. Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu tego wniosku do Centrali 
ARiMR.

4. Jedna Grupa Operacyjna może złożyć tylko jeden wniosek w ramach jednego 
naboru działania „Współpraca”.



XII. Wniosek o Przyznanie Pomocy



XIII. Kolejność Przysługiwania pomocy

O miejscu na liście rankingowej i kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma 
uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru 
operacji:

1. W skład grupy operacyjnej wchodzi jednostka naukowa lub uczelnia – 2 punkty

2. W skład grupy operacyjnej wchodzą różne podmioty należące do co najmniej 4 
różnych kategorii: rolnicy, posiadacze lasów, jednostki naukowe i uczelnie wyższe, 
przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze – 2 punkty

3. W skład grupy operacyjnej realizującej operację, wchodzi więcej niż 2 rolników – 3 
punkty – 2 punkty

4. w skład grupy operacyjnej wchodzi podmiot, który udokumentował zrealizowanie 
projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, którego 
rezultatem jest wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub 
nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub 
marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu 
produktu – 2 punkty.



XIII. Kolejność Przysługiwania pomocy c.d.

O miejscu na liście rankingowej i kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma 
uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru 
operacji:

5. Wszyscy przedsiębiorcy, wchodzący w skład Grupy Operacyjnej, działają jako 
przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu 
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 – 2 punkty

6. Realizacja operacji dotyczy: 

a) 2 zakresów innowacji: – 2 punkty, 

b) powyżej 3 zakresów innowacji –3 punkty, 

c) innowacje dotyczące krótkich łańcuchów dostaw – 1 punkt

7. potrzeba realizacji operacji jest uzasadniona  wynikami  badań naukowych w rozumieniu 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 2 
punkty,



XIII. Kolejność Przysługiwania pomocy c.d.

O miejscu na liście rankingowej i kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma 
uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów 
wyboru operacji:

1. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

a) do 1 mln złotych – 5 punktów,

b) od 1 do 2 mln złotych – 4 punkty,

c) od 2 do 3 mln złotych – 3 punkty,

d) od 3 do 4 mln złotych – 2 punkty.

2. W ramach operacji wymagane będą prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 3 
punkty;



XIII. Kolejność Przysługiwania pomocy c.d.

O miejscu na liście rankingowej i kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma 
uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru 
operacji:

1. Potencjał rynkowy rezultatu operacji:

a) potencjalny obszar oddziaływania rezultatu operacji wykracza poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – 1 punkt,

b) rezultat operacji posiada cechy, które umożliwiają jego adaptację do innych 
celów, niebędących przedmiotem operacji – 1 punkt.

2. W ramach operacji wymagane będą prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – 3 punkty.

3. Rezultaty operacji przyczynią się do:

a) ochrony środowiska naturalnego – 2 punkty,

b) łagodzenia zmian klimatu – 2 punkty.



XIII. Kolejność Przysługiwania pomocy c.d.

O miejscu na liście rankingowej i kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma 
uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru 
operacji:

1. Przedmiot operacji dotyczy:

a) innowacji udoskonalającej istniejące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
rozwiązania lub przenoszącej te rozwiązania do warunków geograficznych, 
środowiskowych, organizacyjnych lub technologicznych, w których nie była 
stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zwiększającej ich 
użyteczność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4 punkty,

b) innowacji dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 6 
punktów,

c) wyłącznie produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 5 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r – 4 punkty.



XIV. Odpowiedzialność wekslowa

1. Każda Grupa Operacyjna w przypadku podpisania umowy o realizację operacji w 
ramach działania „Współpraca” podpisuje również weksel niezupełny (in 
blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu opracowanym i 
udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który 
jest zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań 
określonych w umowie.

2. Zobowiązania beneficjentów będących podmiotami wchodzącymi w skład grupy 
operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej określone w umowie są 
zobowiązaniami solidarnymi.

3. Weksel in blanco jest podpisywany przez co najmniej jednego beneficjenta, a 
suma kwot wskazanych w deklaracjach wekslowych beneficjentów jest równa 
kwocie przyznanej pomocy.



XIV. Deklaracja wekslowa - wzór



XV. Dobre przykłady - Polska



XV. Studium Przypadku I – „Moja Soja”

1. Inicjatywa operacji: Przedsiębiorstwo MŚP – lider Grupy Operacyjnej

2. Kwota pomocy: 530 675,00 zł

3. Opis projektu:  Uczynienie z soi jedną ze strategicznych roślin uprawianych w 
województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim w efekcie prowadząc do 
częściowego zmniejszenia importu śruty sojowej GMO i produkcji krajowej.

4. Silne strony: badania pilotażowe, wieloletnia współpraca z Uczelnią, wiarygodny 
lider operacji.

5. Zagrożenia: tylko 5 rolników w składzie konsorcjum, zredukowany budżet w 
toku oceny wniosku.



XI. Studium Przypadku I – „Moja Soja”

1. Inicjatywa operacji: Przedsiębiorstwo MŚP – lider Grupy Operacyjnej

2. Kwota pomocy: 530 675,00 zł

3. Opis projektu:  Uczynienie z soi jedną ze strategicznych roślin uprawianych w 
województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim w efekcie prowadząc do 
częściowego zmniejszenia importu śruty sojowej GMO i produkcji krajowej.

4. Silne strony: badania pilotażowe, wieloletnia współpraca z Uczelnią, wiarygodny 
lider operacji.

5. Zagrożenia: tylko 5 rolników w składzie konsorcjum, zredukowany budżet w 
toku oceny wniosku.

















XIII. Legislacja

1. Rozporządzenie 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).

2. 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 (Dz. U. 2018 r. poz. 1226) – tekst 
jednolity

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie 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. poz. 1683)
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