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➢ Cel: 

umożliwienia ryczałtowego finansowania operacji typu tworzenie lub rozwój krótkich 
łańcuchów dostaw – potocznie zwanych e-skrzynką (np. projekt Wiejska e-skrzynka). 

uregulowanie zasad przyznawania i wypłaty pomocy dla operacji z ww. zakresu działania 
„Współpraca” w formie ryczałtu, oraz modyfikacja warunków dostępu do tego typu 
pomocy

➢ Forma finansowania: 

płatność zryczałtowana

➢ Etap:

konsultacje zewnętrzne, opiniowanie, uzgodnienia

Ogólne informacje
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➢ modyfikacja składu grupy operacyjnej 
• zniesienie wymogu zapewnienia udziału w grupie operacyjnej co najmniej 

2 różnych podmiotów należących do różnych kategorii 

• zniesienie obowiązkowego udziału co najmniej 10 rolników 

• obowiązkowy udział co najmniej 5 rolników (każdy z rolników rhd, mol, 
sd, db, dz.g.)

➢ możliwość ogłaszania naborów tematycznych na konkretne zakresy 
operacji 

➢ osobny minimalny zestaw kryteriów wyboru operacji 
• min 18 pkt z 40 pkt

➢ forma finansowania 
• płatność zryczałtowana

• 2 transze (pierwsza transza – 80%, druga transza – 20%)

• wysokość

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

- 280 000 zł (pozostałe operacje)

➢ okres realizacji operacji
• 12 miesięcy

Wprowadzone zmiany
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➢ terminy składania wniosku o płatności:
• pierwszej transzy - 2 miesiące od zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, 

• drugiej transzy - nie później niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy

➢ modyfikacja katalogu dokumentów załączanych wraz z wnioskiem o 
przyznanie pomocy 

• zniesienie wymogu dołączania opinii o innowacyjności 
sporządzanej przez podmiot z dziedziny nauki o odpowiedniej 
kategorii naukowej

➢ skrócenie z 7 do 4 miesięcy terminu na rozpatrzenie wniosku o 
przyznanie pomocy dla tego zakresu operacji 

Wprowadzone zmiany
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➢ budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub 
infrastruktury

➢ zakupu lub instalacji:

• nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,

• wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu, w tym koszty zakupu 
lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników 
badań naukowych,

➢ ogólne (bez kosztów opinii o innowacyjności)

➢ podatku od towarów i usług (VAT)

➢ bieżące

➢ zakupu lub instalacji wyposażenia 

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

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

➢ zakupu środków produkcji

Koszty, które mogą zostać skalkulowane w ramach płatności 
zryczałtowanej:
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➢ koszty planowane do poniesienia w ramach operacji nie dotyczą 
kosztów:

• nabycia rzeczy używanych

• nabycia nieruchomości

➢ 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

Koszty, które mogą zostać skalkulowane w ramach płatności 
zryczałtowanej:
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1) w skład grupy operacyjnej realizującej operację wchodzi:

a) od 6 do 10 rolników – 3 punkty,

b) powyżej 10 rolników – 6 punktów

2) 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 i posiada w tym dniu ważny certyfikat lub ważne 
świadectwo – 4 punkty;

3) 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, i posiada w tym dniu ważny 
certyfikat – 3 punkty;

4) w wyniku realizacji operacji grupa operacyjna zróżnicuje kanały komunikacji z 
konsumentem oraz formy sprzedaży przez zastosowanie:

a) aplikacji na urządzenia mobilne – 2 punkty,

b) sklep internetowy – 3 punkty;

Kryteria wyboru operacji typu e-skrzynka:
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5) w ramach realizacji operacji przewidziano zastosowanie wspólnego logo – 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;

7) 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;

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

9) grupa operacyjna posiada zdolność prawną – 5 punktów

Kryteria wyboru operacji typu e-skrzynka:
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➢ Dla pierwszej transzy pomocy wypłata nastąpi, gdy beneficjent:

• uruchomił stronę internetową,

• 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,

• 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,

• zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie

Warunki wypłaty transz:
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➢ Dla drugiej transzy pomocy wypłata nastąpi, gdy beneficjent:

• zrealizował operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w 
umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji 
objętych operacją, 

• uzyskał inne pozwolenia, zezwolenia i decyzje, których uzyskanie było 
wymagane przez odrębne przepisy w związku ze zrealizowaną operacją

Warunki wypłaty transz:
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➢ przedłożenie Agencji sprawozdania z realizacji planu działania grupy operacyjnej, w 
terminie 30 dni od dnia, w którym upłynie rok od dnia otrzymania płatności drugiej 
transzy 

➢ 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;

➢ rezultaty operacji będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości, co najmniej 
na stronie internetowej do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności 
końcowej.

Informacje na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów dotyczą w szczególności 
prowadzonej przez grupę operacyjną sprzedaży 

➢ zobowiązanie dotyczące ograniczeń lub warunków w zakresie 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 płatności 
zryczałtowanej prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą obejmuje w 
szczególności prowadzenie wspólnej sprzedaży przez grupę operacyjną 

Zobowiązania:
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Dziękuję za uwagę.


