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Działanie M16 WSPÓŁPRACA

❑ Przedmiot operacji: opracowanie i wdrożenie rozwiązań 
innowacyjnych.

❑ Przedmiot operacji: tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na 
zasadach płatności zryczałtowanej



Pomoc jest przyznawana na opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

➢ nowych lub znacznie udoskonalonych produktów,

➢ nowych lub znacznie udoskonalonych technologii,

➢ nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji,

➢ nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu,

➢ tworzenia lub rozwoju:

✓ krótkich łańcuchów dostaw,

✓ rynków lokalnych



Rodzaj beneficjenta i forma wsparcia:

Beneficjentem może zostać Grupa operacyjna EPI, zrzeszająca przynajmniej 2 różne podmioty, w skład 
której mogą wchodzić:
➢ rolnicy,
➢ właściciele lasów,
➢ jednostki naukowe,
➢ uczelnie,
➢ przedsiębiorcy,
➢ podmioty świadczące usługi doradcze,
➢ Inne.

Obecność rolnika jest obowiązkowa.



Formy wsparcia:

➢ refundacja

➢ ryczałt

➢ wyprzedzające finansowanie

➢ zaliczka

Maksymalna kwota dofinansowania dla ostatniego naboru 6 000 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania dla I naboru 12 000 000 PLN



Limit środków

[zł]

ogółem liczba kwota [zł] ogółem
wykorzystanie 

limitu
liczba kwota [zł] ogółem

wykorzystanie 

limitu

liczba różnych 

beneficjentów
kwota [zł] ogółem

wykorzystanie 

limitu
16 Współpraca 581 879 001,46 1 112 2 730 268 534,55 469,22% 306 339 375 815,50 58,32% 184 131 144 194,88 22,89%

Zawarte umowy (czynne) / wydane decyzje Zrealizowane płatności

działanie Nazwa działania

Złożone wnioski

Dane wg stanu na 06.11.2022

Podsumowanie zbiorcze dotychczasowych naborów
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Ciekawostki

Najniższa przyznana kwota pomocy:  277 959,00 PLN
Beneficjent: Konsorcjum Natura Bioróżnorodności Stobrawy

Najwyższa przyznana kwota pomocy: 9 575 049,00 PLN
Beneficjent: MODERNHATCHEPI.eu



Przykłady
Grupa Operacyjna Wiśnia bez pestki
Lider: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Cel operacji: Zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie innowacyjnej 
technologii drylowania wiśni polegającej na usunięciu wewnętrznej części owocu 
pestkowca (pestki), w taki sposób, aby struktura owocu była naruszona w jak 
najmniejszym stopniu

Kwota dofinansowania: 1 288 075,00 PLN



Przykłady c.d.
Grupa Operacyjna Minikiwi - mały wielki owoc
Lider: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Cel operacji: Opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie organizacji procedury 
pozbiorczej dla owoców minikiwi oraz opracowanie innowacyjnej technologii 
nieinwazyjnego sortowania owoców minikiwi pod względem stopnia dojrzałości, 
w tym zbudowanie prototypu modułu sortującego

Kwota dofinansowania: 1 692 603,00 PLN



Problemy przy wdrażaniu działania:

✓ Wzrost cen na rynku

✓ Problemy z dostępnością maszyn i urządzeń na rynku

✓ Ryzyko niepowodzenia realizacji projektu badawczego

✓ Problemy z finansowaniem operacji związane z kosztami kredytów



Ułatwienia / rozwiązania:

✓ Wprowadzenie wyprzedzającego finansowania

✓ Zwiększenie intensywności pomocy w poszczególnych kategoriach kosztów

✓ Możliwość zwiększenia kwoty pomocy

✓ Możliwość zmiany celu operacji



Dalsze uproszczenia:

✓ Wprowadzenie Centralnego Systemu Obsługi Beneficjenta z elektronicznym 
obiegiem dokumentów

✓ Pomoc na funkcjonowanie grup operacyjnych w ramach wsparcia 
przygotowawczego



Dziękuję za uwagę


