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Lokalizacja konkursu 

▪ Krajowy Plan Odbudowy 

▪ A 1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych 

i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu  

Podmioty uprawnione do wsparcia 

▪ osoba fizyczna (prowadząca działalność gospodarczą), 

lub  

▪ mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, 

spełniające warunki:  

▪ podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie 

przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury , 

▪ podmioty mające nadany numer identyf ikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

Typy projektów 

Inwestycje dotyczące zwiększenia konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego 

i rybołówstwa w Polsce:  

 

▪ Budowa lub modernizacja budynków i odpowiedniej infrastruktury, takiej jak obiekty 

produkcyjne, magazynowe i laboratoria. Wsparciem objęte zostaną także zielone inwestycje, 

takie jak budowa obiektów składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków i 

biogazowni. Ponadto inwestycje obejmą zakup paneli słonecznych oraz budowę instalacji 

odzysku ciepła, pieców na biomasę i czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym 

wpływie na środowisko.  

▪ Zakup i montaż maszyn i urządzeń do przechowywania, przetwarzania i sprzedaży produktów 

rolno-spożywczych, produktów rybołówstwa i akwakultury.  

▪ Zakup i instalacja systemów informatycznych wspierających procesy produkcyjne, 

magazynowe i sprzedażowe, w tym zarządcze i księgowe.  

▪ Zakup nowych bezemisyjnych lub niskoemisyjnych specjalistycznych środków transportu 

do gospodarki magazynowej (takich jak wózki widłowe) oraz do transportu produktów rolno -

spożywczych i owoców morza (takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy).  

▪ Inwestycje związane z przestrzeganiem certyf ikowanych systemów zarządzania jakością. 

▪ Opłaty z góry za patenty i licencje. 
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Wsparcie nie obejmuje działalności: 

▪ destylowania, rektyf ikowania i mieszania alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po 

przetworzeniu przeznaczonego do spożycia, sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) pod numerem 11.01.Z, 

▪ produkcji pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, sklasyfikowanej w PKD pod 

numerem 11.04.Z, 

▪ produkcji piwa, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 11.05.Z, 

▪ produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 12.00.Z. 

Okres realizacji projektu 

▪ nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem  

▪ nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.  

Warunki muszą zostać spełnione łącznie. 

Kryteria dodatkowo punktowane  

▪ Realizacja przedsięwzięcia związana jest z rolnictwem ekologicznym 

▪ Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

(stopa bezrobocia powyżej średniej krajowej) 

▪ Przedsięwzięcie jest realizowane w powiatach zlokalizowanych na obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (górskie, podgórskie) 

▪ Wykorzystanie TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) 

▪ Współpraca w realizacji przedsięwzięcia (spółdzielnie, organizacje prodcentów rolnych) 

▪ Nowi ostateczni odbiorcy wsparcia (wnioskodawca nie był benef icjentem poddziałania 4.2 

„Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014–

2020) 

Jakie koszty można sfinansować?  

Koszty poniesione od nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 
2025 r.  
 

▪ budowa lub modernizacja budynków niezbędnych do przetwarzania, magazynowania produktów 

rolnych/rybołówstwa/akwakultury, 

▪ budowa lub modernizacja inf rastruktury niezbędnej do składowania i zagospodarowania odp adów, 

oczyszczalni ścieków, biogazowni, 

▪ zakup systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, 

kotłów i pieców na biomasę,  
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▪ zakup maszyn i urządzeń do przechowywania, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych/rybołówstwa/akwakultury;  

▪ zakup i montaż systemów informatycznych do obsługi procesów produkcji, przechowywania 

i wprowadzania do obrotu, w tym zarządzania i księgowości;  

▪ zakup nowych bezemisyjnych lub niskoemisyjnych specjalistycznych środków trans portu takich jak 

cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, wózki widłowe, podnośniki, itp. 

Rozliczanie wydatków 

Poziom dof inansowania – 50% kosztów kwalifikowanych  

Kwota dotacji - uzależniona od wielkości f irmy wnioskującej o wsparcie:  

▪ mikro – maksymalnie 5 mln PLN  

▪ małe – maksymalnie 10 mln PLN  

▪ średnie – maksymalnie 15 mln PLN  

Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. zł. 

 

Wsparcie jest udzielane w formie: 

▪ refundacji części poniesionych kosztów kwalif ikowalnych przedsięwzięcia (płatność częściowa 

wypłacana po zakończeniu każdego etapu, maksymalnie 4 etapy;  lub płatność końcowa po 

zrealizowaniu całości przedsięwzięcia)  

▪ zaliczki na realizację przedsięwzięcia – dotyczy wyłącznie przedsięwzięć nierozpoczętych przed 

dniem złożenia wniosku i wnioskodawców, którzy  wystąpili o przyznanie i wypłatę zaliczki we 

wniosku.  

Termin naboru  

▪ 17 października 2022 - 18 listopada 2022 

Rozstrzygnięcie konkursu – IV kwartał 2022 

 

Kontakt do instytucji obsługującej konkurs 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

ul. Poleczki 33; 02-822 Warszawa 

Infolinia:  800 38 00 84; 22 595 06 11  

info@arimr.gov.pl 

www.gov.pl/web/arimr 

tel:800%2038%2000%2084;%2022%20595%2006%2011
mailto:info@arimr.gov.pl
http://www.gov.pl/web/arimr
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Oferta Centrum Finansowania ERP Comarch 

Firma Comarch SA ma ogromny potencjał w zakresie kreowania nowych i rozwoju istniejących 

technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność 

badawczo-rozwojową na potrzeby własne i klient w zdobywane w programach PHARE, ZPORR, SPO 

RZL, POIG, PO KL czy RPO. Comarch SA jako Benef icjent pozyskał w latach 2004-2006 ponad 30 mln 

zł dotacji, w latach 2007-2013 ponad 45 mln zł. 

W ramach Centrum Finansowania ERP: 

▪ udzielamy informacji o możliwościach finansowania inwestycji informatycznych z wykorzystaniem 

środków unijnych, pożyczki i leasingu, 

▪ doradzamy w zakresie opracowania optymalnej struktury f inansowania danego przedsięwzięcia,  

▪ oferujemy pomoc w przygotowaniu wkładu merytorycznego do wniosku w kwestii 

udokumentowania innowacyjności opartej na rozwiązaniach Comarch ERP,  

▪ pośredniczymy w nawiązaniu współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia 

wspólnych projekt w badawczo-rozwojowych czy uzyskania opinii o innowacyjności.  

 

Więcej informacji na stronie: 

www.comarch.pl/erp/f inansowanie/ 

 

Kontakt z doradcą: 

Magdalena.Trybus@comarch.pl 

Tel.: +48 12 646 16 83 

Mobile: +48 608 646 480 

  

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest 

zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, 

magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 
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