
DOTACJE  DOTACJE  W  PRAKTYCE W  PRAKTYCE 
-- zmiany, zmiany, zmiany zmiany, zmiany, zmiany ……

DOTACJE  DOTACJE  W  PRAKTYCE W  PRAKTYCE 
-- zmiany, zmiany, zmiany zmiany, zmiany, zmiany ……
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http://www.apbiznes.pl/?page_id=33


Prezentację  prowadzi:

Wiesław  WasilewskiWiesław  Wasilewski
konsultant ds.

pozyskiwania funduszy pomocowych

0 – 606 255 253

(22) 648 33 47

www.funduszepomocowe@wp.pl
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MAPA  DROGOWA MAPA  DROGOWA –– Polityka SpójnościPolityka Spójności
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MAPA  DROGOWA MAPA  DROGOWA -- PROWPROW

NOWE  EKONOWE  EKO--OBOWIĄZKI OBOWIĄZKI 
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…koniec dotychczasowej logiki …koniec dotychczasowej logiki …

NAJBLIŻSZA  PRZYSZŁOŚD  NAJBLIŻSZA  PRZYSZŁOŚD  (do 2020 roku) (do 2020 roku) 

MLECZARSTWA  MLECZARSTWA  JUŻJUŻ SIĘ  ROZSTRZYGNĘŁA !!!!!!
Było (praktycznie);Było (praktycznie);

JEDENJEDEN PROGRAM/ JEDNOJEDNO MINISTERSTWO/ JEDNA 
AGENCJA PŁATNICZA

Będzie;Będzie;

KILKAKILKA PROGRAMÓW/ KILKAKILKA MINISTERSTW/ KILKA KILKA 
JEDNOSTEK WDRAŻAJĄCYCH 
PROW (32,9+4,9) MRiRW- ARiMR/ARR/UM/FAPA   

POLITYKA SPÓJNOSCI  (5,2) kilka Ministerstw  - PARP/UM/NCBR ……
4



PRIORYTETY  I  ZASADY PRIORYTETY  I  ZASADY 

PRIORYTETY;
• INNOWACYJNOŚD – badania (44%), komercjalizacja, wdrożenia

• NISKOEMISYJNOŚD – CO2, efektywnośd energetyczna, OZE

• WSPÓŁPRACA – klastry, KONSORCJA, grupy

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE;  (5/18)

• Biogospodarka rolno-spożywcza -- innowacyjne innowacyjne technologie, procesy technologie, procesy 

•• Zdrowa żywnośd Zdrowa żywnośd -- wysokiej wysokiej jakości jakości i ekologiczności produkcji

BEZWZGLĘDNE ZASADY;

• Podmioty - NIEZALEŻNE (do 25%)/PARTNERSKIE (25-50%)/ZWIĄZANE (powyżej i osoby fiz.)

• „Sztuczne warunki” - !!!

• Linia demarkacyjna – w tym 5,2 mld EURO z Polityki Spójności (PO i RPO)
5
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MAPA  DROGOWAMAPA  DROGOWA
PROGRAM  ROZWOJU  OBSZARÓW  WIEJSKICHPROGRAM  ROZWOJU  OBSZARÓW  WIEJSKICH
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WIELKOŚD
PODMIOTU

POLITYKA  ROLNA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

POLITYKA  SPÓJNOŚCI

PROGRAMY OPERACYJNE

MIKROMIKRO
do 10 osób i 2 mln EUROdo 10 osób i 2 mln EURO

MAŁEMAŁE

1010--5050 osóbosób
do 10 mln EUROdo 10 mln EURO

Dotacja Dotacja –– 50 %50 %
4.2 „Przetwórstwo i marketing4.2 „Przetwórstwo i marketing

produktów rolnych”produktów rolnych”
4.1 „Inwestycje w 4.1 „Inwestycje w 

gospodarstwach rolnych”gospodarstwach rolnych”
9,1 „Grupy Producenckie”9,1 „Grupy Producenckie”

MPR + 20 %MPR + 20 %
PO PO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKOINFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
1.21.2 „„Promowanie efektywności Promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE”energetycznej i wykorzystania OZE”
1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 
kogeneracji  e.kogeneracji  e. cieplnej i elektrycznej”cieplnej i elektrycznej”

ŚREDNIEŚREDNIE

50 50 –– 250 osób250 osób
do do 50/4350/43 mln EUROmln EURO

3.2 Wsparcie działao 3.2 Wsparcie działao (REKLAMA)(REKLAMA)

informacyjnych i promocyjnychinformacyjnych i promocyjnych
realizowanychrealizowanych przez grupyprzez grupy
producentów naproducentów na rynku wew.rynku wew.

16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”

MPR + 10 %MPR + 10 %
RPORPO -- (Regionalne Programy Operacyjne)(Regionalne Programy Operacyjne)

PO PW PO PW 3a, 3b, 3c 3a, 3b, 3c –– TYLKO MŚPTYLKO MŚP

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

DUŻEDUŻE

powyżej 250 osóbpowyżej 250 osób
I powyżejI powyżej

50/43 mln EURO50/43 mln EURO

TYLKOTYLKO
EPI  EPI  „WSPÓŁPRACA „  „WSPÓŁPRACA „  

– warunek;
INNY (MŚP)  Lider Konsorcjum

MPRMPR
POPO INTELIGENTNY  ROZWÓJINTELIGENTNY  ROZWÓJ

3.1 „Prace B+R w3.1 „Prace B+R w przedsiębiorstwieprzedsiębiorstwie i i 
konsorcja naukowokonsorcja naukowo--przemysłowe „przemysłowe „



PRZETWÓRSTWO  MLEKA PRZETWÓRSTWO  MLEKA -- PROWPROW

123  123  Zwiększanie wartości dodanej Zwiększanie wartości dodanej 
podstawowej produkcji rolnej i leśnejpodstawowej produkcji rolnej i leśnej

• Modernizacja, rozbudowa 
istniejących i budowa 
nowych

• Minimalne wskaźniki 
ekonomiczne, zdolnośd do 
inwestycji i utrzymania celu

• LIMIT 1,1/zmiana na 0,932 
mld EURO – „Młody rolnik”

• Umowy długoterminowe 1 rok

• W naborach I-V BRAK 
preferencji, w VI – TAK

• 25%/40%/50% i 20 mln PLN, 
a konsolidacja do 50 mln PLN

• MŚP + WIĘKSZE-do 750/200 mln EUR

4.24.2 Przetwórstwo i marketing produktów Przetwórstwo i marketing produktów 
rolnrolnych  ych  -- ARiMRARiMR

•• TYLKO istniejąceTYLKO istniejące – BEZ nowych zakładów
•• ... jest ... jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego zdolny do realizacji i utrzymania planowanego 

przedsięwzięcia i … przedsięwzięcia i … dotacja możliwe jest wyłącznie w 

przypadku, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa 

bez udziału środków publicznych (unikanie tzw. efektu (unikanie tzw. efektu deadweightdeadweight))

•• MALEJĄCY LIMITMALEJĄCY LIMIT--0,6830,683//0,9320,932/(1,1) mld EUR0  /(1,1) mld EUR0  

Wartościowo;  Wartościowo;  5,4%  5,4%  do  do  5,0%5,0% udziału  w  całym PROWudziału  w  całym PROW

•• UMOWYUMOWY długoterminowe 33 lata z określeniem cen

•• PREFERENCJE; PREFERENCJE; GRUPY/GRUPY/SPÓŁDZIELNIESPÓŁDZIELNIE PROD/INNOWACYJNOŚD PROD/INNOWACYJNOŚD 

--OCHRONA ŚROD./SYSTEMY JAKOŚCI OCHRONA ŚROD./SYSTEMY JAKOŚCI –– EKO/NAJWYŻSZE BEZROBOCIEEKO/NAJWYŻSZE BEZROBOCIE

•• MaxMax. KWOTA . KWOTA dotacji dotacji –– 5050 % % i  i  33 mln PLN  mln PLN  

((15 mln15 mln PLN PLN -- grupa grup) grupa grup) -- TYLKO KONKURSYTYLKO KONKURSY

•• MŚP MŚP –– TYLKOTYLKO do do 250 250 etatów ietatów i 43/50 mln EURO 43/50 mln EURO 
8
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WIELKOŚD
PODMIOTU

POLITYKA  ROLNA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

POLITYKA  SPÓJNOŚCI

PROGRAMY OPERACYJNE

MIKROMIKRO
do 10 osób i 2 mln EUROdo 10 osób i 2 mln EURO

MAŁEMAŁE

1010--5050 osóbosób
do 10 mln EUROdo 10 mln EURO

Dotacja Dotacja –– 50 %50 %
4.2 „Przetwórstwo i marketing4.2 „Przetwórstwo i marketing

produktów rolnych”produktów rolnych”
4.1 „Inwestycje w 4.1 „Inwestycje w 

gospodarstwach rolnych”gospodarstwach rolnych”
9,1 „Grupy Producenckie”9,1 „Grupy Producenckie”

MPR + 20 %MPR + 20 %
PO PO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKOINFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
1.21.2 „„Promowanie efektywności Promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE”energetycznej i wykorzystania OZE”
1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 
kogeneracji  e.kogeneracji  e. cieplnej i elektrycznej”cieplnej i elektrycznej”

ŚREDNIEŚREDNIE

50 50 –– 250 osób250 osób
do do 50/4350/43 mln EUROmln EURO

3.2 Wsparcie działao 3.2 Wsparcie działao (REKLAMA)(REKLAMA)

informacyjnych i promocyjnychinformacyjnych i promocyjnych
realizowanychrealizowanych przez grupyprzez grupy
producentów naproducentów na rynku wew.rynku wew.

16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”

MPR + 10 %MPR + 10 %
RPORPO -- (Regionalne Programy Operacyjne)(Regionalne Programy Operacyjne)

PO PW PO PW 3a, 3b, 3c 3a, 3b, 3c –– TYLKO MŚPTYLKO MŚP

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

DUŻEDUŻE

powyżej 250 osóbpowyżej 250 osób
I powyżejI powyżej

50/43 mln EURO50/43 mln EURO

TYLKOTYLKO
EPI  EPI  „WSPÓŁPRACA „  „WSPÓŁPRACA „  

– warunek;
INNY (MŚP)  Lider Konsorcjum

MPRMPR
POPO INTELIGENTNY  ROZWÓJINTELIGENTNY  ROZWÓJ

3.1 „Prace B+R w3.1 „Prace B+R w przedsiębiorstwieprzedsiębiorstwie i i 
konsorcja naukowokonsorcja naukowo--przemysłowe „przemysłowe „



PROW  PROW  20142014--20202020
4.1  „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”4.1  „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”

 Rolnik prowadzący działalnośd rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników. -
Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, ubiegających się wspólnie o pomoc 

 REFUNDACJA ; REFUNDACJA ; 50/60% do kwoty 0,5 mln PLN 50/60% do kwoty 0,5 mln PLN -- ARiMRARiMR

- koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli; 

- koszty zakupu i instalacji lub leasingu, nowych maszyn i wyposażenia 

- koszty ogólne; przygotowania dokumentacji, nadzoru inwestorskiego, 

kierowanie robotami, konsultacjekonsultacje, doradztwodoradztwo, w tym studia wykonalności;studia wykonalności;

- koszty oprogramowania komputerowego, patentów, licencji, praw autorskich 

 Inwestycję rozwoju produkcji mleka krowiego dla młodego rolnika – nawet jeśli jest 
0-15 krów, (min. 10 tys. Euro),  - docelowo co najmniej 25 krów. 

 PREFERENCJE; - efektywnośd korzystania z zasobów wodnychwodnych, 

- efektywnośd wykorzystania energiienergii, 

- zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł odnawialnych źródeł energiienergii, 

- redukcję emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa.

PUNKT  doradztwa  formalno/finansowegoPUNKT  doradztwa  formalno/finansowego
10
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WIELKOŚD
PODMIOTU

POLITYKA  ROLNA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

POLITYKA  SPÓJNOŚCI

PROGRAMY OPERACYJNE

MIKROMIKRO
do 10 osób i 2 mln EUROdo 10 osób i 2 mln EURO

MAŁEMAŁE

1010--5050 osóbosób
do 10 mln EUROdo 10 mln EURO

Dotacja Dotacja –– 50 %50 %
4.2 „Przetwórstwo i marketing4.2 „Przetwórstwo i marketing

produktów rolnych”produktów rolnych”
4.1 „Inwestycje w 4.1 „Inwestycje w 

gospodarstwach rolnych”gospodarstwach rolnych”
9,1 „Grupy Producenckie”9,1 „Grupy Producenckie”

MPR + 20 %MPR + 20 %
PO PO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKOINFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
1.21.2 „„Promowanie efektywności Promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE”energetycznej i wykorzystania OZE”
1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 
kogeneracji  e.kogeneracji  e. cieplnej i elektrycznej”cieplnej i elektrycznej”

ŚREDNIEŚREDNIE

50 50 –– 250 osób250 osób
do do 50/4350/43 mln EUROmln EURO

3.2 Wsparcie działao 3.2 Wsparcie działao (REKLAMA)(REKLAMA)

informacyjnych i promocyjnychinformacyjnych i promocyjnych
realizowanychrealizowanych przez grupyprzez grupy
producentów naproducentów na rynku wew.rynku wew.

16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”

MPR + 10 %MPR + 10 %
RPORPO -- (Regionalne Programy Operacyjne)(Regionalne Programy Operacyjne)

PO PW PO PW 3a, 3b, 3c 3a, 3b, 3c –– TYLKO MŚPTYLKO MŚP

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

DUŻEDUŻE

powyżej 250 osóbpowyżej 250 osób
I powyżejI powyżej

50/43 mln EURO50/43 mln EURO

TYLKOTYLKO
EPI  EPI  „WSPÓŁPRACA „  „WSPÓŁPRACA „  

– warunek;
INNY (MŚP)  Lider Konsorcjum

MPRMPR
POPO INTELIGENTNY  ROZWÓJINTELIGENTNY  ROZWÓJ

3.1 „Prace B+R w3.1 „Prace B+R w przedsiębiorstwieprzedsiębiorstwie i i 
konsorcja naukowokonsorcja naukowo--przemysłowe „przemysłowe „



PROW  2014PROW  2014--20202020
GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH -- ARRARR

 DotacjaDotacja - % ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów, 

wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, przyznawana jest na 5 lat

 PPowstałym owstałym po po 1.01.20141.01.2014r. i składającym się z osób fizycznych, a organizacje 
producenckie także z osób prawnych – bez kategorii produktu: drób żywy, mięso

 Preferowane;

1) zorganizowane w formie zorganizowane w formie spółdzielni spółdzielni 

2) zrzeszających producentów w wybranych kategoriach  …  lista otwarta

3) zrzeszających jak największą liczbę członków w danej kategorii 

4) zrzeszających producentów z dobrowolnym ubezpieczeniem gospodarstw

 Nowe zasady i stawki dotacji dotyczą członków którzy nie bylinie byli członkami grupy 
producenckiej  której przyznano pomoc ze środków UE po 1 maja 2004 r. 

 Dotacja wynosi:                 ale nie więcej niż  równowartośd 100 000 100 000 euro/rok

w pierwszym roku – 10%10%,

w drugim roku – 8%,

w trzecim roku – 6%,

w czwartym roku – 5%,

w piątym roku – 4%       Przykłady; partnerstwo/wiele grup (18 szt.)/przekazanie majątku/tylko skup
12



Forma prawnaForma prawna; spółdzielnia – 51, sp. z o.o.- 29, zrzeszenie – 1   Razem; 81/1360 

Najczęściej;Najczęściej; - Grupa obok Spółdzielni 

- Zamiana spółdzielni w Grupę (lub przekazanie majątku)

- Utworzenie Grup z WSZYSTKICH dostawców – np.. 18 szt. Ul. Kościuszki 105
13

PROW – GPR statystyka

85%
90%
95%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 1 1 3
0

10 7 9 19 9
21
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WIELKOŚD
PODMIOTU

POLITYKA  ROLNA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

POLITYKA  SPÓJNOŚCI

PROGRAMY OPERACYJNE

MIKROMIKRO
do 10 osób i 2 mln EUROdo 10 osób i 2 mln EURO

MAŁEMAŁE

1010--5050 osóbosób
do 10 mln EUROdo 10 mln EURO

Dotacja Dotacja –– 50 %50 %
4.2 „Przetwórstwo i marketing4.2 „Przetwórstwo i marketing

produktów rolnych”produktów rolnych”
4.1 „Inwestycje w 4.1 „Inwestycje w 

gospodarstwach rolnych”gospodarstwach rolnych”
9,1 „Grupy Producenckie”9,1 „Grupy Producenckie”

MPR + 20 %MPR + 20 %
PO PO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKOINFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
1.21.2 „„Promowanie efektywności Promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE”energetycznej i wykorzystania OZE”
1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 
kogeneracji  e.kogeneracji  e. cieplnej i elektrycznej”cieplnej i elektrycznej”

ŚREDNIEŚREDNIE

50 50 –– 250 osób250 osób
do do 50/4350/43 mln EUROmln EURO

3.2 Wsparcie działao 3.2 Wsparcie działao (REKLAMA)(REKLAMA)

informacyjnych i promocyjnychinformacyjnych i promocyjnych
realizowanychrealizowanych przez grupyprzez grupy
producentów naproducentów na rynku wew.rynku wew.

16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”

MPR + 10 %MPR + 10 %
RPORPO -- (Regionalne Programy Operacyjne)(Regionalne Programy Operacyjne)

PO PW PO PW 3a, 3b, 3c 3a, 3b, 3c –– TYLKO MŚPTYLKO MŚP

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

DUŻEDUŻE

powyżej 250 osóbpowyżej 250 osób
I powyżejI powyżej

50/43 mln EURO50/43 mln EURO

TYLKOTYLKO
EPI  EPI  „WSPÓŁPRACA „  „WSPÓŁPRACA „  

– warunek;
INNY (MŚP)  Lider Konsorcjum

MPRMPR
POPO INTELIGENTNY  ROZWÓJINTELIGENTNY  ROZWÓJ

3.1 „Prace B+R w3.1 „Prace B+R w przedsiębiorstwieprzedsiębiorstwie i i 
konsorcja naukowokonsorcja naukowo--przemysłowe „przemysłowe „



PROW  2014 PROW  2014 –– 2020 2020 (REKLAMA) (REKLAMA) -- ARRARR
Wsparcie Wsparcie działao działao informacyjnych i informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez  producentów promocyjnych realizowanych przez  producentów na  rynku na  rynku wewnętrznymwewnętrznym..

15

 ZESPÓŁ PROMOCYJNY - Podmiot złożony z co najmniej dwóch producentów, 
którego członkowie wytwarzają produkt rolny lub pożywczy produkt rolny lub pożywczy w ramach systemu jakości

 Dotacja dotyczy podmiotów uczestniczących w SYSTEMACH JAKOŚCISYSTEMACH JAKOŚCI;  
- Integrowana Produkcja Roślin - (IP), 

- QMP - mięso

- QAFP - mięso

- PQS - mięso

- JAKOŚD i TRADYCJA JAKOŚD i TRADYCJA – decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.06.2007r. 

 WYSOKOŚD WYSOKOŚD DOTACJI DOTACJI - 70%70% kosztów kwalifikowanych w tym; targi, kampanie i TV

 ZESPÓŁ ZESPÓŁ PROMOCYJNY PROMOCYJNY - (każda forma prawna) integrujący uczestników systemu jakości 
mająca możliwośd zaciągania zobowiązao:   

- Grupę Producentów,  Organizację Producentów, 

- Organizację międzybranżową, Organizację branżową,

- KonsorcjumKonsorcjum, Stowarzyszenie,

- Kółka rolnicze, Rolnicze zrzeszenie branżowe, Izba Gospodarcza

- SpółdzielnieSpółdzielnie (TYLKO PRODUCENTÓW !!!?),
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WIELKOŚD
PODMIOTU

POLITYKA  ROLNA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

POLITYKA  SPÓJNOŚCI

PROGRAMY OPERACYJNE
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do 10 mln EUROdo 10 mln EURO

Dotacja Dotacja –– 50 %50 %
4.2 „Przetwórstwo i marketing4.2 „Przetwórstwo i marketing

produktów rolnych”produktów rolnych”
4.1 „Inwestycje w 4.1 „Inwestycje w 

gospodarstwach rolnych”gospodarstwach rolnych”
9,1 „Grupy Producenckie”9,1 „Grupy Producenckie”

MPR + 20 %MPR + 20 %
PO PO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKOINFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
1.21.2 „„Promowanie efektywności Promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE”energetycznej i wykorzystania OZE”
1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 
kogeneracji  e.kogeneracji  e. cieplnej i elektrycznej”cieplnej i elektrycznej”

ŚREDNIEŚREDNIE

50 50 –– 250 osób250 osób
do do 50/4350/43 mln EUROmln EURO

3.2 Wsparcie działao 3.2 Wsparcie działao (REKLAMA)(REKLAMA)

informacyjnych i promocyjnychinformacyjnych i promocyjnych
realizowanychrealizowanych przez grupyprzez grupy
producentów naproducentów na rynku wew.rynku wew.

16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”

MPR + 10 %MPR + 10 %
RPORPO -- (Regionalne Programy Operacyjne)(Regionalne Programy Operacyjne)

PO PW PO PW 3a, 3b, 3c 3a, 3b, 3c –– TYLKO MŚPTYLKO MŚP

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

DUŻEDUŻE

powyżej 250 osóbpowyżej 250 osób
I powyżejI powyżej

50/43 mln EURO50/43 mln EURO

TYLKOTYLKO
EPI  EPI  „WSPÓŁPRACA „  „WSPÓŁPRACA „  

– warunek;
INNY (MŚP)  Lider Konsorcjum

MPRMPR
POPO INTELIGENTNY  ROZWÓJINTELIGENTNY  ROZWÓJ

3.1 „Prace B+R w3.1 „Prace B+R w przedsiębiorstwieprzedsiębiorstwie i i 
konsorcja naukowokonsorcja naukowo--przemysłowe „przemysłowe „



PROW  PROW  20142014--20202020
16.1   „WSPÓŁPRACA”   (EPI)16.1   „WSPÓŁPRACA”   (EPI)

Grupa operacyjna Grupa operacyjna na rzecz na rzecz innowacji innowacji – produkty, praktyki, procesy i technologie 
wymienione w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej , operacja kooczy 
się przetworzeniem na produkt wymieniony w Załączniku nr 1. - jeśli nie to PS

WARUNKI;WARUNKI;

1. Forma organizacyjno-prawną umożliwiającą zawieranie umów i zaciąganie zobowiązao. 

2. Akt ustanawiający grupę określa; formę prawną grupy, role poszczególnych partnerów oraz 
odpowiedzialnośd prawną i finansową partnera (LIDERA)  reprezentującego grupę, określa 
podział odpowiedzialności i własnośd rezultatów operacji w okresie 5 lat 

3. Grupa może otrzymad wsparcie jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

 działa na podstawie ustalonych procedur i nie występuje konflikt interesów; 

 powołana została w celu realizacji konkretnej operacji; 

 działa na podstawie planu operacyjnego, harmonogram realizacji, opisu spodziewanych 
wyników, opisu założeo przyjętych w celu osiągnięcia celów grupy oraz priorytetów polityki 
WPR , sposób i źródła finansowania realizacji operacji w tym wkładu własnego.

KLASTRY;  KLASTRY;  REJESTROWEREJESTROWE

KONSORCJA:KONSORCJA: UMOWA CYWILNO UMOWA CYWILNO -- PRAWNAPRAWNA 17



PROW  PROW  20142014--20202020
16.1   „WSPÓŁPRACA”   (EPI)16.1   „WSPÓŁPRACA”   (EPI)

Grupy Grupy operacyjne na rzecz innowacjioperacyjne na rzecz innowacji (min.2 szt.) 

A. rolnicy lub grupy rolników; lub posiadacze lasów; 

B. naukowcy; instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie - w rozumieniu ustawy z  

27.07. 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), 

C. przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym usług gastronomicznych); 

D. przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego

(np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeo do produkcji); 

Poziom pomocy; Poziom pomocy; 

a. 100100%% K.K. kosztów ogólnych - bieżące funkcjonowania grupy operacyjnej, studia 

wykonalności, plan operacyjny, animacja, promocja rezultatów, plan biznesowy

b. 9090%% K.K. dla prac badawczych związanych z operacją - max. (a + b) 2 mln PLN

c. 50 50 %% k.k. pozostałe (wdrożenie) – w tym budowa prototypu

max. 10 mln PLN10 mln PLN (58 mln EURO)
18
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MAPA  DROGOWAMAPA  DROGOWA
POLITYKA  SPÓJNOŚCIPOLITYKA  SPÓJNOŚCI
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WIELKOŚD
PODMIOTU

POLITYKA  ROLNA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

POLITYKA  SPÓJNOŚCI

PROGRAMY OPERACYJNE

MIKROMIKRO
do 10 osób i 2 mln EUROdo 10 osób i 2 mln EURO

MAŁEMAŁE

1010--5050 osóbosób
do 10 mln EUROdo 10 mln EURO

Dotacja Dotacja –– 50 %50 %
4.2 „Przetwórstwo i marketing4.2 „Przetwórstwo i marketing

produktów rolnych”produktów rolnych”
4.1 „Inwestycje w 4.1 „Inwestycje w 

gospodarstwach rolnych”gospodarstwach rolnych”
9,1 „Grupy Producenckie”9,1 „Grupy Producenckie”

MPR + 20 %MPR + 20 %
PO PO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKOINFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
1.21.2 „„Promowanie efektywności Promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE”energetycznej i wykorzystania OZE”
1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 
kogeneracji  e.kogeneracji  e. cieplnej i elektrycznej”cieplnej i elektrycznej”

ŚREDNIEŚREDNIE

50 50 –– 250 osób250 osób
do do 50/4350/43 mln EUROmln EURO

3.2 Wsparcie działao 3.2 Wsparcie działao (REKLAMA)(REKLAMA)

informacyjnych i promocyjnychinformacyjnych i promocyjnych
realizowanychrealizowanych przez grupyprzez grupy
producentów naproducentów na rynku wew.rynku wew.

16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”

MPR + 10 %MPR + 10 %
RPORPO -- (Regionalne Programy Operacyjne)(Regionalne Programy Operacyjne)

PO PW PO PW 3a, 3b, 3c 3a, 3b, 3c –– TYLKO MŚPTYLKO MŚP

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

DUŻEDUŻE

powyżej 250 osóbpowyżej 250 osób
I powyżejI powyżej

50/43 mln EURO50/43 mln EURO

TYLKOTYLKO
EPI  EPI  „WSPÓŁPRACA „  „WSPÓŁPRACA „  

– warunek;
INNY (MŚP)  Lider Konsorcjum

MPRMPR
POPO INTELIGENTNY  ROZWÓJINTELIGENTNY  ROZWÓJ

3.1 „Prace B+R w3.1 „Prace B+R w przedsiębiorstwieprzedsiębiorstwie i i 
konsorcja naukowokonsorcja naukowo--przemysłowe „przemysłowe „



PROGRAM  OPERACYJNYPROGRAM  OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISINFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO

DZIAŁANIE 1.2DZIAŁANIE 1.2 -- Promowanie Promowanie efektywności energetycznej i efektywności energetycznej i korzystania korzystania z z OZE OZE 

modernizacja i rozbudowa modernizacja i rozbudowa linii linii prod. prod. na bardziej efektywne na bardziej efektywne energetyenergety. . 
 modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;

 zastosowanie zastosowanie technologii technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie

 budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE;

 zmiany systemu wytwarzania -- przerób odpadów przerób odpadów i i pozostałości pozostałości organicznychorganicznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIAŁANIE 1.6 DZIAŁANIE 1.6 -- Promowanie Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i 

elektrycznej elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię w oparciu o popyt na użytkową energię cicieplnąeplną

 budowa, przebudowa jednostek e.e. i ciepła w skojarzeniu, także z OZE

PRZETWÓRSTWO PRZETWÓRSTWO MLEKA MLEKA 

–– duże zapotrzebowanie na e. e. duże zapotrzebowanie na e. e. oraz  oraz  ciepło/chłód ciepło/chłód 21



EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA 
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

Jest Jest to stosunek; to stosunek; 

uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia lub instalacji, w 
typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, 
niezbędnej do uzyskania tego efektu

Poprawa Poprawa efektywności energetycznejefektywności energetycznej - zmniejszenie

zapotrzebowania na energię w przeliczeniu na jednostkę

produkcji i jest efektem zastosowania nowoczesnej technologii

lub optymalizacji procesu produkcyjnego 

minmin. 7%, najlepiej powyżej  . 7%, najlepiej powyżej  2020% % 
22

PROGRAM  OPERACYJNYPROGRAM  OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISINFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO



Diagram;
Intensywnośd pomocy 

dla dużych przedsiębiorstw

• mikro i małe: + 20 %

• średnie: + 10 %

23

Mapa Mapa pomocy regionalnej pomocy regionalnej 20142014--20202020
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WIELKOŚD
PODMIOTU

POLITYKA  ROLNA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

POLITYKA  SPÓJNOŚCI

PROGRAMY OPERACYJNE

MIKROMIKRO
do 10 osób i 2 mln EUROdo 10 osób i 2 mln EURO

MAŁEMAŁE

1010--5050 osóbosób
do 10 mln EUROdo 10 mln EURO

Dotacja Dotacja –– 50 %50 %
4.2 „Przetwórstwo i marketing4.2 „Przetwórstwo i marketing

produktów rolnych”produktów rolnych”
4.1 „Inwestycje w 4.1 „Inwestycje w 

gospodarstwach rolnych”gospodarstwach rolnych”
9,1 „Grupy Producenckie”9,1 „Grupy Producenckie”

MPR + 20 %MPR + 20 %
PO PO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKOINFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
1.21.2 „„Promowanie efektywności Promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE”energetycznej i wykorzystania OZE”
1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 
kogeneracji  e.kogeneracji  e. cieplnej i elektrycznej”cieplnej i elektrycznej”

ŚREDNIEŚREDNIE

50 50 –– 250 osób250 osób
do do 50/4350/43 mln EUROmln EURO

3.2 Wsparcie działao 3.2 Wsparcie działao (REKLAMA)(REKLAMA)

informacyjnych i promocyjnychinformacyjnych i promocyjnych
realizowanychrealizowanych przez grupyprzez grupy
producentów naproducentów na rynku wew.rynku wew.

16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”

MPR + 10 %MPR + 10 %
RPORPO -- (Regionalne Programy Operacyjne)(Regionalne Programy Operacyjne)

PO PW PO PW 3a, 3b, 3c 3a, 3b, 3c –– TYLKO MŚPTYLKO MŚP

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

DUŻEDUŻE

powyżej 250 osóbpowyżej 250 osób
I powyżejI powyżej

50/43 mln EURO50/43 mln EURO

TYLKOTYLKO
EPI  EPI  „WSPÓŁPRACA „  „WSPÓŁPRACA „  

– warunek;
INNY (MŚP)  Lider Konsorcjum

MPRMPR
POPO INTELIGENTNY  ROZWÓJINTELIGENTNY  ROZWÓJ

3.1 „Prace B+R w3.1 „Prace B+R w przedsiębiorstwieprzedsiębiorstwie i i 
konsorcja naukowokonsorcja naukowo--przemysłowe „przemysłowe „



REGIONALNE  PROGRAMY  OPERACYJNEREGIONALNE  PROGRAMY  OPERACYJNE
(np. ENERGIA)

Województwo Oś priorytetowa

DolnośląskieDolnośląskie III. Gospodarka niskoemisyjnaIII. Gospodarka niskoemisyjna

KujawskoKujawsko--pomorskiepomorskie IV. Efektywnośd energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionieIV. Efektywnośd energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

LubelskieLubelskie V. Efektywnośd energetyczna i gospodarka niskoemisyjnaV. Efektywnośd energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

LubuskieLubuskie III. Gospodarka niskoemisyjnaIII. Gospodarka niskoemisyjna

ŁódzkieŁódzkie III. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiskaIII. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska

MałopolskieMałopolskie IV. WspieranieIV. Wspieranie przejścia przejścia na gospodarkęna gospodarkę niskoemisyjną niskoemisyjną we wszystkich we wszystkich sektorsektor

MazowieckieMazowieckie III. Przejście na gospodarkę niskoemisyjnąIII. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

OpolskieOpolskie III.III. Gospodarka Gospodarka niskoemisyjnaniskoemisyjna

PodkarpackiePodkarpackie III. Czysta energiaIII. Czysta energia

PodlaskiePodlaskie VV. Gospodarka niskoemisyjna. Gospodarka niskoemisyjna

PomorskiePomorskie XI. ŚrodowiskoXI. Środowisko

ŚląskieŚląskie IV. Efektywnośd energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka IV. Efektywnośd energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka ni/eni/e

ŚwiętokrzyskieŚwiętokrzyskie III. Efektywna i zielona energiaIII. Efektywna i zielona energia

WarmioskoWarmiosko--mazurskiemazurskie IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorsektor

WielkopolskieWielkopolskie III. EnergiaIII. Energia

ZachodniopomorskieZachodniopomorskie III. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnejIII. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

25
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WIELKOŚD
PODMIOTU

POLITYKA  ROLNA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

POLITYKA  SPÓJNOŚCI

PROGRAMY OPERACYJNE

MIKROMIKRO
do 10 osób i 2 mln EUROdo 10 osób i 2 mln EURO

MAŁEMAŁE

1010--5050 osóbosób
do 10 mln EUROdo 10 mln EURO

Dotacja Dotacja –– 50 %50 %
4.2 „Przetwórstwo i marketing4.2 „Przetwórstwo i marketing

produktów rolnych”produktów rolnych”
4.1 „Inwestycje w 4.1 „Inwestycje w 

gospodarstwach rolnych”gospodarstwach rolnych”
9,1 „Grupy Producenckie”9,1 „Grupy Producenckie”

MPR + 20 %MPR + 20 %
PO PO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKOINFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
1.21.2 „„Promowanie efektywności Promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE”energetycznej i wykorzystania OZE”
1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 
kogeneracji  e.kogeneracji  e. cieplnej i elektrycznej”cieplnej i elektrycznej”

ŚREDNIEŚREDNIE

50 50 –– 250 osób250 osób
do do 50/4350/43 mln EUROmln EURO

3.2 Wsparcie działao 3.2 Wsparcie działao (REKLAMA)(REKLAMA)

informacyjnych i promocyjnychinformacyjnych i promocyjnych
realizowanychrealizowanych przez grupyprzez grupy
producentów naproducentów na rynku wew.rynku wew.

16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”

MPR + 10 %MPR + 10 %
RPORPO -- (Regionalne Programy Operacyjne)(Regionalne Programy Operacyjne)

PO PW PO PW 3a, 3b, 3c 3a, 3b, 3c –– TYLKO MŚPTYLKO MŚP

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

DUŻEDUŻE

powyżej 250 osóbpowyżej 250 osób
I powyżejI powyżej

50/43 mln EURO50/43 mln EURO

TYLKOTYLKO
EPI  EPI  „WSPÓŁPRACA „  „WSPÓŁPRACA „  

– warunek;
INNY (MŚP)  Lider Konsorcjum

MPRMPR
POPO INTELIGENTNY  ROZWÓJINTELIGENTNY  ROZWÓJ

3.1 „Prace B+R w3.1 „Prace B+R w przedsiębiorstwieprzedsiębiorstwie i i 
konsorcja naukowokonsorcja naukowo--przemysłowe „przemysłowe „



PROGRAM  OPERACYJNY

POLSKA  WSCHODNIAPOLSKA  WSCHODNIA

27

Przedsiębiorcza Przedsiębiorcza Polska Polska Wschodnia  Wschodnia  (0,7 mld EURO): 

3a - promowanie przedsiębiorczości, głównie

poprzez ułatwianie gospodarczego

wykorzystywania nowych pomysłów, firm w

tym inkubatory przedsiębiorczości. 

3b - opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 

biznesowych dla MŚP w celu

umiędzynarodowienia;

3c  3c  -- wspieranie wspieranie tworzenia i poszerzania tworzenia i poszerzania 

zaawansowanych zaawansowanych zdolności w zdolności w zakresiezakresie

rozwoju rozwoju produktów produktów i usługi usług;

• Tylko  MŚP

• Konsorcja – liczy się wielkośd Lidera konsorcjum (MŚP)liczy się wielkośd Lidera konsorcjum (MŚP)

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/zdjecia2011/program_opreracyjny_polska_wschodnia_POPW.jpg&imgrefurl=http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1273408.html&docid=zdlg-giAdqrSCM&tbnid=LdcqPpX2EeOC_M:&w=235&h=226&ei=geujVPHnHe2O7AaBg4CYDg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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WIELKOŚD
PODMIOTU

POLITYKA  ROLNA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

POLITYKA  SPÓJNOŚCI

PROGRAMY OPERACYJNE

MIKROMIKRO
do 10 osób i 2 mln EUROdo 10 osób i 2 mln EURO

MAŁEMAŁE

1010--5050 osóbosób
do 10 mln EUROdo 10 mln EURO

Dotacja Dotacja –– 50 %50 %
4.2 „Przetwórstwo i marketing4.2 „Przetwórstwo i marketing

produktów rolnych”produktów rolnych”
4.1 „Inwestycje w 4.1 „Inwestycje w 

gospodarstwach rolnych”gospodarstwach rolnych”
9,1 „Grupy Producenckie”9,1 „Grupy Producenckie”

MPR + 20 %MPR + 20 %
PO PO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKOINFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
1.21.2 „„Promowanie efektywności Promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE”energetycznej i wykorzystania OZE”
1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 1.6 „ Promowanie wysokosprawnej 
kogeneracji  e.kogeneracji  e. cieplnej i elektrycznej”cieplnej i elektrycznej”

ŚREDNIEŚREDNIE

50 50 –– 250 osób250 osób
do do 50/4350/43 mln EUROmln EURO

3.2 Wsparcie działao 3.2 Wsparcie działao (REKLAMA)(REKLAMA)

informacyjnych i promocyjnychinformacyjnych i promocyjnych
realizowanychrealizowanych przez grupyprzez grupy
producentów naproducentów na rynku wew.rynku wew.

16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”16.1  EPI „WSPÓŁPRACA”

MPR + 10 %MPR + 10 %
RPORPO -- (Regionalne Programy Operacyjne)(Regionalne Programy Operacyjne)

PO PW PO PW 3a, 3b, 3c 3a, 3b, 3c –– TYLKO MŚPTYLKO MŚP

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

DUŻEDUŻE

powyżej 250 osóbpowyżej 250 osób
I powyżejI powyżej

50/43 mln EURO50/43 mln EURO

TYLKOTYLKO
EPI  EPI  „WSPÓŁPRACA „  „WSPÓŁPRACA „  

– warunek;
INNY (MŚP)  Lider Konsorcjum

MPRMPR
POPO INTELIGENTNY  ROZWÓJINTELIGENTNY  ROZWÓJ

3.1 „Prace B+R w3.1 „Prace B+R w przedsiębiorstwieprzedsiębiorstwie i i 
konsorcja naukowokonsorcja naukowo--przemysłowe „przemysłowe „



PROGRAM  OPERACYJNY PROGRAM  OPERACYJNY 

INTELIGENTNY  ROZWÓJ  INTELIGENTNY  ROZWÓJ  
3.1 3.1 PRACE PRACE ROZWOJOWEROZWOJOWE – 44,744,7% (3,85 mld EURO) środków na

zamówienie przedsiębiorców - praktyków

 Prace badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem 

instalacji pilotażowejinstalacji pilotażowej (demonstracja, pilot źródłem przychodów)

 Przeprowadzenie prac rozwojowych i demonstracyjnych

przy wykorzystaniu własnych zasobów lub współpraca z;

jednostką naukową (np. O B-R), inną firmą, siecią naukową, 

konsorcjum naukowokonsorcjum naukowo--przemysłowymprzemysłowym



(9/50/14)
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… INNOWACJA… INNOWACJA to to NIENIE zakup nowoczesnej obcej lub krajowej zakup nowoczesnej obcej lub krajowej technologiitechnologii ……

 INNOWACJA ORGANIZACYJNA

 INNOWACJA MARKETINGOWA

 INNOWACJA INNOWACJA PRODUKTOWAPRODUKTOWA

 INNOWACJA PROCESOWAINNOWACJA PROCESOWA

 INNOWACJA ŚRODOWISKOWAINNOWACJA ŚRODOWISKOWA
Definicja Agencji;Definicja Agencji;

.. Jeżeli przedsiębiorstwo dotychczas nie wytwarzało, nie posiadało danych maszyn lub 
linii do produkcji danych wyrobów, a udział nakładów inwestycyjnych jest  najwięnajwiększy…kszy…

Ulga NIE przysługuje innowacjom wytworzonym we własnym zakresie 

Zakupiona Zakupiona –– TAK,TAK, Własna Własna –– NIE !!!NIE !!! (25/28 w UE) !!!
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PROGRAM  OPERACYJNY 

INTELIGENTNY  ROZWÓJ  INTELIGENTNY  ROZWÓJ  



NOWE  EKONOWE  EKO--OBOWIĄZKIOBOWIĄZKI
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EFEKTYWNOŚD  ENERGETYCZNAEFEKTYWNOŚD  ENERGETYCZNA

Ustawa (zmiana obowiązującej od 15.04.2011 r.) wg. projektu z 12.06.2014r. . 

„„O efektywności energetycznejO efektywności energetycznej” ” ((koocowa faza legislacji) nakłada nowe obowiązki;

 & 9. pkt 7 ... obowiązek zwiększenia e. e. o min. - 1,5% r/r

 & 10 ... obowiązek uiszczania opłaty zastępczej .. (BIAŁE CERTYFIKATY)(BIAŁE CERTYFIKATY)

 & 27.pkt 1. ... obowiązkowy audyt energetyczny minimum imum co co 4 lata4 lata… - obowiązek 

dla  innych niż MŚP, oraz niektóre działy przetwórstwa spoż. w tym mlekomleko

 &. 30. pkt 3 ... kary pieniężnekary pieniężne za niewykonanie zapisów ustawy ...

 AUDYT ENERGETYCZNY NFOŚiGWAUDYT ENERGETYCZNY NFOŚiGW; procesy technologiczne/budynki oraz  sieci wew. 
i zew./źródła energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu

 Dotacja do 200 Dotacja do 200 tyś. EUROtyś. EURO/R/Refundacja do 70 70 % % k.k. - w tym oblicznikowanieoblicznikowanie

 Rekomendowana wielkośd (suma wszystkich) w roku poprzednim - 20.000 kWh/rok ?!!

 SFINANSOWANO SFINANSOWANO 72 wnioski na 19,3 mln zł (średnio - 268 tyś. zł dotacji)

dotychczas; min. BAKOMA, POLMLEK, HOCHLAND, LACPOL, ZOTT, MLEKPOL, SPOMLEK (2014)

Termin naboru Termin naboru –– II II kwartał 2015 kwartał 2015 
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WODAWODA

 Projekt nowego „Prawa wodnego”

 Wdrażanie art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej UE 

(2000/60/WE) tzw. WODNA KONSTYTUCJA

 … Wszyscy korzystający z wody mają za to płacid …

 OPŁATY nie w ustawie ale w Rozporządzeniu (np(np. 28gr/m3). 28gr/m3)

 Zasada ogólna: 

....kto kto używa wody i używa wody i (...) (...) pogarsza jej stan, będzie pogarsza jej stan, będzie płaciłpłacił ..  ..  

 Od 2016 roku
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OSAD  ŚCIEKOWYOSAD  ŚCIEKOWY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z 8.01.2013r. w sprawie kryteriów 

oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku:

 19 08 12 - Szlamy Szlamy z biologicznego oczyszczania z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych,

 19 08 14 - Szlamy Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przem.

 19 12 12 - Inne odpady z obróbki mechanicznej oraz grupy 20 (np. (np. serwatka)serwatka)

w tym osady których ciepło spalania wynosi max. 6 MJ/kg MJ/kg s.m.s.m.

NIE  MOŻNA  SKŁADOWAD
Średnie ciepło spalania osadów; - 12 MJ/kg s.m, np. węgiel kamienny - 25 MJ/kg 

Rocznie w Polsce powstaje ok. 4 mln ton osadu z tego;

30% nawóz/40% termicznie/pozostałe 30%30% to składowanie
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Praktycznie wszystkie osady/szlamy ściekowe powstałe w 

mleczarni NIE NALEŻY wywozid na składowiska ze względu na;

a) ograniczenia ilościowe ich przyjmowania (max. do 20 % wszystkich odpadów)

b)  zaporowe stawki ich przyjęcia (od 208 do 320 zł/t)

c) zaostrzone kryteria dopuszczenia do wywozu na grunty orne ((R10)R10)

Odpowiedzialnośd Odpowiedzialnośd karna  wytwórcy osadu karna  wytwórcy osadu 
–– od wytworzenia do jego całkowitej od wytworzenia do jego całkowitej utylizacjiutylizacji

Wejście w życie Rozporządzenia (tej części)  od od 1 stycznia 2016 1 stycznia 2016 rr..

MOŻE ZAGOSPODAROWADMOŻE ZAGOSPODAROWAD ? ? biogazowo/termicznie/nawozowo biogazowo/termicznie/nawozowo 

–– dotacja nawet dotacja nawet 80/40%80/40% WFOŚiGW, WFOŚiGW, lub lub ~~50% inne programy50% inne programy

35

OSAD  ŚCIEKOWYOSAD  ŚCIEKOWY



.

INNE  MOŻLIWOŚCIINNE  MOŻLIWOŚCI
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NFOŚiGWNFOŚiGW –– PRIORYTETY 2015PRIORYTETY 2015

2.1. Racjonalna gospodarka odpadami 

2.2. Ochrona powierzchni ziemi 

3.2. Poprawa efektywności energetycznej Poprawa efektywności energetycznej 

3.3. Wspieranie rozproszonych OZE 

5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska 

5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków  

5.5. Edukacja ekologiczna 

5.6. Współfinansowanie programu LIFE

SYSTEM  ZIELONYCH  INWESTYCJI SYSTEM  ZIELONYCH  INWESTYCJI 
(GIS – Green Investment Scheme) 

pochodna mechanizmu handlu uprawnieniami do emisji CO2

– dotychczas 16 konkursów (od 2010 roku)
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INICJATYWY  WSPÓLNOTOWEINICJATYWY  WSPÓLNOTOWE

Na lata 2014-2020 KE przewiduje ~250 programów sektorowych np.:

•• CosmeCosme 20142014--20202020 - (innowacje w MŚP)

•• Life Life 20142014--20202020 - (ochrona środowiska i zmiany klimatu)

•• Horyzont 2020Horyzont 2020 - (badania i innowacje)

•• Inteligentna Energia dla EuropyInteligentna Energia dla Europy - (energia)

•• CIPCIP – (konkurencyjnośd, innowacyjnośd) – do 2017 roku

• InnovFin - (ekoinnowacje, działalnośd badawczą, wysoko innowacyjne inwestycje)

Poza tym min.;

BONUS (badania w regionie Morza Bałtyckiego), EaSI (zatrudnienie), CEF CEF (transport, 
telekomunikacja, energia), Ambient Assisted Living (obywatele, zdrowie, seniorzy), 
Sprawiedliwośd (sprawiedliwośd), Prawa, równośd i obywatelstwo (Poszanowanie praw 
człowieka), Unijny mechanizm ochrony ludności (ochrona ludności, sytuacje kryzysowe), 
Erasmus + (edukacja i mobilnośd), Europa dla Obywateli (integracja europejska), Kreatywna 
Europa (kultura i media), Zdrowie na rzecz rozwoju gospodarczego (opieka zdrowotna i 
profilaktyka), Natura 2000 (ochrona bioróżnorodności), 7 Ramowy (nauka, badania), 38

http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-cosme-2014-2020,ps,103.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-cosme-2014-2020,ps,103.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-cosme-2014-2020,ps,103.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-cosme-2014-2020,ps,103.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-cosme-2014-2020,ps,103.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-life-2014-2020,ps,95.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-life-2014-2020,ps,95.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-life-2014-2020,ps,95.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-life-2014-2020,ps,95.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/horyzont-2020,ps,93.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-inteligentna-energia-dla-europy,ps,104.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-bonus,ps,152.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/europejski-program-na-rzecz-zatrudnienia-i-innowacji-spolecznych-easi-,ps,150.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/europejski-program-na-rzecz-zatrudnienia-i-innowacji-spolecznych-easi-,ps,150.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/ambient-assisted-living-obywatele-spoleczenstwo-wiedzy-seniorzy-,ps,153.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/ambient-assisted-living-obywatele-spoleczenstwo-wiedzy-seniorzy-,ps,153.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/ambient-assisted-living-obywatele-spoleczenstwo-wiedzy-seniorzy-,ps,153.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/ambient-assisted-living-obywatele-spoleczenstwo-wiedzy-seniorzy-,ps,153.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/ambient-assisted-living-obywatele-spoleczenstwo-wiedzy-seniorzy-,ps,153.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/ambient-assisted-living-obywatele-spoleczenstwo-wiedzy-seniorzy-,ps,153.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/sprawiedliwosc-na-lata-2014-2020,ps,154.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-prawa-rownosc-i-obywatelstwo-na-lata-20142020,ps,155.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-prawa-rownosc-i-obywatelstwo-na-lata-20142020,ps,155.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/unijny-mechanizm-ochrony-ludnosci,ps,156.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/unijny-mechanizm-ochrony-ludnosci,ps,156.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/erasmus-,ps,99.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/erasmus-,ps,99.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-europa-dla-obywateli-2014-2020,ps,105.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-europa-dla-obywateli-2014-2020,ps,105.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/kreatywna-europa,ps,94.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/kreatywna-europa,ps,94.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-zdrowie-na-rzecz-wzrostu-gospodarczego-2014-2020-,ps,101.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/program-zdrowie-na-rzecz-wzrostu-gospodarczego-2014-2020-,ps,101.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/natura-2000-w-przyszlym-programowaniu-2014-2020,ps,109.html
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/natura-2000-w-przyszlym-programowaniu-2014-2020,ps,109.html


WSPÓŁPRACA  TERYTORIALNAWSPÓŁPRACA  TERYTORIALNA

Europejska Współpraca Terytorialna (8 szt.)

Programy;Programy;
a. (155)  (155)  Polska–Słowacja; (MAŁ), (ŚLĄ), (POD) (MAŁ), (ŚLĄ), (POD) 

b. (226)  b. (226)  CzechyCzechy––PolskaPolska; (DOL), (ŚLĄ), (OPO); (DOL), (ŚLĄ), (OPO)

c. (304)  (304)  Programy polsko-niemieckie: 

Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska; (DOL), (ZACH), (LUBU); (DOL), (ZACH), (LUBU)

Brandenburgia – Polska (PL-BB), Polska – Saksonia; (DOL), (ZACH), (LUBU)(DOL), (ZACH), (LUBU)

d.  .  (83(83)  Południowy Bałtyk; (regiony nadmorskie)(regiony nadmorskie)

ee.  .  (51)  (51)  Litwa–Polska; (rejony (rejony --Ełk, Suwałki, Białystok)Ełk, Suwałki, Białystok)

ff.  .  (359)  (359)  Program współpracy międzyregionalnej INTERREG Program współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPA EUROPA (75%)(75%)

gg.  .  (260) (260) Program Program współpracy transnarodowej Region Morza współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego Bałtyckiego 

hh.  .  (246(246) ) Program Program współpracy transnarodowej Europa Środkowawspółpracy transnarodowej Europa Środkowa
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40

Finansowanie w ramach PolSEFF2 inwestycji w  urządzenia i 

materiały z listy LEMELEME oznacza w praktyce  10% 10% rabatu rabatu 

Od 5 XI 2014 r.  druga edycja Programu Finansowania Zrównoważonej Energii w 
Polsce (PolSEFF2) - EBOiR z NFOŚiGW  i UE.

Inwestycje poprawiające efektywnośd energetyczną MŚP  - 200 mln. EUR.

http://www.bnpparibas.pl/finanse-firmy/ue/kredyt-energooszczedny.htm
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http://www.polseff.org/sites/default/files/leme_struktura_2014.pdf


ZIPZIP//F F 
Zwrotne Zwrotne Instrumenty Instrumenty PomocowePomocowe/Finansowe/Finansowe

o Rozwiązanie dla WSZYSTKICH firm – także większych niż MŚP !!!

o Niskooprocentowane kredyty inwestycyjne z dopłatą unijną

-- różnica różnica pomiędzy stawką komercyjną a preferencyjną pomiędzy stawką komercyjną a preferencyjną ((~~1 1 %),%),

mechanizm podobny mechanizm podobny do obecnych kredytów do obecnych kredytów preferencyjnych preferencyjnych ARiMRARiMR

- możliwośd sfinansowania całości lub częścicałości lub części inwestycji (środki

trwałe) z wyłączeniem części z innymi dotacjami lub pomocą publiczną

- także nieruchomości nieruchomości lub zakup lub zakup gruntugruntu (do 10 % k.k.)(do 10 % k.k.)

- możliwośd kredytowania maszyn i maszyn i urządzeo używanychurządzeo używanych -

max. 7 letnich. 7 letnich, atest/gwarancja - npnp. . poleasingowych  poleasingowych  (!!! ?)(!!! ?)

42



 ZIP - dźwignia finansowa (alternatywa FINANSOWANIA FABRYCZNEGO)

 2,2 mld EUR z UE (sumarycznie ok. 30 mld EUR)

 Pomoc zwrotna udzielana w formie (w tym hybryda);(w tym hybryda);

- kredytu, 

- pożyczki, 

- leasingu, 

- gwarancji 

- finansowanie typu mezzaninemezzanine - spłacany zależnie od zyskowności inwestycji ~ 14 - 21%

 Ocena 2-częściowa; BANK/AGENCJA

ZIP także ZIP także po roku po roku 20202020
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ZIPZIP//F F 
Zwrotne Zwrotne Instrumenty Instrumenty Pomocowe/FinansowePomocowe/Finansowe



...ważne dla dostawców...

 DDostawcy maszyn i urządzeoostawcy maszyn i urządzeo do wytwarzania  przetwarzania produktów (np. 

rolnych) są  przedsiębiorstwem związanym przedsiębiorstwem związanym (definicja MŚP) (definicja MŚP) jeżeli jeżeli pozostają np. w 
związku (biznesowym) z z osobą fizycznąosobą fizyczną - prowadzącą działalnośd na tym samym 
rynku lub rynkach pokrewnych

 USTAWAUSTAWA z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

(Dz.U.2014, poz. 226 - brzmienie od 20 lutego 2014);

… kto zakupuje INNOWACYJNE … kto zakupuje INNOWACYJNE maszyny, urządzenia, wartości niematerialne …maszyny, urządzenia, wartości niematerialne …

- ULGA „PREMIA TECHNOLOGICZNA”ULGA „PREMIA TECHNOLOGICZNA”-- 50 %, MŚP i 30 % (DUŻE) podstawy50 %, MŚP i 30 % (DUŻE) podstawy

kosztów uzyskania przychodów, ale nie więcej niż 4 mln PLN roczniekosztów uzyskania przychodów, ale nie więcej niż 4 mln PLN rocznie czyli czyli 

zmniejszenie zmniejszenie PODATKU DOCHODOWEGO o  9,5 %, PODATKU DOCHODOWEGO o  9,5 %, 

-- Przyspieszona amortyzacja z 36 do 12 miesięcyPrzyspieszona amortyzacja z 36 do 12 miesięcy

-- odpis odpis (podatkowy) (podatkowy) na „FUNDUSZ INNOWACYJNY” na „FUNDUSZ INNOWACYJNY” dodo 20 % miesięcznego przychodu20 % miesięcznego przychodu

 CENTRUM  BADAWCZO CENTRUM  BADAWCZO –– ROZWOJOWE ROZWOJOWE -- min. 1,2 min. 1,2 mln EURO mln EURO obrotów obrotów 

rocznie, z tego min. 20 % to produkty INNOWACYJNE rocznie, z tego min. 20 % to produkty INNOWACYJNE – także podmioty prywatne44



...ważne dla dostawców...

 POLSEFF 2POLSEFF 2 -- lista LEMElista LEME;  10 ;  10 --15% ulgi/ uproszczone procedury15% ulgi/ uproszczone procedury

 KONSORCJUM/KLASTERKONSORCJUM/KLASTER –– prototyp MOŻE zarabiad prototyp MOŻE zarabiad (lider musi byd MŚP)

 ZIPZIP (Zwrotne Instrumenty Pomocowe/Finansowe) (Zwrotne Instrumenty Pomocowe/Finansowe) 

-- Maszyny i urządzenia Maszyny i urządzenia UŻYWANE (do 7 lat(do 7 lat) ) –– konieczny; konieczny; atest/gwarancja/serwis/atest/gwarancja/serwis/oświadoświad. . 

- NIE REMONT ALE ULEPSZENIE - art. 31 ustawy o rachunkowości, ulepszenie środka

trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka

trwałego - wartośd użytkowa przewyższa dotychczas posiadaną

- wartośd przedmiotowych wydatków przekracza w roku kwotę 3.500 zł

- w DTR NIE naprawa tylko modernizacja

- min. 50 % zmian w ujęciu kosztowym i rzeczowym

 Praktycznie BRAK możliwości zakupu maszyn i urządzeo na 
zwiększenie mocy produkcyjnych (z wyłączeniem limitu 3 mln PLN dla MŚP) 

ale wymiana maszyn i urządzeo pod warunkiem uzyskania min. 20 % 20 % 
efektywności efektywności energetycznej podlega dotacjienergetycznej podlega dotacji – mapa pomocy regionalnej45



BŁĘDY/BŁĘDY/OSZUSTWAOSZUSTWA -- statystyczniestatystycznie
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Więcej  informacji  w  cyklu  artykułów Więcej  informacji  w  cyklu  artykułów 

„Dotacje  w  praktyce”„Dotacje  w  praktyce”

.
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http://archiwum.komunalny.home.pl/archiwum/index.php?mod=spis&id=3
http://www.krir.pl/files/polskawies/Polska Wies nr 2_ 2012.pdf
http://przemyslspozywczy.eu/wp/wp-content/uploads/2008/12/Przemysł-Spożywczy-102014g.jpg
http://www.sigma-not.pl/zeszyt-4247-gospodarka-miesna-2014-12.html
http://www.mleczarstwo.com/thumbs/magazines/4/thumbs/600x600_photo383.jpg


Dziękuję  za  uwagę:

Wiesław  WasilewskiWiesław  Wasilewski
funduszepomocowe@wp.plfunduszepomocowe@wp.pl

... Jesteśmy  dumni  z  faktu,  

że  posiadamy skromny  udział 

w  radykalnej  zmianie  oblicza  

polskiego  mleczarstwa ….

Mikołajki,  17 lutego  2015 r.
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