PROW 2014-2020

Inwestycje w środki trwałe - Wsparcie inwestycji w
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub
ich rozwój

CEL PROJEKTU

DLA KOGO?
mikro, małe, średnie
przedsiębiorstwa;
spółdzielnie; grupy
producenckie; związki
grup producenckich;

Konkurs przeznaczony na projekty inwestycyjne dotyczące
przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych
w zakresie działalności związanych z produkcją/handlem,
magazynowaniem wyrobów mleka, mięsa (z wyłączeniem
uboju na dużą skalę), owoców, warzyw, zbóż, ziemniaków,
jaj, miodu, lnu, konopi, roślin oleistych, przetwórstwa roślin
przeznaczonych na cele energetyczne.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE

BUDŻET
KONKURSU:
693 mln euro
(2014 – 2020)

Koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy
lub remontu połączonego z modernizacją;
Zakup maszyn i urządzeń;
Zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej, sprzętu do
sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
Zakup oprogramowania służącego do zarządzania
przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji
oraz magazynowania;
Koszty wdrożenia systemów zarządzania jakością;

TERMIN
NABORU
30 marca –
29 kwietnia 2018

Koszty zapłaconych rat z tytułu wykonania umowy
leasingu;
Koszty ogólne (np. koszty przygotowania dokumentacji
technicznej, sprawowania nadzoru inwestorskiego).

KWOTA DOTACJI
Pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów
•
3 mln PLN dla przedsiębiorców,
•
15 mln PLN dla związków grup producenckich.
Minimalna wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł.

Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
Dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 1,7 mld PLN dotacji!

www.edoradca.pl

Atuty

Wymagania

Możliwość pozyskania zaliczki
w wysokości do 50% kwoty
dofinansowania.

Kryterium innowacyjności wprowadzenie nowych produktów,
procesów, w tym technologii na
poziomie przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie efektu deadweight –
wykazanie, iż inwestycja nie może zostać
zrealizowana bez udziału środków
publicznych.

Pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji,
pozwoleń ze względu na określoną
specyfikę projektu na etapie złożenia
wniosku o dofinansowanie:
Sporządzenie projektu technologicznego;

Możliwość wsparcia budowy nowych
zakładów przetwórczych w 4 sektorach
przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i
warzyw, zbóż).

Pozyskanie Opinii sanitarnej, zatwierdzenie
projektu technologicznego przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii;
Pozyskanie zaświadczenia z
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska;
Pozyskanie decyzji środowiskowej;

Szeroki katalog kosztów
kwalifikowanych.

Pozyskanie pozwolenia na budowę;
Zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Możliwość dwukrotnego uzupełnienia
brakujących załączników/
dokumentów do projektu.

Utrzymanie poziomu umów długoterminowych
zawartych z producentami rolnymi na zakup
surowca / przyjęcie do usługowego przetwarzania
i/lub przechowywania w ilości powyżej 50% w
okresie trwałości projektu (5 lat).

Skorzystaj z naszego doradztwa:
Dawid Piaskowski

Cezary Herrmann

601 880 647

730 003 496

dawid.piaskowski@edoradca.pl

cezary.herrmann@edoradca.pl

