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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Praktyczne informacje
Działanie:
Działanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót
nimi lub ich rozwój
Nabory
Dla Rolników, domowników lub małżonka rolnika:
tematyczne
- jeżeli są ubezpieczeni w KRUS
poddziałania 4.2
Dla kogo:
Typy projektów ograniczenie:

- planują, podjąć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
przetwórstwa produktów rolnych
Dotacje mogą być przeznaczone na inwestycje dotyczące przetwarzania
produktów rolnych.
Branże w ramach, których może odbywać się produkcja wyrobów
żywnościowych :
owoce,
warzywa
mięso,
mleko,
zboża,
ziemniaki,
jaja,
miód,
olej
cydr
pasza lub karma dla zwierząt
wina owocowych,
alkohol etylowy
produkcja przędzy
lub magazynowanie rolnych produktów zamrożonych.

Kwota dotacji oraz
przeznaczenie
wydatków:

I Dotacja tej grupy beneficjentów w wysokości:
•
Od 10 000,00 do 500 000,00 zł,
Dotacje 50% kosztów inwestycji (kosztów kwalifikowalnych).
II. Co możemy kupić:
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1.

Roboty budowlane (budowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa,
adaptacja) związane z modernizacją pomieszczeń lub obiektów
przeznaczonych do prowadzenia przetwórstwa produktów rolnych.

2.

Zakup maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych oraz wyposażenia,
przeznaczonych do:
a.

3.
4.
5.
6.

Magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do
przetwórstwa, np. zbiorniki kotły, pasteryzatory, wirówki,
systemy transportu surowców, kuchnie, urządzenia lub
instalacje chłodnicze itp..
b. Przetwarzania produktów rolnych, np.: , kuchnie, urządzenia
lub instalacje mrożnie, krajalnice, formierki, młynki,
wędzarnie, kutry, wilki, prasy, mieszalniki, rozdrabniacze,
itp.,
c. Magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz
przygotowania ich do sprzedaży, np.: pakowaczki, wagi,
rampy, zbiorniki magazynowe, regały magazynowe, itp
Aparatura kontrolno - pomiarowa
Wdrożenie Systemów jakości
Zakup oprogramowania do zarzadzania przedsiębiorstwem lub
sterowania procesem produkcji lub magazynowania
Inne: koszty biznesplanu, projektu budowlanego , projekt7u
technologicznego ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, nadzoru
budowlanego autorskiego, architektonicznego lub konserwatorskiego

Przyjmowanie
wniosków

31 stycznia 2019-01.03.2019

Z poważaniem
Beata Krzewińska

