
„Współpraca” - finansowanie w 

zakresie tworzenia i funkcjonowania 

grup operacyjnych na rzecz innowacji w 

ramach PROW 2014-2020



„Współpraca”

Podstawy prawne dla opracowania i realizacji PROW 
2014-2020 w zakresie działania 

art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005



„Współpraca”

BUDŻET działania wynosi: 57 999 730 euro €

Przewidywana liczba grup operacyjnych EPI, które 
otrzymają wsparcie: 90



„Współpraca”

Wsparcie dotyczy funkcjonowania grup
operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz
realizacji przez te grupy projektów, które
prowadzą do opracowania i wdrożenia
nowych rozwiązań w zakresie nowych
produktów, praktyk, procesów, technologii,
metod organizacji i marketingu w sektorach:
rolnym, spożywczym i leśnym objętych
załącznikiem nr 1 do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej



„Współpraca”

BENEFICJENT:

Grupy operacyjne na rzecz innowacji tworzone są z co najmniej dwóch
różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

a) rolnicy,

b) właściciele lasów,

c) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz.
249 i 1268 oraz z2016 r. poz. 1020 i 1311) oraz uczelnie w rozumieniu
ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z
2012 r. poz. 572, z pózn. zm.3),

d) przedsiębiorcy,

e) podmioty świadczące usługi doradcze;



„Współpraca”

BENEFICJENT:

Grupa operacyjna:

Posiada zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie
posiada zdolności prawnej, działa na podstawie,
zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej
lub umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na
podstawie której podmioty, które ją zawarły,
zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie
ubiegać się o przyznanie pomocy, zwanej „umową
konsorcjum”, i są reprezentowane w tym zakresie
przez jeden z nich.



„Współpraca”
Grupa operacyjna na rzecz innowacji może otrzymać wsparcie w celu
funkcjonowania i realizacji operacji, jeżeli spełnia łącznie następujące
warunki:

–działa na podstawie planu zawierającego: tytuł, opis operacji, informacje
umożliwiające dokonanie oceny spełniania kryteriów wyboru operacji,
harmonogram realizacji, opis spodziewanych wyników, opis założeń
przyjętych w celu osiągnięcia celów realizowanej operacji oraz
priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także plan finansowy
oraz zestawienie rzeczowo-finansowe operacji obejmujące poszczególne
zadania operacji;

–akt ustanawiający grupę określa formę prawną/organizacyjną grupy,
nazwę, sposób podejmowania decyzji wewnątrz grupy operacyjnej,
sposób podziału zadań, zaplanowanych w ramach realizacji operacji,
między podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej oraz zasady
ponoszenia odpowiedzialności przez te podmioty z tytułu realizowanych
zadań. Ponadto, zasady podziału praw nabytych w trakcie realizacji
operacji i do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej
między podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej, sposób
reprezentowania grupy.



„Współpraca”

Warunki kwalifikowalności (przedmiot operacji)

Przedmiotem operacji mogą być produkty oraz praktyki,
procesy lub technologie, bezpośrednio związane z
produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w
Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej z zastrzeżeniem, że w przypadku praktyk,
procesów lub technologii związanych przetwarzaniem tych
produktów operacja ma kończyć się przetworzeniem na
produkt wymieniony w Załączniku nr 1.



„Współpraca”

Istotnym parametrem grupy operacyjnej jest nie tyle jej
skład co przedmiot działania;

 Nie ma ograniczeń co do wielkości przedsiębiorstw
uczestniczących w grupie;

 Działanie grup operacyjnych na rzecz innowacji ma
zawsze przyczyniać się do rozwoju rolnictwa;

 Rezultat/y działania grupy muszą być upowszechniane i
publicznie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.;

 W ramach działania „Współpraca” możliwe jest
zaliczkowe finansowanie operacji na podstawie
przepisów o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.



„Współpraca”

Koszty kwalifikowalne

 koszty ogólne operacji, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c
rozporządzenia nr 1305/2013,

 koszty bieżące związane z funkcjonowaniem grupy
operacyjnej EPI,

 koszty badań stosowanych i prac rozwojowych
bezpośrednio związanych z przedmiotem operacji,

 koszty bezpośrednie (w tym inwestycyjne) operacji
związane z realizacją planu grupy operacyjnej.



„Współpraca”

Intensywność pomocy:

 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z
kosztami ogólnymi oraz bieżącymi funkcjonowania grupy
operacyjnej.

 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych
prowadzeniem badań, bezpośrednio związanych z realizacją
operacji.

 50% kwoty pozostałych wydatków kwalifikowalnych.

Koszty ogólne i bieżące – łącznie maksymalnie 20% sumy
kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich i badań.



„Współpraca”

Maksymalne limity pomocy:

 Koszty ogólne i bieżące funkcjonowania grupy operacyjnej mogą
stanowić nie więcej niż 2 000 000 zł.

 Wsparcie udzielane jest w okresie maksymalnie 3 lat. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach (wynikających z
uzasadnionego okresu realizacji operacji) okres wsparcia
funkcjonowania grupy operacyjnej EPI oraz realizowanej przez
nią operacji może ulec wydłużeniu.

 Całkowita maksymalna wartość wsparcia operacji w zakresie
bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych – 10 000 000 zł
Łącznie maksymalna wartość wsparcia – 12 000 000 zł
„Współpraca”



„Współpraca”

Działanie „Współpraca” nie służy wspieraniu wyłącznie
działalności badawczo-rozwojowej. Wydatki związane z
badaniami będą wspierane jedynie w przypadku, gdy badania
te będą niezbędne do realizacji operacji i osiągnięcia jej
rezultatu w postaci opracowanego i gotowego do wdrożenia
nowego rozwiązania.

Wnioskodawca będzie musiał przedstawić opinię o
innowacyjności przedmiotu operacji, wraz z wnioskiem o
przyznanie pomocy, sporządzoną przez jednostkę naukową w
rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki, która posiada kategorię naukową A+, A
albo B, przyznaną na podstawie przepisów tej ustawy, na
formularzu udostępnionym przez Agencję.



„Współpraca”
Składanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o
płatność:

 Podmiot wdrażający – Agencja Rynku Rolnego;

 Wnioski składane w centrali ARR;

 Ocena merytoryczna – eksperci powołani przy ARR;

 Termin składania wniosków nie krótszy niż 30 dni;

 Ocena wszystkich wniosków o przyznanie pomocy do 7 miesięcy;

 Możliwość dwukrotnej poprawy wniosku (po 14 dni od doręczenia
wezwania);

 Okres rozpatrywania wniosku o płatność do 3 miesięcy;

 Możliwość dwukrotnej poprawy wniosku o płatność (po 14 dni od
doręczenia wezwania).



„Współpraca”

Kryteria wyboru wniosku:

 Premiowanie grup w skład których wchodzi co najmniej jedna
jednostka naukowa, które działalność jest związana z dziedzinami
nauki niezbędnymi do realizacji operacji;

 Premiowanie grup o zróżnicowanym składzie podmiotowym:

−wchodzą co najmniej 4 podmioty należące do różnych kategorii
wymienionych w minimalnym katalogu kategorii podmiotów,

−wchodzi co najmniej 5 podmiotów należących do różnych kategorii
wymienionych w minimalnym katalogu kategorii podmiotów,

−wchodzi co najmniej 5 podmiotów należących do różnych kategorii
wymienionych w minimalnym katalogu kategorii podmiotów, oraz co
najmniej jeden podmiot, inny niż wymienione w tym katalogu;



„Współpraca”

 Premiowanie udziału rolników w składzie grupy;

 Premiowanie udziału w grupie podmiotu, który
udokumentował zrealizowanie projektu finansowanego ze
środków pochodzących z Unii Europejskiej, którego
rezultatem jest wdrożenie nowego lub znacznie
udoskonalonego produktu lub nowych lub znacząco
udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod
organizacji lub marketingu dotyczących produkcji,
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu;



„Współpraca”

 Premiowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców
wchodzących w skład grupy;

 Premiowanie realizacja operacji dotyczących większego
zakresu innowacji (2-3 rodzajów innowacji);

 Premiowanie operacji o krótszym czasie realizacji;

 Premiowanie mniejszej wnioskowanej kwoty pomocy
(2-6 mln zł);

 Premiowanie dobrze uzasadnionej potrzeby realizacji
operacji (wyniki badań naukowych, analiza rynku);



„Współpraca”

 Premiowanie operacji o większym potencjale rynkowym rezultatu
(oddziaływanie rezultatu operacji poza terytorium RP, możliwość
zastosowania rezultatu również w zakresie przekraczającym cele
operacji);

 Premiowanie innowacji dotychczas niestosowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

 Premiowanie operacji dotyczących wyłącznie produkcji
podstawowej produktów rolnych;

 Premiowanie operacji, w których opracowanie przedmiotu
operacji odbywa się z wykorzystaniem dostępnych wyników badań
(mniejszy zakres badań do wykonania, badania polegające na
testowaniu rezultatu);

 Premiowanie operacji, których rezultaty przyczynią się do ochrony
środowiska naturalnego, łagodzenia zmian klimatu.



„Współpraca”

Obowiązki beneficjenta:

 W okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania
płatności końcowej będzie prowadzona i aktualizowana strona
internetowa, na której będą umieszczane informacje na temat
realizowanej operacji oraz jej rezultatów;

 Rezultaty operacji będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej
wiadomości, co najmniej na stronie internetowej, do dnia, w
którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

 Zachowanie w trakcie realizacji operacji tych kryteriów, za które
zostały przyznane punkty;

 Złożenie wraz z wnioskiem o pierwszą płatność informacji o
realizowanej operacji, a po zakończeniu realizacji operacji, wraz z
wnioskiem o płatność końcową, sprawozdania z realizacji operacji
wg wzoru określonego przez Agencję.





Dziękuję za uwagę

Przemysław Górski – Broker Innowacji

501 836 855



www.podr.pl

www.facebook.pl

strefa.agro.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron

http://www.podr.pl/
http://www.facebook.pl/

