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INTELIGENTNY ROZWÓJ 



PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych 

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych 

Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości (LEADER) 

Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (LEADER) 

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 



•Wsparcie:  

50% kosztów kwalifikowalnych,  

do 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. 

Rozwój przedsiębiorczości  

– Rozwój usług rolniczych 



•Beneficjent: 

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług 

rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo 

przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o 

przyznanie pomocy. 

Rozwój przedsiębiorczości  

– Rozwój usług rolniczych 



•Konieczność udokumentowania wykonywania usług 

rolniczych na rzecz podmiotów zewnętrznych na kwotę 

co najmniej 20 tys. Złotych brutto. Nie mniej niż 10 tys. 

W każdym roku. 

•Możliwość realizacji w dwóch etapach 

•Leasing kwalifikowalny 

Rozwój przedsiębiorczości  

– Rozwój usług rolniczych 



•Zakup/leasing nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń 

do produkcji rolnej 

•Wdrożenia systemu zarządzania jakością 

•Opłat za patenty i licencje 

•Koszty ogólne (kosztorysy, raporty wypisy, biznesplan) 

•Koszt zakupu ciągnika nie więcej niż 50% pozostałych 

kosztów 

Rozwój przedsiębiorczości  

– Rozwój usług rolniczych 



•KRYTERIA OCENY 13 

Rozwój przedsiębiorczości  

– Rozwój usług rolniczych 



•Beneficjent: 

•Podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w 

zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca 

wykonujący działalność jako mikro, małe lub 

średnie przedsiębiorstwo,  

•rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu 

społecznemu rolników w pełnym zakresie (dotyczy 

rolników rozpoczynających działalności 

gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów 

rolnych). 

 

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych 



 

•Poziom dofinansowania: 50% 

 

•3 mln zł dla jednego beneficjenta w 

okresie realizacji Programu i nie mniej 

niż 100 tys. zł na operację, 

 

•nie więcej niż 300 tys. zł dla rolników 

rozpoczynających działalność w zakresie 

przetwórstwa produktów rolnych i nie 

mniej niż 10 tys. zł. 

 

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych 



 

•Zobowiązanie do nabywania co najmniej 

50% całkowitej ilości surowców 

niezbędnych do produkcji lub sprzedaży 

hurtowej na podstawie 3 letnich umów. 

 

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych 



•Budowa lub modernizacja zakładów 

przetwórstwa lub infrastruktury handlu 

hurtowego produktami rolnymi 

•Zakup maszyn i urządzeń 

•Operacje związane ze sprzedażą detaliczną 

(rolnik) 

•Ogólne 

•Realizacja od dnia zawarcia umowy. 

 

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – Koszty 

kwalifikowane 



 

•Kryteria oceny 16 

 

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – 

kryteria oceny 



•Wsparcie: 300 tys. zł - limit na operacje 

dotyczące rozwoju przedsiębiorczości 

 

•100 tys. zł. na operację z zakresu 

rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

 

Zakładanie działalności gospodarczej 

i rozwój przedsiębiorczości (LEADER) 



•Wsparcie: 

500 tys. zł na utworzenie inkubatora 

przetwórstwa lokalnego  

 

Tworzenie i rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego (LEADER) 



•Premia w wysokości 100 tys. zł  

wypłacana w ratach:  

I rata – 80% kwoty pomocy,  

II rata – 20% kwoty pomocy. 

 

 

Premie na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej 



•Beneficjenci: 

„Płatności dla rolników przekazujących małe 

gospodarstwa” 

 

lub 

Ubezpieczony KRUS 

 

•Wielkość ekonomiczna nie większa niż 15 tys. euro,  

•Płatności za rok poprzedzający rok złożenia 

•Stworzenie miejsca pracy 

 

 

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 



2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" 

3.2.1 „Badania na rynek" 

2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP 

1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa” 

4.1.4 „Projekty aplikacyjne” 

INTELIGENTNY ROZWÓJ 



Program INTELIGENTNY ROZWÓJ  
2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" 

Termin: od 22 października 2015  do 31 marca 2016 r. 

Uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: 
patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe) 

K.K. Od 10 000 do 1 000 000 zł 

Intensywn. 
pomocy 

50% 

Dla MŚP 

www.parp.gov.pl 



Program INTELIGENTNY ROZWÓJ  
Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek" 

Termin: od 31 sierpnia do 30 września 2015 r. * 
*do dnia 28 października 2015 r 

Realizacja projektów dotyczących wdrożenia wyników 
prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych 

przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego 
zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek 

nowych bądź znacząco ulepszonych produktów. 

K.K. Powyżej 10 mln zł 

Intensywn. 
pomocy 

35-70% 

Dla MŚP 

www.parp.gov.pl 



Program INTELIGENTNY ROZWÓJ  
Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP 

Termin: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r. 

Realizacja projektów obejmujących zakup od 
wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego 
lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii 

produkcji lub nowego projektu wzorniczego. 
Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe.  

K.K. Min. wartość k.k. projektu wynosi: 60 000,00 zł. 
Maks. wartość k.k. projektu wynosi: 400 000,00 zł. 

Intensywn
. pomocy 

70-80% 

Dla MŚP 

www.parp.gov.pl 



Program INTELIGENTNY ROZWÓJ  
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa” 

Duże MŚP 

Termin: Od 14 października do 30 
listopada 2015 r. 

Od 4 maja do 31 grudnia 
2015 r. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację 
projektów, które obejmują badania przemysłowe i 

eksperymentalne prace rozwojowe albo 
eksperymentalne prace rozwojowe. 

K.K. Minimalna wartość k.k. 
projektu: 12 mln PLN.  

Minimalna wartość k.k. 
projektu: 2 mln PLN.  

Poziom 
pomocy 

25-65% 45-80% 

www.ncbir.gov.pl 



Program INTELIGENTNY ROZWÓJ  
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” 

Termin: od 21 października do 19 listopada 2015 r. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację 
projektu, który obejmuje badania przemysłowe i 

eksperymentalne prace rozwojowe albo 
eksperymentalne prace rozwojowe 

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum,  
w którego skład mogą wchodzić: 

1) co najmniej jedna jednostka naukowa,  
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu  

3) W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba 
przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej 

liczby konsorcjantów.   

K.K. Min. wartość k.k. projektu wynosi: 2 mln zł. 
Maks. Wartość dofinansowania 10 mln zł. 

Poziom 
pomocy 

25-70% 

 Duże i MŚP 

www.ncbir.gov.pl 



POLSKA WSCHODNIA 

Wdrażanie innowacji 

przez MŚP 

 

Wzór na konkurencję 



Program POLSKA WSCHODNIA 
poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 

Termin: od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r 

Projekty realizowane na terytorium makroregionu 
Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i 

prowadzące do stworzenia innowacyjnych 
(przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez 

wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. 
 Zatrudniał min. 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym. Przychody ze sprzedaży nie mniejsze 

niż 600 tys. PLN. Należący od co najmniej 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania 
kooperacyjnego, do którego należy minimum 5 przedsiębiorców. 

K.K. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln zł 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 7 mln zł 

Intensywn
. pomocy 

 50-85% 

Dla MŚP 

www.parp.gov.pl 



Program POLSKA WSCHODNIA 
Etap I Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję" 

Termin: Od 20 października do 30 grudnia 2015 r. 

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące 
przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz 

opracowanie strategii wzorniczej 
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług 

doradczych świadczonych przez doradców 
zewnętrznych 

K.K. Maksymalna kwota dofinansowania projektu 
wynosi 100 000 zł 

Intensywn
. pomocy 

85% 

Dla MŚP 

www.parp.gov.pl 


