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• EPI-AGRI innowację w rolnictwie i leśnictwie definiuje jako nowy 
pomysł, który potwierdzi swoją użyteczność w praktyce. 
Wprowadzenie go przynosi korzyści gospodarcze, społeczne lub 
środowiskowe.  

• https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/what-innovation  
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Cele rozp.1305/2013 (art.4) 

W ogólnych ramach WPR, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, w tym 
działań w sektorze spożywczym i sektorze produktów niespożywczych oraz 
leśnictwie, przyczynia się do osiągnięcia następujących celów:  

 

• a) wspieranie konkurencyjności rolnictwa;  

• b) zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz 
działania w dziedzinie klimatu;  

• c) osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego wiejskich 
gospodarek i społeczności, w tym tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy. 
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Artykuł 55 ust 1- Cele. Rozp.1305/2013 

 EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa ma na celu:  

• a) wspieranie sektorów rolnictwa i leśnictwa efektywnych pod względem wykorzystania 
zasobów, rentownych gospodarczo, produktywnych, konkurencyjnych, niskoemisyjnych 
oraz przyjaznych dla klimatu i odpornych na jego zmianę, zmierzających w kierunku rolno-
ekologicznych systemów produkcji oraz harmonijnie korzystających z podstawowych 
surowców naturalnych, od których rolnictwo i leśnictwo są zależne;  

• b) udzielanie pomocy w zapewnianiu stabilnych i zrównoważonych dostaw żywności, paszy 
i biomateriałów, zarówno istniejących, jak i nowych rodzajów;  

• c) udoskonalanie procesów w celu zachowania stanu środowiska, dostosowania się do 
zmiany klimatu i łagodzenia jej;  

• d) tworzenie pomostów między najnowszą wiedzą badawczą i technologią a rolnikami, 
zarządcami lasów, społecznościami  wiejskimi, przedsiębiorcami, organizacjami 
pozarządowymi i usługami doradczymi.  
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Artykuł 55 ust 2. Rozp.1305/2013    

   EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa dąży do  osiągnięcia swoich celów 
poprzez:  

• a) tworzenie wartości dodanej poprzez lepsze łączenie badań i praktyki rolnej oraz 
zachęcanie do powszechniejszego stosowania dostępnych działań dotyczących 
innowacji; 

• b) promowanie szybszego i szerszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w praktyce; 
oraz  

• c) informowanie środowiska naukowego o potrzebach w zakresie badań w odniesieniu 
do praktyki rolnej.  

 

Ust.3.  EFRROW przyczynia się do osiągania celów EPI na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa poprzez wspieranie, zgodnie z art. 35, grup operacyjnych EPI, 
o których mowa w art. 56, oraz sieci EPI, o której mowa w art. 53.  
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PROW 2014-20 Wzrost innowacyjności-cele szczegółowe 

• 1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na 
obszarach wiejskich. 

• 1B) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i 
leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania 
środowiskiem i lepszych wyników.  

• 2A) Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie 
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu 
uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania 
produkcji rolnej.  

• 3A) Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich 
zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, 
dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i 
krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe. 
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Rozp. MRiRW z 23 grudnia 2016 (Dz.U 2017, poz.25 nowelizacja 669,1391) 

Pomoc przyznaje się grupie operacyjnej EPI 

 A. & 3.ust.1 pkt1  Kategorie podmiotów:  
 1.    rolnicy lub grupy rolników; 

 2.     właściciele lasów; 

 3.     jednostki naukowe w rozumieniu art.2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki; 

 4.     przedsiębiorcy   (sektora rolnego lub spożywczego w tym usług gastronomicznych, przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz 

sektora rolnego i spożywczego np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji);  

 5.     podmioty doradcze.  

Grupa operacyjna nie może ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów będących rolnikami.    

 

     B. (PROW 14-20)Członkami grupy operacyjnej mogą być także:  

1. konsumenci i ich organizacje; 

2. jednostki samorządu terytorialnego;  

3.  organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego. 

4. Inne podmioty   

Rolą członków grupy operacyjnej, wymienionej w punkcie B, będzie inicjowanie, animowanie, popularyzacja operacji itd.”.  
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cd. 

2.  & 3.ust.1 pkt2 działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie: 

  
a) nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004r., Nr 90, poz.864/2, z późn. zm.)  lub 

 

b) nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania 
do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub 

c) nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, lub  

d) nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;  

e) tworzenia lub rozwoju 

         - krótkich łańcuchów dostaw  

         -rynków lokalnych dot. produkcji….. 
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cd. 

§ 4. 1. Pomoc przyznaje się na operacje:  

1) której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie 
udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej . 

2) opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod  
organizacji lub marketingu dot. produkcji, przetwarzania lub wprowadzenia do obrotu 
produktów objętych załącznikiem I do traktatu 

3) Tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych dot. …. 

        której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków 
publicznych. 
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cd. 

• 2. Pomoc przyznaje się, jeżeli:  
1) operacja będzie realizowana w nie więcej niż dziesięciu etapach, a w przypadku operacji, której planowana 

wysokość pomocy nie przekracza 1 000 000 złotych – w dwóch etapach;  

2) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy;  

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a w przypadku gdy ze względu na zakres lub 
przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie – 60 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

4) płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 20% łącznej planowanej wysokości pomocy; 

5)  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;  

6)  rezultaty operacji będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości, co najmniej na stronie 
internetowej, o której mowa w pkt 5, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej.  
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cd. 

§ 5. 1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:  

1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,  

2) zakupu lub instalacji: a) nowych maszyn lub urządzeń, b) nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do 
wykonywania badań stosowanych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub 
prac rozwojowych w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie 
przekracza okresu realizacji operacji, c) wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na 
oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki, 

3)  ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”, 

4) bieżące, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, zwane dalej 
„kosztami bieżącymi”, 

5) badań, o których mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, obejmujących wyłącznie badania stosowane w rozumieniu art. 2 
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy, 
zwanych dalej „badaniami”, 

6) podatku od towarów i usług (VAT), który jest kwalifikowalny zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r 

 

       – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.  
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§ 5 ust.4. Do kosztów bieżących zalicza się koszty:  

1) upowszechnienia i promocji operacji oraz jej rezultatów;  

2) administrowania stroną internetową, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5; 

3) wynajmu budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących 
realizacją operacji; 

4) utrzymania budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących 
realizacją operacji, obejmujące koszty: sprzątania, ochrony budynków lub pomieszczeń oraz dostawy energii elektrycznej i 
cieplnej, gazu i wody, a także odbioru nieczystości płynnych i stałych; 

5) usług pocztowych, telekomunikacyjnych, kurierskich oraz dostępu do sieci Internet; 

6) zakupu materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i kopiowania dokumentów; 

7)  ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach realizacji operacji, za okres, w którym realizowana jest operacja; 
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8) prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi operacji, w tym prowizji i innych opłat; 

9) usług księgowych, kadrowych i doradczych, z wyłączeniem usług doradczych świadczonych przez jednostki, o 
których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”; 

10) pomocy prawnej bezpośrednio związanej z realizacją czynności objętych operacją, które nie stanowią 
elementu stałej lub okresowej działalności podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej ani nie są 
związane z ich bieżącymi wydatkami operacyjnymi;  

11) wynagrodzenia osób administrujących realizacją operacji, w tym nie więcej niż jednej osoby pełniącej funkcje 
związane z kierowaniem operacją, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z 
wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz 
składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpowiadające 
procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tych osób poświęconego na zadania związane z realizacją 
operacji, lecz nie więcej niż: a) dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku osoby 
pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją, b) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku pozostałych 
osób administrujących realizacją operacji.   
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cd. 

§ 5 ust.5 5. Do kosztów badań zalicza się koszty:  

1) zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;  

2) dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych 
urządzeń służących do wykonywania badań w ramach tej operacji, ujętych w ewidencji środków trwałych 
podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji i bezpośrednio 
wykorzystywanych w związku z realizacją operacji – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury 
lub tych urządzeń przekracza okres realizacji operacji;  

3) ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub 
innych urządzeń służących do wykonywania badań w ramach tej operacji;  

4) ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu 
wewnętrznego; 

5) wynagrodzenia pracowników naukowych podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, wchodzących w 
skład grupy operacyjnej, w tym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-
dydaktycznych lub  naukowych oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, 
wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w 
związku z wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz 
składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpowiadające 
procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tych osób poświęconego na zadania związane z realizacją operacji, 
lecz nie więcej niż 1,5-krotność miesięcznej minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonej dla 
danego stanowiska w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 2063).   

 (Pomoc nie obejmuje kosztów nabycia rzeczy używanych oraz nabycia nieruchomości) 
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cd. 

§ 6. 1. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 12 000 000 złotych na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do:  

1) kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, kosztów bieżących i kosztów badań oraz związanych z nimi kosztów, o 
których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, limit ten wynosi w sumie 5 000 000 złotych;  

2) kosztów ogólnych i związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, limit ten wynosi w sumie  500 000 
złotych.  

§ 6. 2. Pomoc przyznaje się w wysokości do:  

1) 100% kosztów ogólnych i kosztów bieżących oraz związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6; (vat. 
którego nie można odliczyć) 

2) 90% kosztów badań i związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6; 

3) 50% kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, i związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6. 
(budowy obiektów, zakupu i instalacji maszyn) 
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§ 6. 3. Przy ustalaniu wysokości pomocy: 
 1) koszty bieżące i związane z nimi koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 
6, uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy 
kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, i kosztów badań oraz 
związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6; 
 2) koszty ogólne i związane z nimi koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 
6, uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy 
pozostałych kosztów kwalifikowalnych. 
 § 6. 4. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego 
zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość 
rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, o której mowa w art. 
48 ust. 2 lit. e rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 
2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i 
kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. 
Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.4)), przy ustalaniu wysokości pomocy 
uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.  

 

    
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Materiał opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. 

 



Grupy operacyjne z udziałem DODR Wrocław 

1. Grupa operacyjna „Wołowina z Zielonej Doliny”: 
Celem założonej grupy jest realizacja projektu „Innowacyjne metody chowu 
bydła mięsnego w celu uzyskania wysokiej jakości dolnośląskiej wołowiny”. 
 
Lider projektu: „DOZEDO” Dolnośląska Zielona Dolina- Spółka z o.o. 
 
Członkowie grupy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy Radków, Dolnośląskie Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, 3 rolników indywidualnych.  
 
Całkowita wartość operacji: 2 859 836,00 zł. 
 
Wnioskowana kwota pomocy: 2 224 896,00 zł. 
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2. Grupa operacyjna „Ekoinnowacje w uprawach”: 
Celem założonej grupy jest realizacja projektu „Poprawa jakości zbóż oraz 
nasion rzepaku i roślin bobowatych poprzez innowacyjne nawożenie 
granulatem utworzonym na bazie pyłu bazaltowego wzbogaconego 
siarką”.  
 
Lider projektu: Poltegor- Instytut Badawczy, Instytut Górnictwa 
Odkrywkowego.  
 
Członkowie grupy: IUNG Puławy- Państwowy Instytut Badawczy, 
Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych „Bazalt” Gracze spółka z o.o., 
Dolnośląskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, 
rolnik indywidualny.  
 
Całkowita wartość operacji: 1 926 150,61 zł 
 
Wnioskowana kwota pomocy: 1 759 127,37 zł 
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3. Grupa operacyjna „IQ Grape”: 
Celem założonej grupy jest realizacja projektu „IQ Grape- Innowacyjna 
technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji 
produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich 
wytworzonych lokalnie”.  
 
Lider projektu: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
 
Członkowie grupy: Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych- Oddział we 
Wrocławiu, Przedsiębiorstwo wielobranżowe ARIS Przemysław Demków, 
Winnica Niemczańska Spółka z o.o., Vin-Sor Spółka z o.o., Wrocław, 
Dolnośląskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, 12 
rolników- właścicieli winnic.  
 
Całkowita wartość operacji: 4 794 374,00 zł. 
 
Wnioskowana kwota pomocy: 4 398 374,00 zł.  
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Dziękuję za uwagę  
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