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liczba kwota [zł] ogółem
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wykorzystanie 
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16 Współpraca 581 879 001,46 1 112 2 730 268 534,55 469,22% 306 339 375 815,50 58,32% 184 131 144 194,88 22,89%

Zawarte umowy (czynne) / wydane decyzje Zrealizowane płatności

działanie Nazwa działania

Złożone wnioski

Dane wg stanu na 06.11.2022

Podsumowanie zbiorcze dotychczasowych naborów



W ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020 zorganizowanych
zostało 6 naborów dla Grup Operacyjnych:
- 4 nabory dla projektów badawczo wdrożeniowych,
- 2 nabory tematyczne w zakresie tworzenia Krótkich Łańcuchów
Żywnościowych

ponad 306* 
utworzonych Grup 

Operacyjnych

200 projektów na tworzenie 

Krótkich Łańcuchów 
Żywnościowych

106 projektów 

badawczo-wdrożeniowe

ponad 900
Grup 

Operacyjnych 
wnioskujących o 
dofinansowanie

w ramach działania 
„Współpraca”

* ich liczba stale wzrasta z uwagi na proces podpisywania umów dofinansowania. Trwa również ocena wniosków złożonych w ramach VI naboru (ilość: 349)



W PS WPR 2023-2027 wsparcie w ramach interwencji Współpraca będzie 
udzielane w dwóch zakresach:

• Wsparcie przygotowawcze 

utworzenie Grupy Operacyjnej (GO) EPI i opracowanie planu operacji GO EPI 
dotyczącej realizacji operacji, z uwzględnieniem potrzeb rolników – wsparcie 
do 50 tys. zł (ryczałt w oparciu o planowany budżet).

• Realizacja operacji

realizację operacji przez GO EPI, z uwzględnieniem potrzeb rolników –
wsparcie do 2,5 mln zł (refundacja kosztów kwalifikowalnych), z preferencją 
dla operacji do 350 tys. zł (ryczałt w oparciu o planowany budżet).

Interwencja Współpraca Grup 
Operacyjnych EPI



Realizacja operacji:

• nie więcej niż: 100% kosztów ogólnych, przy czym koszty te mogą stanowić 
maksymalnie 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, 

• 100% kosztów badań, przy czym koszty te mogą stanowić maksymalnie 50% 
kwoty pomocy na daną operację, 

• 65% kosztów inwestycji materialnych i niematerialnych, zgodnie z art. 73 
rozporządzenia o Planach Strategicznych WPR oraz do 100 % w przypadku 
inwestycji nieprodukcyjnych. 

Koszty bieżące/administracyjne w ramach realizacji operacji, w tym koszty związane z 
działaniami na rzecz rozwijania produkcji w systemach jakości żywności wypłacane 
będą w formie ryczałtu w wysokości – do 20% kosztów inwestycyjnych i badań (art. 
83 ust. 1 lit. d oraz ust. 2 lit. c). 

Wsparcie do 350 tys. zł udzielane w formie kwoty określonej indywidualnie dla 
operacji, tj. na podstawie planowanego budżetu projektu złożonego przez 
wnioskodawcę (art. 83 ust. 1 lit. c oraz ust. 2 lit. b) z uwzględnieniem powyższych 
intensywności pomocy poszczególnych kategorii kosztów. 

Interwencja Współpraca Grup 
Operacyjnych EPI



Beneficjent:

Wsparcie przygotowawcze 

osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej ze zdolnością prawną 

(1 podmiot zdolny do zawarcia umowy w imieniu partnerstwa).

Realizacja operacji

partnerzy GO EPI nieposiadającej zdolności prawnej/ GO EPI posiadająca 
zdolność prawną.

Interwencja Współpraca Grup 
Operacyjnych EPI



Wsparcie przygotowawcze - fakultatywne (na utworzenie GO 
EPI i opracowanie planu operacji dotyczącej realizacji projektu). 

Realizacja operacji - rozwiązania w zakresie 
nowych/udoskonalonych produktów lub technologii, metod 
organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i 
leśnym,  w tym na rzecz rozwijania produkcji w systemach 
jakości żywności oraz rolnictwa 4.0. Operacje skoncentrowane 
będą w zakresie produkcji i przetwarzania produktów rolnych. 

Interwencja Współpraca Grup 
Operacyjnych EPI



W Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 
w ramach interwencji LEADER/Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność (RLKS) będą realizowane operacje w zakresie rozwoju 
pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, w szczególności: 

• gospodarstw agroturystycznych

• zagród edukacyjnych

• gospodarstw opiekuńczych

• rozwoju współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych.

Krótkie Łańcuchy Żywnościowe w Planie 
Strategicznym WPR 2023-2027



Wsparcie w zakresie rozwoju współpracy w ramach 
krótkich łańcuchów żywnościowych udzielane będzie w 
formie dotacji do wysokości 350 tys. zł. 

Wysokość dotacji zostanie ustalona na podstawie 
planowanego budżetu projektu, a płatność będzie miała 
charakter ryczałtowy.

Krótkie Łańcuchy Żywnościowe w Planie 
Strategicznym WPR 2023-2027



Interwencja LEADER jest podejściem oddolnym, dlatego: 

• ostateczny zakres wsparcia oferowanego na danym 
obszarze na poszczególne operacje zależeć będzie od 
potrzeb zdiagnozowanych przez lokalną społeczność i 
przyjętej przez nią LSR. 

Krótkie Łańcuchy Żywnościowe w Planie 
Strategicznym WPR 2023-2027
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