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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

 

Działanie  

Współpraca 

 

Współpraca w ramach grup EPI 

 

Poddziałanie 16.1 

 

 

 

Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI  

na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa  
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Opis rodzaju operacji 

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) 

oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie 

innowacji w zakresie: 

• nowego lub znacznie udoskonalonego produktu rolnego, lub  

• nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu 

dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.  

 

Terminy 

Nabór wniosków: kwiecień/maj 2022 r. 
 

Beneficjenci 

Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa rożne podmioty 

należące do rożnych kategorii:  

• przedsiębiorstwa 

• rolnicy,  

• właściciele lasów,  

• naukowcy; instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie,  

• podmioty świadczące usługi doradcze.  

 

Szczegółowe koszty kwalifikowalne:  

1. budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów lub infrastruktury,  

2. zakupu lub instalacji: 

- nowych maszyn lub urządzeń, 

- nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do 

wykonywania badań; w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na 

oprogramowanie oraz wyników badań naukowych  

3. ogólne: 

• sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego; 

• związane z kierowaniem robotami budowlanymi; 

• przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: 

o kosztorysów, 

o projektów technologicznych lub budowlanych, 

o ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, 

o dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, 

o wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości; 
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4. bieżące: 

• upowszechnienia i promocji operacji oraz jej rezultatów; 

• administrowania stroną internetową projektu 

• wynajmu budynków lub pomieszczeń do projektu  

• utrzymania budynków lub pomieszczeń,  

• zakupu materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich  

• ubezpieczenia środków trwałych zakupionych, na okres operacji 

• usług księgowych, kadrowych i doradczych 

• pomocy prawnej bezpośrednio związanej z realizacją czynności objętych operacją; 

• wynagrodzenia osób administrujących realizacją operacji, w tym nie więcej niż jednej 

osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją. 

5. badania: 

• zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi; 

• odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń 

• wynajem aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń 

• wynajem specjalistycznych środków transportu wewnętrznego  

• wynagrodzenia pracowników naukowych podmiotów  

 

Kwoty i stawki wsparcia  

• Poziom pomocy wynosi 100% wydatków związanych prowadzeniem prac 

badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji, przy czym 

koszty prowadzenia badan! nie mogą̨ stanowić! więcej niż̇ 50% wartości kosztów 

kwalifikowanych.  

• Poziom pomocy na koszty inwestycyjne wynosi 70%  

• Poziom pomocy wynosi 100% wydatków w przypadku kosztów ogólnych, związanych z 

kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej. 

 

Koszty ogólne są̨ proporcjonalne do zakresu planu operacyjnego oraz wartości operacji  

i mogą̨ stanowić! maksymalnie 500 000 zł.  

 

Wysokość! pomocy na jedna" operacje" nie może przekroczyć! 5 500 000 zł, z tym że: 

− kosztów inwestycyjnych, kosztów badan!, oraz kosztów bieżących – max 5 000 000 zł,  

− kosztów ogólnych limit ten wynosi w sumie 500 000 zł.  


