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WSPARCIE SEKTOROWE 
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PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH – WPR 2020 

 wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na 

podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej 

(planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013, 

 wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 

ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości 

produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i 

ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne 

środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 

ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego. 
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SEKTORY  PRZEWIDZIANE  DO  OBJĘCIA WSPARCIEM  

Sektory, w odniesieniu do których kraj członkowski jest zobowiązany do 

uruchomienia wsparcia: 

• owoców i warzyw,  

• pszczelarski.  

Pozostałe sektory, w odniesieniu do których kraj członkowski może uruchomić 

wsparcie: 

  zboża len i konopie baranina i kozina 

cukier wołowina i cielęcina mięso drobiowe 

chmiel mleko i przetwory mleczne jaja 

nasiona wieprzowina ziemniaki 

suszone warzywa strączkowe, soja, brukiew,  buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna, koniczyna, 

esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka. 
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Sektorowe rodzaje interwencji 

Komisja Europejska w przepisach określiła: 

Cele (ogólne, szczegółowe, sektorowe),  

Rodzaje interwencji. 
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CELE  OGÓLNE 

(Art. 5) 

a) wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora 

rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego; 

b) zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań 

w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych 

celów związanych ze środowiskiem i klimatem; 

c) umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów 

wiejskich. 
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CELE  SZCZEGÓŁOWE 

(Art. 6, ust. 1) 

a) wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności 

w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego; 

b) zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe 

ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację; 

c) poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości; 

d) przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do 

niej, a także wykorzystanie zrównoważonej energii; 

e) wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami 

naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze; 
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CELE  SZCZEGÓŁOWE 

(Art. 6, ust. 1) 

f) przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług 

ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;  

g) przyciąganie i utrzymanie młodych rolników i ułatwianie rozwoju 

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich; 

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju 

lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego 

leśnictwa; 

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności 

i zdrowia, w tym bezpiecznej i pożywnej żywności wyprodukowanej w 

sposób zrównoważony, zapobiegania marnotrawieniu żywności, jak również 

dobrostanu zwierząt.  8 



a) planowanie i organizacja produkcji, dostosowanie produkcji do popytu,  

zwłaszcza pod względem jakości i ilości, optymalizacja kosztów produkcji  

i zwrotów z inwestycji oraz stabilizowanie cen producenta; cele te odnoszą 

się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c);  

b) koncentracja podaży i wprowadzania do obrotu danych produktów, w tym za 

pomocą marketingu bezpośredniego; cele te odnoszą się do celów 

szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) i c); 

c) poprawa konkurencyjności średnio- i długoterminowej, w szczególności 

poprzez modernizację; cel ten odnosi się do celu szczegółowego określonego 

w art. 6 ust. 1 lit. c); 

CELE SEKTOROWE 

 (art. 41a) 
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CELE SEKTOROWE 

 (art. 41a) 
d) badania i rozwój w zakresie zrównoważonych metod produkcji, m.in.: odporności na 

agrofagi, innowacyjnych praktyk i technik produkcji, zwiększających konkurencyjność 
gospodarczą i wspierających rozwój rynku; cele te odnoszą się do celów 
szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), c) i (i); 

e) promowanie, opracowywanie i wdrażanie: 

i. metod i technik produkcji  przyjaznych dla środowiska; 

ii. metod upraw odpornych  na agrofagi i przyjaznych dla środowiska; 

iii. standardów dotyczących dobrostanu zwierząt wykraczających poza minimalne wymogi ustanowione 
w przepisach unijnych i krajowych, 

iv. przyjaznych dla środowiska metod zagospodarowania i zarządzania produktami ubocznymi i 
odpadami; 

v. zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności ochrona wody, gleby  
i powietrza, a także działania na rzecz bioróżnorodności.  

(cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. e), f), i) 
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CELE SEKTOROWE  

(art. 41a) 

f) przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania się do niej, jak określono 
w art. 6 ust. 1 lit. d);  

g) podwyższanie wartości handlowej i jakości produktów, w tym poprawa jakości 
produktów i rozwój produktów z chronioną nazwą pochodzenia, chronionym 
oznaczeniem geograficznym lub objętych krajowymi systemami jakości; cele te odnoszą 
się do celu szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 lit. b); 

h) promocja i marketing produktów; cele te odnoszą się do celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i c); 

i) zwiększenie konsumpcji produktów sektora owoców i warzyw, świeżych lub 
przetworzonych; cele te odnoszą się do celu szczegółowego określonego w art. 6 lit. i); 

j) zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, w celu unikania kryzysów 
i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach danego sektora; cele te odnoszą się 
do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c). 
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PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA 

Sektor owoców i warzyw 

• organizacje producentów lub ich zrzeszenia uznane na podstawie rozporządzenia 

(UE) nr 1308/2013  

Pozostałe  sektory 

• zorganizowane formy współpracy rolników/producentów rolnych wskazane przez 

państwa członkowskie w ich planach strategicznych WPR; 

• 3  cele mogą realizować (art.41a lit. a), b), j) wyłącznie organizacje producentów 

lub zrzeszenia organizacji producentów uznane na mocy rozporządzenia (UE) nr 

1308/2013; 

• 5 rodzajów interwencji z możliwością wsparcia dla organizacji międzybranżowych 

uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013; 
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PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA 
Pozostałe sektory  

3  cele, które mogą realizować (art.41a lit. a), b), j)) wyłącznie organizacje 

producentów lub ich zrzeszenia uznane na mocy rozporządzenia (UE) nr 

1308/2013: 

a) planowanie i organizacja produkcji, dostosowanie produkcji do popytu, w 

szczególności pod względem jakości i ilości, optymalizacja kosztów produkcji 

i zwrotów z inwestycji oraz stabilizacja cen producenta;  

b) koncentracja podaży i wprowadzania do obrotu danych produktów, w tym 

poprzez marketing bezpośredni;  

j) zapobieganie kryzysom i zarządzanie ryzykiem, mające na celu unikanie i 

radzenie sobie z kryzysami na rynkach danego sektora. 13 



RODZAJE INTERWENCJI 

 Sektor owoców i warzyw oraz Pozostałe sektory  

(art. 41b ust.1)  

RODZAJ INTERWENCJI  PODMIOTY UPRAWNIONE 

DO WSPARCIA  

a) inwestycje w rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe, 

badania i produkcja eksperymentalna, a także inne 

działania, w tym: 

i. ochrona gleby, w tym wzbogacanie zasobów węgla w glebie; 

ii.  poprawa użytkowania i zarządzania wodą, w tym oszczędność 

wody, jakość wody i odwadnianie; 

iii. zapobieganie szkodom spowodowanym niekorzystnymi 

zjawiskami klimatycznymi oraz promowanie   rozwoju i   

stosowania odmian, ras i praktyk zarządzania dostosowanych do 

zmieniających się warunków klimatycznych; 

sektor owoców i warzyw -

organizacje producentów lub ich 

zrzeszenia uznane na podstawie 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013  

 

pozostałe sektory - 

zorganizowane formy współpracy 

rolników/producentów rolnych 

określone przez państwa 

członkowskie w ich planach 

strategicznych WPR 
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RODZAJ INTERWENCJI  PODMIOTY UPRAWNIONE 

DO WSPARCIA  

iv. zwiększenie oszczędności energii, efektywności energetycznej i 

wykorzystania energii odnawialnej; 

v. opakowania ekologiczne tylko w dziedzinie badań i produkcji 

eksperymentalnej; 

vi. bezpieczeństwo biologiczne, zdrowie i dobrostan zwierząt; 

vii. ograniczenie wytwarzania odpadów i lepsze wykorzystanie produktów 

ubocznych i odpadów oraz zarządzanie nimi; 

viii.  poprawa odporności na agrofagi; 

ix.  zmniejszenie ryzyka i skutków stosowania pestycydów lub 

ograniczenie stosowania leków weterynaryjnych, w tym antybiotyków; 

x.  tworzenie i utrzymywanie siedlisk sprzyjających różnorodności 

biologicznej; 

sektor owoców i warzyw -

organizacje producentów lub ich 

zrzeszenia uznane na podstawie 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013  

 

pozostałe sektory - zorganizowane 

formy współpracy 

rolników/producentów rolnych 

określone przez państwa 

członkowskie w ich planach 

strategicznych WPR 

 

RODZAJE INTERWENCJI  

(art. 41b ust.1)  
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RODZAJE INTERWENCJI  

(art. 41b ust.1)  
RODZAJ INTERWENCJI  PODMIOTY UPRAWNIONE 

DO WSPARCIA  

b) usługi doradcze i pomoc techniczna, w szczególności w 

zakresie technik zrównoważonej ochrony przed 

szkodnikami, zrównoważonego stosowania pestycydów 

oraz adaptacji i łagodzenia zmiany klimatu; 
 

sektor owoców i warzyw -

organizacje producentów lub ich 

zrzeszenia uznane na podstawie 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013  

 

pozostałe sektory - zorganizowane 

formy współpracy 

rolników/producentów rolnych 

określone przez państwa 

członkowskie w ich planach 

strategicznych WPR 

ORAZ 

uznane organizacje 

międzybranżowe 

 

 

c) szkolenia, w tym coaching i wymiana najlepszych 

praktyk; 
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RODZAJE INTERWENCJI  

(art. 41b ust.1)  

RODZAJ INTERWENCJI  PODMIOTY UPRAWNIONE DO 

WSPARCIA  

d) produkcja ekologiczna lub zintegrowana; sektor owoców i warzyw - organizacje 

producentów lub ich zrzeszenia uznane na 

podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013  

pozostałe sektory - zorganizowane formy 

współpracy rolników/producentów rolnych 

określone przez państwa członkowskie w ich 

planach strategicznych WPR 

e) działania mające na celu zwiększenie trwałości 

i wydajności transportu i składowania 

produktów; 

f) promocja, komunikacja i marketing, w tym 

działania mające na celu w szczególności 

podniesienie świadomości konsumentów na 

temat unijnych systemów jakości oraz 

znaczenia zdrowej diety i dywersyfikacji 

rynków; 

 

jw. PLUS uznane organizacje 

międzybranżowe 
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RODZAJE INTERWENCJI  

(art. 41b ust.1)  

RODZAJ INTERWENCJI  PODMIOTY UPRAWNIONE DO 

WSPARCIA  

g)    wdrażanie unijnych i krajowych systemów jakości; uznane organizacje producentów lub ich 

zrzeszenia (sektor owoce i warzywa) lub 

zorganizowane formy współpracy 

(pozostałe sektory) 

h)  wdrożenie systemów identyfikowalności i 

certyfikacji, w szczególności monitorowania 

jakości produktów sprzedawanych konsumentom 

finalnym; 

sektor owoców i warzyw – organizacje 

producentów lub ich zrzeszenia uznane na 

podstawie rozporządzenia (UE) nr 

1308/2013 

pozostałe sektory - zorganizowane formy 

współpracy rolników/producentów 

rolnych określone przez państwa 

członkowskie w ich planach 

strategicznych WPR 

ORAZ 

uznane organizacje międzybranżowe 

i) działania łagodzące zmiany klimatu i 

przystosowujące do zmiany klimatu 
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RODZAJE INTERWENCJI  

(art. 41b ust.2)  

W odniesieniu do celu „ Zapobieganie kryzysom i zarządzanie ryzykiem”, 

wybierają co najmniej jeden z poniższych typów interwencji, który chcą 

wpierać: 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO 

WSPARCIA 

a) tworzenie i/lub uzupełnianie funduszy wspólnego 

inwestowania przez organizacje producentów  

i zrzeszenia organizacji producentów uznanych na 

mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013; 

 

sektor owoców i warzyw – 

organizacje producentów lub ich 

zrzeszenia uznane na podstawie 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 

pozostałe sektory - zorganizowane 

formy współpracy 

rolników/producentów rolnych 

określone przez państwa 

członkowskie w ich planach 

strategicznych WPR 

b)  inwestycje w rzeczowe i niematerialne składniki 

majątku, umożliwiające wydajniejsze zarządzanie 

ilościami wprowadzanymi do obrotu; 

c)    zbiorowe przechowywanie produktów 

wyprodukowanych przez organizację producentów lub 

członków organizacji producentów; 
19 



RODZAJE INTERWENCJI  

(art. 41b ust.2)  

W odniesieniu do celu „ Zapobieganie kryzysom i zarządzanie ryzykiem”, 

wybierają co najmniej jeden z poniższych typów interwencji, który chcą 

wpierać: 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO 

WSPARCIA 

d) ponowne nasadzenia sadów, tam gdzie jest to konieczne, 

po obowiązkowym karczowaniu ze względów 

zdrowotnych lub fitosanitarnych na polecenie właściwego 

organu państwa członkowskiego, lub w celu dostosowania 

się do zmian klimatu; 

 

sektor owoców i warzyw – 

organizacje producentów lub ich 

zrzeszenia uznane na podstawie 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 

 

pozostałe sektory - zorganizowane 

formy współpracy 

rolników/producentów rolnych 

określone przez państwa 

członkowskie w ich planach 

strategicznych WPR 
 

e)   wycofanie z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji lub w 

innych celach; 

f)   zielone zbiory polegające na całkowitych zbiorach 

niedojrzałych, nienadających się do sprzedaży produktów 

na danym obszarze, które przed rozpoczęciem zielonych 

zbiorów nie zostały uszkodzone z powodu warunków 

klimatycznych, chorób lub z innych powodów;  20 



RODZAJE INTERWENCJI  

(art. 41b ust.2)  
W odniesieniu do celu „ Zapobieganie kryzysom i zarządzanie ryzykiem”, 

wybierają co najmniej jeden z poniższych typów interwencji, który chcą 

wpierać: 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO 

WSPARCIA 

g) niezbieranie plonów owoców i warzyw, polegające na 

zakończeniu bieżącego cyklu produkcyjnego na danym 

obszarze, gdzie produkt jest dobrze rozwinięty oraz ma 

solidną i właściwą jakość handlową, z wyłączeniem 

zniszczenia produktów w wyniku zjawisk klimatycznych 

lub chorób;  

 

sektor owoców i warzyw – 

organizacje producentów lub ich 

zrzeszenia uznane na podstawie 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 

 

pozostałe sektory - zorganizowane 

formy współpracy 

rolników/producentów rolnych 

określone przez państwa 

członkowskie w ich planach 

strategicznych WPR 
 

h)  ubezpieczenie zbiorów i produkcji, które przyczynia się do 

zabezpieczenia dochodów producentów w przypadku strat 

poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych, 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób lub inwazji 

agrofagów, przy  jednoczesnym zapewnieniu, że 

beneficjenci podejmowali niezbędne środki zapobiegania 

ryzyku; 21 



RODZAJE INTERWENCJI  

(art. 41b ust.2)  

W odniesieniu do celu „ Zapobieganie kryzysom i zarządzanie ryzykiem”, 

wybierają co najmniej jeden z poniższych typów interwencji, który chcą 

wpierać: 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO 

WSPARCIA 

i) coaching skierowany do innych organizacji producentów 

i zrzeszeń organizacji producentów uznanych na podstawie 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub producentów 

indywidualnych; 

 

sektor owoców i warzyw – 

organizacje producentów lub ich 

zrzeszenia uznane na podstawie 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 

 

pozostałe sektory - zorganizowane 

formy współpracy 

rolników/producentów rolnych 

określone przez państwa 

członkowskie w ich planach 

strategicznych WPR 
 

j)   wdrażanie i zarządzanie wymogami sanitarnymi 

i fitosanitarnymi krajów trzecich na terytorium Unii w celu 

ułatwienia dostępu do rynków państw trzecich; 

k) usługi doradcze, pomoc techniczna, szkolenia i wymiana 

najlepszych praktyk, w szczególności w zakresie technik 

zrównoważonej kontroli agrofagów, zrównoważonego 

stosowania pestycydów lub leków weterynaryjnych, a także 

wykorzystania zorganizowanych platform obrotu i giełd 

towarowych na rynku kasowym i terminowym. 22 



RODZAJE INTERWENCJI 

 Sektor pszczelarski (art.49 ust. 1) 

a) usługi doradcze, pomoc techniczna, szkolenia, informacje i wymiana 

najlepszych praktyk dla pszczelarzy i organizacji pszczelarzy,  

b) inwestycje w rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe, a także inne działania,  

w tym na rzecz: 

i. zwalczania inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy; 

ii. zapobiegania szkodom spowodowanym niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi oraz 

promowanie rozwoju i stosowania praktyk zarządzania dostosowanych do zmieniających się 

warunków klimatycznych; 

iii. ponownego zasiedlenia uli w UE, w tym pszczołami z pasiek hodowlanych; 

iv. racjonalizacji sezonowego przenoszenia uli; 

v. poprawy konkurencyjności i innowacyjności w sektorze pszczelarstwa; 
23 



RODZAJE INTERWENCJI 

 Sektor pszczelarski (art.49 ust. 1) 

d) działania wspierające laboratoria do analizy produktów pszczelarskich; 

f) współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie wdrażania 

programów badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelarskich; 

g) promocja, komunikacja i marketing, w tym działania związane z 

monitorowaniem rynku, mające na celu w szczególności zwiększenie 

świadomości konsumentów na temat jakości produktów pszczelich i znaczenia 

zdrowej diety; 

h) działania mające na celu poprawę jakości produktu. 
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Spośród określonych przez Komisję Europejską celów  

i  rodzajów interwencji Państwa członkowskie w swoich 

planach strategicznych WPR, wybierają jeden lub 

więcej rodzajów interwencji, które będą realizować. 
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Program operacyjny 
sektor owoców i warzyw (art.44) 

 w sektorze owoców i warzyw cele oraz interwencje realizowane są za 

pośrednictwem zatwierdzonych programów operacyjnych 

organizacji producentów i / lub zrzeszeń organizacji producentów 

uznanych na mocy rozporządzenia ( UE) nr 1308/2013; 

 trwa co najmniej 3 lata i nie dłużej niż 7 lat; 

 musi być zatwierdzony przez państwa członkowskie; 
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Program operacyjny 
sektor owoców i warzyw (art.44) 

 dąży do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 41a lit. e) i f) (co 

najmniej 15% wydatków w ramach programu operacyjnego) oraz co 

najmniej dwóch innych celów, o których mowa w tym artykule; 

 interwencje w ramach rodzajów interwencji, o których mowa w art. 41 b ust. 

2 lit. d), e), f), nie mogą przekroczyć 1/3 całkowitych wydatków  

w ramach programów operacyjnych; 

 interwencje w ramach programów operacyjnych zrzeszeń organizacji 

producentów są w całości finansowane z wkładów organizacji 

członkowskich tego zrzeszenia pochodzących   

z funduszy operacyjnych tych organizacji członkowskich; 
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Fundusze operacyjne 
sektor owoców i warzyw (art.45) 

Organizacje producentów lub ich zrzeszenia mogą tworzyć fundusze 

operacyjne. Fundusz operacyjny jest finansowany:  

a) ze składek pochodzących od: 

(i) członków organizacji producentów lub samej organizacji producentów; 

(ii) zrzeszeń organizacji producentów, ze składek ich członków; 

b)   z unijnej pomocy finansowej, która może zostać przyznana 

organizacjom producentów lub ich zrzeszeniom, jeśli przedstawią one 

program operacyjny.  

Fundusze operacyjne wykorzystywane są wyłącznie do finansowania 

programów operacyjnych zatwierdzonych przez państwa członkowskie.  

lub 
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Unijna pomoc finansowa  
sektor owoców i warzyw (art.46) 

1. jest równa kwocie rzeczywiście wpłaconych składek i jest ograniczona 
do 50 % rzeczywiście poniesionych wydatków.  

2. jest ograniczona do: 

a) 4,1% wartości produkcji sprzedanej przez każdą organizację 
producentów; 

b) 4,5% wartości produkcji sprzedanej przez każde zrzeszenie 
organizacji producentów; 

c) 5% wartości produkcji sprzedanej przez każdą międzynarodową 
organizację producentów lub przez każde międzynarodowe zrzeszenie 
organizacji producentów; 
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Unijna pomoc finansowa  
sektor owoców i warzyw (art.46) 

3.  na wniosek organizacji producentów limit 50% może zostać zwiększony 

do   60% dla programu operacyjnego lub części programu operacyjnego 

spełniającego co najmniej jeden z określonych w rozporządzeniu 

warunków; 

3a. limit 50% może zostać zwiększony do 80% dla wydatków związanych  

z celem „Badania i rozwój w zakresie zrównoważonych metod 

produkcji”, jeżeli wydatki te obejmują co najmniej 5% wydatków w 

ramach programu operacyjnego. 
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Unijna pomoc finansowa  
sektor owoców i warzyw (art.46) 

4. Limit 50% może zwiększony do 100% w następujących przypadkach: 

a) wycofanie z rynku, które nie przekracza 5% wielkości produkcji 
 wprowadzonej do obrotu w ramach każdej organizacji producentów  
 i które są zbywane w drodze: 

(i)   bezpłatnej dystrybucji na rzecz organizacji charytatywnych i fundacji zatwierdzonych  
 przez państwa członkowskie, do wykorzystania w ich działalności  
 związanej ze wspieraniem osób, których prawo do pomocy publicznej jest uznane w 
 prawie  krajowym, w szczególności z powodu braku niezbędnych środków 
 utrzymania; 

(ii)  bezpłatnej dystrybucji do instytucji penitencjarnych, szkół i publicznych instytucji  
 oświatowych, zakładów, o których mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
 oraz na  obozy wakacyjne dzieci, a także do szpitali i domów spokojnej starości 
 wyznaczonych przez państwa członkowskie, podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu 
 zapewnienia, aby tak rozdzielone ilości były dodatkowe w stosunku do ilości zwykle 
 kupowanych przez takie zakłady; 
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Unijna pomoc finansowa  

Pozostałe sektory (art.63) 

1. Unijna pomoc finansowa ograniczona do 50% faktycznych wydatków poniesionych 

na rodzaje interwencji, o których mowa w art. 41 b; 

 Pozostała część wydatków ponoszona jest przez zorganizowane formy współpracy m. in.: 

• wskazane przez państwo członkowskie w swoim planie strategicznym WPR formy 

współpracy między producentami rolnymi, 

• organizacje producentów lub ich zrzeszenia uznane na mocy rozporządzenia nr 

1308/2013, 

• uznane organizacje międzybranżowe; 

2. Państwa członkowskie mogą zdecydować, że unijna pomoc finansowa zasilać będzie 

fundusze operacyjne utworzone przez organizacje producentów lub ich zrzeszenia. 
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Unijna pomoc finansowa  
Pozostałe sektory (art.63) 

3. Limit 50% zwiększa się do 60% dla organizacji producentów lub ich zrzeszeń 

uznanych na mocy rozporządzenia 1308/2013 przez pierwsze 5 lat po roku ich 

uznania; 

4. Unijna pomoc finansowa jest ograniczona się do 5% wartości produkcji sprzedanej: 

- każdej organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów lub 

- producentów zorganizowanych w formach współpracy (wskazane przez 

państwo członkowskie w swoim planie strategicznym WPR formy współpracy 

między producentami rolnymi, organizacje producentów lub ich zrzeszenia 

uznane na mocy rozporządzenia nr 1308/2013, uznane organizacje 

międzybranżowe). 
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Prośba o przekazanie informacji 

I. Jakie zorganizowane formy współpracy producentów rolnych 

powinny być podmiotami uprawnionymi do wsparcia? 

II. Jakie rodzaje interwencji chcieliby Państwo realizować i w jakim 

zakresie? 

III. Jakie szacunkowe koszty przewidujecie Państwo na realizację 

planowanych działań? 

Odpowiedzi prosimy przekazać do dnia 25 lutego 2019 r. na adres 

cmo2020@minrol.gov.pl 
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
23.01.2019 r. 

Dziękuję za uwagę  
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