
Obrót produktami rolnymi przez Internet  

Internet coraz częściej trafia pod wiejską strzechę, co piąty mieszkaniec wsi regularnie 

zagląda do Internetu. Im większe gospodarstwo, tym częściej sieć wykorzystywana jest jako 

narzędzie pracy. Gospodarstwa agroturystyczne, nie wyobrażają sobie pracy bez Internetu. 

Założenie strony internetowej, to najtańsza forma promocji, która przekłada się na większą 

ilość gości. To najłatwiejszy i najszybszy sposób komunikowania się. Do podobnego wniosku 

dochodzi coraz większa liczba rolników utrzymujących się ze sprzedaży płodów rolnych.  

Internetu rolnicy używają głównie do komunikowania się z agencjami rolnymi. Na razie w 

ten sposób można głównie zdobywać informacje umieszczone na tych stronach, niestety nadal 

wszystko trzeba załatwiać osobiście. Ale Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

od przyszłego roku ma wprowadzić możliwość aktualizowania w Internecie baz danych 

dotyczących hodowanych zwierząt oraz wniosków o dopłaty bezpośrednie. Każdy rolnik 

otrzyma konto i hasło do systemu IACS. Już w bieżącym roku rolnicy musieli zaznaczyć, w 

jakiej formie zechcą w przyszłym roku otrzymywać wniosek o dopłaty. Wprowadzenie 

Internetu pod gospodarskie strzechy mają umożliwić znowelizowane przepisy o płatnościach 

bezpośrednich.  

Mniej rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna na terenach wiejskich utrudnia dostęp do 

Internetu. W 2006 roku TP SA przyłączył do sieci 115 tys. nowych klientów ze wsi i małych 

miejscowości.  

Rolnicy w Internecie szukają głównie informacji przydatnych do prowadzenia gospodarstwa, 

ale coraz częściej kupują tam także sprzęt rolniczy, taki jak: części zamienne do maszyn i 

narzędzi rolniczych. Złożone przez Internet zamówienie zrealizuje się pocztą kurierską.  

 

Od 01.01.2007 r. zmieniły się radykalnie zasady handlu na rynku towarowym Warszawskiej 

Giełdy Towarowej S.A. Towarami na które zawieranych jest najwięcej transakcji są towary 

pochodzenia rolniczego takie jak: zboża, mięso, masło, cukier.  

 

WSPARCIE FINANSOWE DLA DZIAŁALNOŚCI (e-commerce)   
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych 

na ten cel w ustawie budżetowej będzie realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego 

kraju. 

  

W ramach osi 3 tzw. społecznej realizowane będą działania „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” (Kod działania 311) oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” (Kod działania 312). Pomocą finansową w formie zwrotu 50% 

kosztów kwalifikowalnych projektu mogą zostać objęte działania związane ze świadczeniem 

pozarolniczych usług oraz zakładaniem na obszarach wiejskich mikroprzedsiębiorstw.  

 

Beneficjentem pomocy w działaniu 311 może być: rolnik, małżonek rolnika lub domownik 

– w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Maksymalna wysokość 

pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może 

przekroczyć 100 tys. zł. 

 

W działaniu 312 beneficjentem może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako 
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mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający 

równowartości w zł 2 mln euro. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu 

beneficjentowi nie może przekroczyć 300 tys. zł. 

 
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: 

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 
2) usług dla ludności; 

3) drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa; 

4) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 
5) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 

6) usług transportowych; 

7) usług komunalnych; 
8) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 

9) magazynowania lub przechowywania towarów; 

10) wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; 

11) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

 

Podobnie jak w Sektorowym Programie Operacyjnym – Rolnictwo (realizowanym w latach 

2004-2006) w działaniu „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu 

zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”, kosztem 

kwalifikowalnym będzie mógł być zakup komputera z oprogramowaniem o czym świadczą 

interpretacje ARiMR zamieszczone jako odpowiedzi na pytania zadawane przez internautów. 

- Wsparciu podlega działalność określona kodem PKD 52.61.Z „Sprzedaż detaliczna 

prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej”. Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną 

dowolnych towarów wysyłanych do zamawiającego na podstawie wyboru dokonanego w 

oparciu o katalogi, ogłoszenia, modele lub inne środki reklamy, zamawianych za 

pośrednictwem poczty oraz sprzedaż bezpośrednią prowadzoną przez telewizję, radio, telefon 

i internet (zakres działania e-commerce). 

- Koszt zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania można uznać za koszt 

kwalifiklowany, jeżeli z opisu projektu wynika potrzeba zakupu takiego sprzętu, 

oprogramowania i ma on bezpośredni wpływ na osiągnięcie celów projektu. 
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