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Rolniczy Handel Detaliczny

NABÓR WNIOSKÓW 
NA WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ

W związku z rosnącym popytem na pro-
dukty lokalne, wielu rolników prowadzą-
cych gospodarstwa rodzinne decyduje się 
na przetwarzanie produktów rolnych i ich 
sprzedaż w ramach rolniczego handlu de-
talicznego. 
Rolniczy handel detaliczny jest formą 
działalności związaną z  produkcją i  zby-
waniem żywności przez rolników kon-
sumentom końcowym. Od stycznia 2019 
roku może być ona również zbywana 
do  zakładów prowadzących handel deta-
liczny z przeznaczeniem dla konsumenta 
finalnego, jak sklepy, restauracje, czy sto-
łówki, ale muszą być one zlokalizowane 
na ograniczonym obszarze. 

Taka żywność musi pochodzić w  całości 
lub w  części z  własnej uprawy, hodowli  

lub chowu. Rolniczy handel detalicz-
ny można prowadzić po  rejestracji 
u  powiatowego lekarza weterynarii, 
w przypadku produktów pochodzenia 
zwierzęcego lub żywności zawierającej 
jednocześnie środki spożywcze pocho-
dzenia niezwierzęcego i produkty po-
chodzenia zwierzęcego. W  przypadku 
żywności pochodzenia niezwierzęcego, 
rejestracji dokonuje się u państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego. 

Produkcja i  zbywanie takiej żywno-
ści nie może się odbywać z  udziałem 
pośrednika. Wyjątkiem jest sprzedaż 
konsumentowi końcowemu podczas 
wystaw, festynów i targów organizo-
wanych w  celu promocji żywności, 
o ile pośrednik sam prowadzi rolniczy 

Od 26 października do 24 listopada 2020 Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi nabór wniosków w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rol-
nych, obrót nimi lub ich rozwój”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Pomoc będzie przyznawana na operacje polegające na podejmo-
waniu przez rolników, domowników, bądź małżonków rolników 
(podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w  pełnym 
zakresie), działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania pro-
duktów rolnych. 
O pomoc będą mogli ubiegać się również rolnicy oraz ich małżon-
kowie, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy w pełnym zakresie, którzy wykonują lub zamierzają podjąć 
działalność w zakresie przetwarzania i  zbywania przetworzonych 
produktów rolnych w  ramach rolniczego handlu detalicznego 
(RHD).

Wsparcie jest przyznawane w  formie refundacji części kosztów 
kwalifikowanych, poniesionych na  realizację inwestycji. Lista pro-
duktów przetwarzanych i  jednocześnie zbywanych obejmuje m. 
in. przetwory z owoców i warzyw, np. soki, dżemy, kiszonki, ma-
rynaty, koncentraty oraz przetwory zbożowe, takie jak mąki, ka-
sze, płatki, otręby, a także oleje, czy wędliny, jak również produkty 
mleczne, takie jak jogurty, sery czy śmietana. 

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na  zakup maszyn, urzą-
dzeń i  wyposażenia niezbędnego do  prowadzenia działalności 
w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Refundacji podlegają 

również koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzysty-
wanych do prowadzonej działalności, w tym koszty dostosowania 
pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń służących dotych-
czas do przygotowywania posiłków. Może to być także zakup kon-
tenerów, gdzie będzie prowadzona działalność przetwórcza, pod 
warunkiem, że będą one trwale związane z nieruchomością. 
Kosztem kwalifikowanym jest również zakup wraz z  instalacją 
maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania i magazynowa-
nia oraz zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej, a także leasing 
zakończony przeniesieniem praw własności oraz koszty ogólne.  
Dofinansowanie nie obejmuje natomiast zakupu środków trans-
portu oraz używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

Wniosek o przyznanie pomocy składamy w oddziale regionalnym 
ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Moż-
na to zrobić osobiście lub przez upoważnioną osobę albo wysłać 
przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopa-
da 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041). Formularz 
wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami 
oraz instrukcją wypełniania jest dostępny na stronie internetowej 
Agencji.

Wszelkie informacje na temat poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój” zostały zamieszczone na stronie 
www.arimr.gov.pl. Można je również uzyskać pod nu-
merem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84. 

handel detaliczny i sprzedaje wyprodu-
kowaną przez siebie żywności podczas 
tych imprez. Sprzedawana żywność 
musi pochodzić od podmiotów prowa-
dzących produkcję w  tym samym po-
wiecie, w  którym pośrednik sam pro-
wadzi taką działalność lub w powiecie 
sąsiadującym. 

Korzyści z  prowadzenia rolniczego 
handlu detalicznego jest wiele. Skra-
ca się droga od przysłowiowego pola 
do  talerza, rolnik może podyktować 
wyższą cenę, a  konsument i  tak nie 
zapłaci więcej, gdyż nie będzie marży 
narzucany przez pośredników. Przy 
prowadzeniu takiej działalności rol-
nik ma także możliwość skorzystania 
z preferencji podatkowych.


