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Kryteria te są szczegółowymi kryteriami, o których mowa w Horyzontalnych zasadach 
i kryteriach wyboru przedsięwzięć dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (tj. zasadach i kryteriach określonych przez Ministra Funduszy i Polityki 

Rozwoju, obowiązujących wszystkie przedsięwzięcia lub grupy przedsięwzięć, zgłaszane 

do finansowania w ramach planu rozwojowego). 

Szczegółowe kryteria zostały opracowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 

tj. Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz 

dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy 

odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, przy współpracy z Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Niniejsze kryteria wyboru są zgodne z zasadami niedyskryminacji i przejrzystości 
oraz dają pierwszeństwo objęcia wsparciem ze środków planu rozwojowego Krajowy Plan 

Odbudowy i Zwiększana Odporności w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz 

dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy 

odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu przedsięwzięciom z następujących 

obszarów: 

1) cyfryzacja; 

2) przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie miejsc pracy; 

3) ochrona środowiska i zrównoważone wzorce produkcji żywności; 

4) gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym działania związane 

z zapobieganiem marnotrawieniu żywności.

Ustanawia się dwa rodzaje szczegółowych kryteriów:

1) merytoryczne kryteria dostępu; 

2) kryteria premiujące.

Inwestycja A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw 

produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących 

w łańcuchu obejmować będzie następujące zakresy wsparcia1:

 dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez 

 tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, w tym rozbudowę i 

modernizację infrastruktury logistycznej i technologicznej służącej 

1 Zgodnie z brzmieniem KPO przyjętym przez Rade Ministrów w 2021 r.
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skupowaniu, przygotowaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu 

produktów rolnych, wraz z towarzyszącym systemem aplikacji cyfrowych, 

 inwestycji w ramach regionalnych rolno-spożywczych rynków hurtowych w 

zakresie infrastruktury przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych i spożywczych, 

 tworzenia miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów 

lokalnych.

 wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przetwórstwa rolno-

spożywczego (podmioty istniejące i nowo zakładane) w zakresie zakupu maszyn i 

urządzeń do przetwarzania, przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, specjalistycznych środków transportu do dystrybucji żywności oraz 

rozbudowy infrastruktury zakładów, w tym zrównoważonych i innowacyjnych 

technologii oraz inwestycji w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym;

 wsparcia w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i 

spożywczych przez rolników oraz osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność 

w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i działalności marginalnej, lokalnej i 

ograniczonej (MOL), sprzedaży bezpośredniej - w tym dofinansowanie zakupu 

maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania i sprzedaży produktów, 

specjalistycznych środków transportu oraz rozbudowy infrastruktury;

 wsparcia adaptacji, modernizacji budynków/hal i wyposażenia oraz środków 

transportu dla przewozy żywności dla organizacji charytatywnych i pożytku 

publicznego (OPP) zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne, 

banków żywności wraz z towarzyszącym systemem informatycznym i rozwojem 

aplikacji cyfrowych na te potrzeby;

 inwestycji producentów rolnych w zakresie: zakupu, montażu i utrzymania urządzeń i 

maszyn (np. czujniki/ sensory/ drony/ aplikacja /tablet/ wyposażenie budynku 

inwentarskiego np. w system zarzadzania stadem, czy kontroli jakości powietrza), 

zakupu i utrzymania/ aktualizacji rozwiązań cyfrowych rolnictwa 4.0. (aplikacji, 

oprogramowania) oraz zakupu usług rolnictwa 4.0. realizowanych na terenie 

gospodarstwa rolnego;

 inwestycji w gospodarstwach rolnych z zakresu dostosowań do zrównoważonych 

wzorców konsumpcji produkcji, w tym wymiana pokryć dachowych z materiałów 
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zawierających azbest i wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na 

plantacjach chmielu.

Dobór merytorycznych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących do konkursów 

organizowanych w ramach inwestycji A1.4.1. będzie uzależniony od rodzaju wsparcia 

udzielanego w ramach konkursu.2

Weryfikacja merytorycznych kryteriów dostępu następuje poprzez ocenę zerojedynkową, 

o ile dotyczy3. Niespełnienie merytorycznych kryteriów dostępu skutkuje brakiem 

możliwości (współ)finansowania ze środków planu rozwojowego Krajowy Plan Odbudowy 

i Zwiększana Odporności chyba, że kryterium zakłada możliwość wskazania i 

uzasadnienia oceny „nie dotyczy”.

Weryfikacja kryteriów premiujących następuje poprzez ocenę „spełnia/ nie spełnia” 

i na podstawie tej oceny przypisywane są punkty przyjęte dla danego kryterium 

w Regulaminie Konkursu lub zero („0”). 

Niespełnienie któregokolwiek kryterium premiującego nie powoduje wykluczenia 

przedsięwzięcia z (dalszej) oceny i tym samym nie skutkuje brakiem możliwości 

(współ)finansowania ze środków planu rozwojowego Krajowy Plan Odbudowy 

i Zwiększana Odporności. 

2 Kryteria te nie będą stosowane wszystkie łącznie w każdym konkursie, tylko ilość i rodzaj kryteriów będzie 
dopasowywany do zakresu wsparcia objętego danym konkursem. 
3 W zależności od rodzaju wsparcia ocenie będą podlegały wszystkie albo wybrane merytoryczne kryteria dostępu 
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Merytoryczne kryteria dostępu

Nr Nazwa kryterium Opis kryterium
Sposób 

weryfikacji
1. Rodzaj działalności 

MSP

Podmioty zaliczane do sektora przetwarzania i 

wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa, 

akwakultury i spożywczych oraz wytwarzania produktów 

rolnych wskazanych w Załączniku nr 1 do Traktatu o 

funkcjonowaniu UE i nierolnych będących poza 

Załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu UE).

Ze wsparcia wykluczone są podmioty z PKD o N=nr 

11.01.Z (z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po 

przetworzeniu przeznaczonego do spożycia), 11.04.Z, 

11.05.Z, 12.00.Z

0/ 1/ nie 

dotyczy

2. Zasięg terytorialny Weryfikowane jest czy przedsięwzięcie realizowane jest na 

terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej.

0/ 1/ nie 

dotyczy

3.

Usunięcie wymienianych 

elementów szkodliwych 

dla środowiska

Weryfikowane jest czy zdemontowane elementy mają 

zapewniony odbiór lub utylizację.

0/ 1/ nie 

dotyczy

4. Wielkość gospodarstwa Weryfikowane jest czy przedsięwzięcie realizowane jest w 

gospodarstwie o łącznej powierzchni gruntów rolnych 

równej co najmniej:

• średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie 

rolnym w kraju - w przypadku, gdy gospodarstwo jest 

położone w województwie, w którym średnia 

powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest 

równa lub wyższa niż średnia powierzchnia gruntów 

rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju;

• średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie 

w województwie - w przypadku, gdy gospodarstwo jest 

położone w województwie, w którym średnia 

powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest 

niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w 

gospodarstwie rolnym w kraju.

0/ 1/ nie 

dotyczy
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Kryteria premiujące

Nr Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób weryfikacji
1. Wykorzystanie TIK Weryfikowane jest czy efektem 

realizacji przedsięwzięcia będzie 

wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych u 

ostatecznego odbiorcy wsparcia

kryterium weryfikowane na 

podstawie informacji 

zadeklarowanych we 

wniosku o objęcie wsparciem

2. Przedsięwzięcie jest 

realizowane na terenie 

powiatów o 

niekorzystnej sytuacji 

na rynku pracy

Weryfikowane jest czy stopa 

bezrobocia rejestrowego w powiecie, 

w którym realizowane jest 

przedsięwzięcie wynosi pow. średniej 

wartości bezrobocia rejestrowego w 

kraju ogółem

kryterium weryfikowane na 

podstawie danych GUS

3. Przedsięwzięcie jest 

realizowane w 

powiatach, w których 

występowały PGR-y

Weryfikowane jest czy 

przedsięwzięcie jest realizowane na 

terenie powiatu, gdzie były PGR-y

kryterium weryfikowane na 

podstawie danych 

udostępnionych przez 

KOWR

4. Przedsięwzięcie jest 

realizowane w przez 

młodego rolnika

Weryfikowane jest czy 

przedsięwzięcie jest realizowane 

przez rolnika do 40 roku życia 

włącznie; kryterium uważa się za 

spełnione jeśli w roku, w którym 

organizowany jest nabór wniosków 

wnioskodawca ma nie więcej niż 40 

lat (decyduje rok urodzenia)

kryterium weryfikowane na 

podstawie danych ARiMR 

przy wykorzystaniu 

podanych we wniosku o 

objęcie wsparciem z KPO 

5. Realizacja 

przedsięwzięcia 

związana jest z 

wytworzeniem lub 

wprowadzeniem do 

obrotu żywności 

ekologicznej lub 

przetwórstwem 

produktów 

ekologicznych

Weryfikowane jest czy 

przedsięwzięcie dotyczy wytworzenia 

lub wprowadzenia do obrotu żywności 

ekologicznej lub przetwórstwa 

produktów ekologicznych;

kryterium weryfikowane na 

podstawie danych GIJHARS, 

ARiMR i informacji 

zadeklarowanych we wniosku 

o objęcie wsparciem

6. Realizacja Weryfikowane jest czy kryterium weryfikowane na 
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Nr Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób weryfikacji
przedsięwzięcia 

związana jest z 

rolnictwem 

ekologicznym

przedsięwzięcie realizowane jest w 

gospodarstwie, w którym prowadzona 

jest produkcja ekologiczna, która 

została zdefiniowana w przepisach 

rozporządzenia UE 2018/848;

podstawie danych GIJHARS, 

ARIMR i informacji 

zadeklarowanych we wniosku 

o objęcie wsparciem

7. Przedsięwzięcie jest 

realizowane w 

powiatach, gdzie 

występuje ONW typ 

górski i podgórski

Weryfikowane jest czy 

przedsięwzięcie jest realizowane na 

terenie powiatu, gdzie występują 

obszary niekorzystnych warunkach 

gospodarowania typ górski i 

podgórski;

kryterium weryfikowane na 

podstawie danych MRiRW 

(wg mapy ONW 

obowiązującej w roku 

ogłoszenie naboru)

8. Współpraca w realizacji 

przedsięwzięcia

Weryfikowane jest czy 

przedsięwzięcie jest realizowane 

przez spółdzielnie, w tym spółdzielnie 

rolników, rolnicze spółdzielnie 

produkcyjne, uznane organizacje 

producentów rolnych, uznane 

organizacje producentów sektora 

rybołówstwa i akwakultury oraz 

związki tych organizacji

kryterium weryfikowane na 

podstawie informacji 

podawanych we wniosku 

o objęcie wsparciem

9. Przedsięwzięcie jest 

realizowane w 

powiatach o dużym 

znaczeniu rolnictwa

Weryfikowane jest czy 

przedsięwzięcie jest realizowane na 

terenie powiatu, gdzie udział 

powierzchni użytków rolnych w 

powierzchni ogółem powiatu wynosi 

pow. 50%

kryterium weryfikowane na 

podstawie danych GUS

10. Nowi ostateczni 

odbiorcy wsparcia

Weryfikowane jest czy 

przedsięwzięcie jest realizowane 

przez ostatecznego odbiorcę 

wsparcia, który nie był beneficjentem 

poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji 

w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój PROW 

2014-2020

kryterium weryfikowane na 

podstawie danych ARiMR

11. prowadzenie 

działalności społecznej

Weryfikowane jest czy przez okres co 

najmniej 2 lat przed złożeniem 

kryterium weryfikowane na 

podstawie informacji 
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Nr Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób weryfikacji
wniosku o objęcie wsparciem z planu 

rozwojowego ostateczny odbiorca 

wsparcia nieprzerwanie prowadził 

działalność w zakresie 

przechowywania, przygotowywania 

lub dystrybucji żywności lub 

wydawania nieodpłatnie posiłków

podawanych we wniosku 

o objęcie wsparciem
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