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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
 

Praktyczne informacje: DOTACJA DLA RHD 
Działanie: Działanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 

rolnych, obrót nimi lub ich rozwój 
Nabory 

tematyczne 

poddziałania 4.2 

 
Dla kogo 

Dotacje: 

Dla Rolników lub Małżonka rolnika:   
 
- jeżeli są ubezpieczeni w KRUS 
- wykonują lub planują podjąć prowadzenie działalności w 
zakresie przetwórstwa produktów rolnych w ramach 
Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD). 

 

 
Co to jest Rolniczy Handel Detaliczny : 
Skrót: 
Rolnik może rozpocząć działalność w ramach rolniczego handlu (RHD) po 
dokonaniu rejestracji u Powiatowego Lekarza Weterynarii (produkty 
pochodzenia zwierzęcego) lub Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 
(produkty pochodzenia roślinnego).  

Dzięki RHD można prowadzić przetwórstwo produktów rolnych 
bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej! 

Typy projektów - 
ograniczenie:  

Dotacje mogą być przeznaczone na inwestycje dotyczące 
przetwarzania produktów rolnych.  

Produkty rolne przetwarzane i zbywane w ramach 
rolniczego handlu detalicznego: 

Lp. Kategoria/produkt rolny 

1 Produkty pochodzenia niezwierzęcego 

2 Przetwory z owoców: soki owocowe, dżemy, owoce suszone, 

inne 3 Przetwory z warzyw: kiszonki warzywne, marynaty warzywne, 

soki warzywne, inne 4 Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki 

5 Przetwory z warzyw i grzybów 

6 Przetwory z orzechów 
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7 Przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby, inne 

8 Koncentraty spożywcze: koncentraty warzywne, syropy 

owocowe, inne 9 Oleje 

10 Mleko surowe albo mleko surowe i siara 

11 Surowa śmietana 

12 Jaja od drobiu 

13 Jaja od ptaków bezgrzebieniowych 

14 Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, 

pierzga, mleczko pszczele 15 Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub 

produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso 

mielone 
16 Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z 

tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone 17 Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach 

fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby 

mięsne lub mięso mielone 
18 Produkty mięsne 

19 Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie 

20 Produkty jajeczne 

 
 

Kwota dotacji 

oraz 
przeznaczenie 

wydatków:  

I Dotacja tej grupy  beneficjentów w  wysokości: 
• Od 10 000,00 do 100 000,00 zł,  

Dotacje  50% kosztów inwestycji (kosztów kwalifikowalnych). 
 

II. Co możemy kupić: 
1. Roboty budowlane (budowa, rozbudowa, przebudowa, 

nadbudowa, adaptacja) związane z modernizacją pomieszczeń 
(w tym kuchni)  lub obiektów przeznaczonych do 
prowadzenia przetwórstwa produktów rolnych. 

 
a. Zakup maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych oraz 

wyposażenia, przeznaczonych do Magazynowania lub 
przygotowania produktów rolnych do  przetwórstwa, 
przetwarzania produktów rolnych, magazynowania 
produktów rolnych lub półproduktów oraz 
przygotowania ich do sprzedaży, np.: 

b. zbiorniki, wanny, kuchnie, urządzenia chłodnicze, 
kuchnie, naczynia, piekarniki, lodówki, zmywarki, 
krajalnice, formierki, młynki, wędzarnie,  prasy stoły 
produkcyjne, sortownicze, systemy transportu,  , 
mieszalniki, rozdrabniacze, pakowaczki, wagi, itp., 
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2. Inne np.: koszty biznesplanu, projektu budowlanego, 
kosztorysu, itp. 

 

Wymagania po 
realizacji wniosku 

zg z wytycznymi 
Inspekcji 

Weterynaryjnej 
lub Inspekcji 

Sanitarnej 

1. Rejestracja w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego jest 
obowiązkowa i bezpłatna  

2. RHD może prowadzić wyłącznie rolnik który musi posiadać 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, gdyż takie 
zaświadczenie stanowi załącznik do wniosku o rejestrację.  

3. Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej 
uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu musi 
stanowić co najmniej 50% tego produktu (z wyłączeniem wody) to 
oznacza, że dozwolone jest korzystanie z części surowców pochodzących z 
obrotu detalicznego lub hurtowego 

 4. Jeśli rolnik, musi sprzedawać swoje produkty wyłącznie: w miejscu 
produkcji (np. w gospodarstwie) lub przeznaczonych do handlu miejscach 
podczas promocji żywności (targi, wystawy, kiermasze, festyny ), do 
zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta finalnego odbywa się, jeżeli zakłady te są zlokalizowane na 
obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej 
żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego lub na obszarach 
powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku 
województwa, sąsiadujących z tym województwem (np. sklepy, 
restauracje, stołówki). 

5. W RHD nie powinny być przetwarzane surowce pozyskane z lasu np. 
jagody i inne owoce leśne, rośliny zielarskie i zioła dziko rosnące gdyż nie 
pochodzą z własnej uprawy.  

6. Każda żywność złożona, bez względu na % udział składników 
pochodzenia zwierzęcego (przetworzonych lub nieprzetworzonych), nie 
podlega nadzorowi PIS, lecz Inspekcji Weterynaryjnej. 

”Bezpieczeństwo produkowanej żywności Rolnicy wprowadzający 
żywność przetworzoną powinni zagwarantować jej bezpieczeństwo 
poprzez właściwą produkcję, przechowywanie oraz znakowanie wyrobu 
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gotowego zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 w sprawie przekazania 
konsumentom informacji na temat żywności (...) Pomocnym poradnikiem 
we wdrażaniu tych zaleceń jest poradnik opublikowany na stronie 
Głównego Inspektora Sanitarnego pn. ,,Wytyczne Dobrej Praktyki 
Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego 
pochodzenia w warunkach domowych”..” 

Przyjmowanie 

wniosków  

31 stycznia 2019-01 marca 2019 

 

Z poważaniem 

Beata i Waldemar Krzewińscy 
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