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NOWE  EKOOBOWIĄZKI 

4



Prezentację  prowadzi:

Wiesław  Wasilewski
konsultant ds.

pozyskiwania funduszy pomocowych

0 – 606 255 253

biuro; 0 - 505 308 207

E-mail; funduszepomocowe@wp.pl
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PRIORYTETY  2017 roku

�PRAWIE WSZYSTKIE NABORY MAJĄ 
ODBYĆ SIĘ w 2017 ROKU  –

w tym PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE

� Zalecenia KE:

� WIĘKSZY UDZIAŁ ZIP np. w 4.2

� UPROSZCZENIE  procedur
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WSPARCIE

FIRM   

DUŻYCH



Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 
1. Budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz 

przebudowa istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej 
kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo; 

2. Budowa nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o nom. mocy 
cieplnej do 20 MW – min. 1 MW

3. Realizacja kompleksowych projektów - budowa nowych lub

przebudowa istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji 
wraz z sieciami 

• Kwota - 420,000,00 PLN 

• Ministerstwo Energii/NFOŚiGW

• NABÓR - II kwartał 2017 r. 

• Zakwalifikowano 48 wniosków na 0,7 (0,42)  mld zł - w tym: 2 x OSM (~2,5)
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PROGRAM  OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA  i  ŚRODOWISKO



Premiowane projekty;  
� O największym potencjale redukcji CO2 na jednostkę dofinansowania z 

największą redukcję emisji pyłów do powietrza

� BUDOWA NOWYCH - oszczędność energii pierwotnej w wysokości min. 10%
� Dobór technologii o najmniejszej z możliwych emisji CO2

� PRZEBUDOWA istniejących instalacji na instalacje skutkująca redukcją CO2 o co 

najmniej 30% w porównaniu do strumienia ciepła w istniejącej instalacji

� OBOWIĄZKOWY  audyt energetyczny PRZED  i PO

(1.3.3) Ogólnopolski system wsparcia doradczego w tym dla przedsiębiorstw w

zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – 100% REFUNDACJI

� ZALICZKA do 50 % dotacji

� WEDŁUG MAPY POMOCY, ale nie więcej niż 85% k.k. 7

PROGRAM  OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO



MAPA  POMOCY  REGIONALNEJ 
na lata  2014-2020
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Działanie 1.2.  Promowanie efektywności energetycznej i 

korzystania z OZE w przedsiębiorstwach
1. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne 

energetyczne
2. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w 

przedsiębiorstwach 

3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach 
poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia 
instalacji technologicznych, oświetlenia i ciągów transportowych linii 
produkcyjnych

4. Budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (wymiana źródła na OZE); 

5. Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania 
energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
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PROGRAM  OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO



Integralną częścią projektu POWINNY być 

inteligentne systemy zarządzania energią w przedsiębiorstwie
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WSKAŹNIKI REZULTATU/EFEKTU; 
� Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
� Zmniejszenie zużycia energii końcowej
� Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
� Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej

LIMIT naboru – 0,3 mld  PLN
ZIF – pożyczka z umorzeniem uzależnionym od efektu EKO

Ministerstwo Energetyki/NFOŚiGW

Termin naboru – marzec  2017 r.

PROGRAM  OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO



PROW  2014-2020

16.1   „WSPÓŁPRACA”   (EPI)

GRUPA OPERACYJNA EPI – NOWE lub ZNACZNIE  UDOSKONALONE 

produkty, praktyki, procesy i technologie wymienione w Załączniku nr 1 

do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, operacja kończy się 

przetworzeniem na produkt wymieniony w Załączniku nr 1. 

Poziom pomocy; 

a. 100% K.K. kosztów ogólnych - bieżące funkcjonowania grupy operacyjnej, 

studia wykonalności, plan operacyjny, animacja, promocja rezultatów, plan 
biznesowy

b. 90% K.K. prace badawcze, wdrożeniowe - max. (a + b) 2 mln PLN

c. 50 % k.k. pozostałe (wdrożenie) – w tym budowa prototypu

max. 10 mln PLN (58 + … mln EURO)
11



ZASADY OCENY WNIOSKÓW
Rozporządzenie z 23.12.2016 r. – zmiana  8.02.2017 r.

� Tryb konkursowy

� Możliwość zaliczki (do 50% dotacji)

� MŚP + DUŻE – najlepiej forma KONSORCJUM

� Punktacja: max. - 51, min. – 10, ocena panelu ekspertów (ODR)

� Kryteria oceny;

a. zróżnicowanie partnerów w grupie w tym rolników

b. analiza techniczna, kosztów oraz korzyści

c. potencjalna skala oddziaływania rezultatów operacji

d. potencjał innowacyjny operacji

e. czas (do 12 m.) i koszt realizacji (do 2 mln)

f. stopień realizacji priorytetów UE (ochrona środowiska, klimat)

NABÓR:  CZERWIEC 2017r. (?)12

PROW  2014-2020

16.1   „WSPÓŁPRACA”   (EPI)
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WSPARCIE 

FIRM 

ŚREDNICH i MAŁYCH



1) zakupu (wraz z instalacją)

a) maszyn lub urządzeń do:
- magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,

- przetwarzania produktów rolnych,

- magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania produkcji lub magazyn.

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania 

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu wraz z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu

hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych OP
b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem OP.

- innych niż związanych z ochroną środowiska,

- kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i obiektów do produkcji biogazu, 

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
3) przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności:

- kosztorysów,

- projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,

- przygotowania biznesplanu:

- sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego 

w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
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PROW  4.2
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój



o 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, bez drobiu – MAŁE 

o 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - MAŁE 

o 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu 

o 10.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków 

o 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 

o 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 

o 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 

o 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 

o 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 

o 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych - ziemniaki lub zboża 

o 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych - wyrobów z jaj 

o 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych - miód

o 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 

o 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
o 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholu etylowego do spożycia 15

PROW  4.2
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój



o 11.02 Z Produkcja win gronowych 

o 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych - bez  winopochodnych 

o 13.10.D Produkcja przędzy i włókna ze słomy lnianej i konopnej 

o 20.14.Z Produkcja alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia 

o Przetwórstwo roślin na produkty wykorzystywanych na cele energetyczne

o 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, rzepaku, szyszek chmielu lub materiału

siewnego roślin rolniczych i warzywnych 

o 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 

o 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 

o 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 

o 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka i wyrobów mleczarskich 

o 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - usługowe

zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych
16

PROW  4.2
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój



PROW  4.2
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój
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� Pierwszy nabór z grudnia 2015 r. - 836 szt. wniosków z tego ok. 

480 pozostało w procedurach oceniających 

� Wg. nowego Rozporządzenia MRiRW ostatecznie wszystkie wnioski i 

umowy do końca stycznia br. – a jednak TRWA OCENA

NAJBLIŻSZY  NABÓR
– 44 dni od podpisania Rozporządzenia. MRiRW (kwiecień)

OSTATNI NABÓR (10 mln dotacji) – III kwartał br.



STATYSTYKA  NABORU 4.2

stan na 31.12.2016 r.

� CAŁKOWITY Limit dla 4.2 (przedsiębiorcy + rolnicy) – 3,07 
mld PLN (0,693 mld EURO)

� Limit I naboru – 163 mln EURO (po zwiększeniu)

� Złożono 1127 szt. (836 + 291)

� Wnioskowano o 1,5 MLD zł dotacji (48,9% całości)

� Podpisano 147 umów na 0,23 mld zł (7,7% limitu)

� Wypłacono 12 szt. umów – za 12,2 mln zł (0,4%)  ZALICZKI

• 33% całej puli środków – na tyle do dziś złożono wniosków

• 21% całej puli środków – na tyle do dziś zostało podpisanych umów

• 9% całej puli środków – na tyle do dziś znalazło się na kontach rolników

ZMIANA PREZESA  ARiMR – OD MARCA Prezes ENERGIA
18



WYKAZ RODZAJÓW INWESTYCJI ZWIĄZANYCH 
z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

lub PRZECIWDZIAŁANIEM ZMIANOM KLIMATU

1. Obiekty gromadzenia odpadów stałych

2. Zbiorniki na ścieki przemysłowe

3. Zbiornikowe systemy bioremediacji (neutralizacji) odpadów i ścieków  - np. nawozy 

4. Oczyszczalnie ścieków na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej

5. Piece na biomasę na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej

6. Wymiana pieca węglowego na piec gazowy na potrzeby działalności  przetwórczej

7. Instalacje paneli słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, małe

elektrownie wiatrowe do produkcji energii na potrzeby własnej działalności 

8. Systemy odzysku ciepła lub pompy ciepła
9. Wymiana eternitowych pokryć dachowych budynków produkcyjnych i magazynów,

10. Termomodernizacja budynków

11. Produkcja biogazu na potrzeby prowadzonej działalności przetwórczej
19



…PAMIĘTAJMY  O  PRZETARGACH…

� DWUETAPOWOŚĆ; oferta kierunkowa x 3 (KI)/wniosek o płatność

� KONKURS OFERT; oparty o „ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI PROW” czyli 
nieomal „Prawo zamówień publicznych” z 29.01.2004r. 

� OBOWIAZUJE „Poradnik inwestora”;
� Możliwość weryfikacji na 4 miesięcy przed złożeniem wniosku o płatność - ARiMR

- KONIECZNOŚĆ upublicznienia na swojej www. i strony: arimr.gov.pl - od 17 MARCA

- Zamówienie NIE MOŻE być udzielone podmiotom powiązanym (osobowo lub kapitałowo)

- Ściśle określone formaty (parametry, punktacja) w „Zapytaniu ofertowym” 

– Dotyczy wartości zamówienia powyżej   20 tys. PLN 

CZĘSTE  BŁĘDY:
• Wagi argumentu dotyczą potencjalnego wykonawcy a nie przedmiotu postępowania

• Brak wpisu o stronie www. w KRS/EDG

KONTROLE:
- Wykorzystanie zaliczki – subkonto, wartości netto, TYLKO wyłonieni wykonawcy

- Brak tablicy informacyjnej (zmiana zasad) – KARA  1% dotacji
20



PROGRAM  OPERACYJNY

POLSKA  WSCHODNIA
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WZÓR  NA  KONKURENCJĘ  (1.4)

ETAP I
Wybór audytora wzorniczego

i wykonawcy strategii wzorniczej

– 85 % dotacji, ale nie więcej niż 100 tyś PLN

ETAP II
Wdrożenie strategii wzorniczej z 

INNOWACYJNYM (w skali zakładu) PRODUKTEM

wraz z zakupem środków trwałych  

Np. pakowaczka – 70 % dotacji

Max. kwota dotacji – 3 mln PLN

TYLKO MŚP z min. 1 rok działalności i 600 tyś. obrotu oraz 5 pracowników



KREDYT  NA  INNOWACJE 

KREDYT na INNOWACJE  TECHNOLOGICZNE  
PO IR 3.2.2

� KONKURS ostatni (X 2016) 453 firmy, wnioski o 1.5 mld PLN

� PULA  400 mln PLN, w tym dla woj. mazowieckiego 54,5 mln.  PLN 

� TYLKO MŚP i przez Internet, po uzyskaniu promesy kredytowej BGK (+16)

� NOWA TECHNOLOGIA; prawo własności przem., wyników badań przem., 

wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. 

� TECHNOLOGIA umożliwi wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych 

towarów, procesów w stosunku do dotychczas wytwarzanych w Polsce 

� NIEOBOWIĄZKOWA opinia o nowej technologii

� OBOWIAZUJE lista rankingowania projektów, a nie nabór ciągły.

� POMOC/DOTACJA - według mapy intensywności pomocy

� PODNIESIONO max. wysokość premii technologicznej do 6 mln zł (4)

NOWY konkurs: 20 luty - 29 marca 2017r. 22



COSME

(plan Junckera)   

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego

� 1% w skali roku i max. kwota kredytu – 600 tyś PLN

� Zakres gwarancji BGK - 80% wartości kredytu, tylko nowe kredyty

� Max. 27 m. dla kredytu obrotowego lub 99 m. dla kredytu inwest.

� Brak konieczności zastawiania własnego majątku

� Alternatywa po wyczerpaniu limitu pomocy de minimis

� Dystrybucja przez 11 banków i nieskomplikowane formalności 

GWARANCJE dla ok. 10 tys. firm – dużo z branży spożywczej i 
rolnej
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FINANSOWANIE  PRZEZ  STRONĘ  TRZECIĄ

• EBI Luxemburg – MASPEX (60), MLEKOVITA (37,5), MLEKPOL (90)

• KREDYTY PREFERENCYJNE (4,5 mld zł, 8 rodzajów w 8 bankach):

- ROLNICY - a. RR, b. Z,  c. ZC, d. K01 (obrotowa) e. K02

- PRZETWÓRCY – a. DK01 (obrotowe) b. DK02 (środki trwałe) 

c. ZC (zobowiązania cywilno-prawne)

…MOŻLIWOŚĆ SFINANSOWANIA MASZYN UŻYWANYCH I NIERUCHOMOŚCI…

• KONTRAKT OPERATORSKI/FRANSZYZA z wieloletnią umową 

odbioru – kotłownia, kogeneracja, oczyszczalnia ścieków itp.. 

• UDZIAŁ W ZYSKACH „dostarczamy np. urządzenia 

energooszczędne i dzielimy się potencjalnymi zyskami” np. LEDOWE 
oświetlenie zakładu” 24



.
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NOWE 

EKOOBOWIĄZKI



NOWE  EKOOBOWIĄZKI  

ODPADY/OSADY/FLOTATY
USTAWA (styczeń 2013r.)

�Od 23.01.2016r. obowiązek redukcji 
ładunków biodegradowalnych (azot, fosfor) 

�Odpowiedzialność  karna  wytwórcy osadu  

� ROZPORZĄDZENIE M. G. z  8.01.2013r. w  
sprawie kryteriów oraz procedur 
dopuszczania ….w tym osady których  ciepło  
spalania  wynosi  max. 6 MJ/kg s. m. 
NIE  MOŻNA  SKŁADOWAĆ…

1.
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EFEKTYWNOŚĆ  ENERGETYCZNA
�& 9. pkt 7 ... obowiązek zwiększenia 

efektywności energetycznej  o min. - 1,5% r/r, 
bazowo lata 2011-2013 

� BIAŁE CERTYFIKATY - ok. 970 zł/toe olej 
ekwiwalentny ~ tona ropy;

�Obowiązek audytu (dla DUŻYCH) chyba że 
wdrożą SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ lub 
ŚRODOWISKIEM (ISO 50001)

�Ustawa weszła w życie od 1 października 
2016 r. – upomnienie KE (także MŚP ?) 

2.
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NOWE  EKOOBOWIĄZKI



PRAWO  WODNE
� Art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej UE 

(2000/60/WE)  tzw. WODNA KONSTYTUCJA

� „Wszyscy korzystający z wody (bez względu na sposób jej 

poboru) i kto pogarsza jej stan będzie płacił”

� STAWKI: propozycja  0,7-3,1 zł/m3 ???

� Albo inteligentne liczniki albo ekwiwalent: mleko -
3,4l, np. woda w butelce – 1,2 l (!?)

� Krytyczny IV 2018 r. – zmiana miejsca i terminu  
opłat z UM na „Państwowe Gospodarstwo WODY POLSKIE”

� DECYZJĄ  z 20.10.2016r. ZAWIESZENIE obowiązku

� Opłaty "za zmniejszenie naturalnej retencji„ -
DESZCZÓWKA (od 3,5 tyś. m2 lub min.70% utwardzenia) BEZ 

…

3.
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NOWE  EKOOBOWIĄZKI



EMISJA PYŁU - SPALANIE WĘGLA
�Nowe normy spalania od 2018 roku (dla piecy 

do 500kW) – max. 60/40 mg pyłu na m2

�Od 2020 r. nowa unijna (tzw. ekoprojekt) 

dyrektywa o ostrzejszych normach emisji

�Obecnie ok. 70% piecy na ~ 5 mln NIE 
spełnia nowych wymogów emisyjnych

� Konieczność MODERNIZACJI kotłowni, 
zastosowanie specjalistycznych filtrów lub 
(kosztowne) dodawanie SORBENTÓW

�Dla dużych instalacji – oddzielne regulacje 

4.
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NOWE  EKOOBOWIĄZKI



NOWE  EKOOBOWIĄZKI

5.

USTAWA  F GAZOWA - freony 
�Ustawa z dnia 15.V.2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz 
niektórych fluorowanych gazach 
cieplarnianych powstała na podstawie 
rozporządzenia Unii Europejskiej WE 
842/2006 zakaz freonów syntetycznych 

od 2022 roku.

�OBOWIAZEK wymiany dotychczasowych 
instalacji i zamianę na np. CO2 lub 
amoniak (pod nadzorem) 30
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INNOWACJE 



BIOGAZ  ROLNICZY
Art. 3 pkt. 20a 

ustawa „Prawo 

Energetyczne”

Biogaz rolniczy; 
paliwo gazowe 

powstałe w wyniku 

fermentacji 

beztlenowej 

surowców rolniczych 

… lub pozostałości 

przetwórstwa 

produktów 

pochodzenia 

rolniczego ….

� IC

� MONOSUBSTRATY

� TECHNOLOGIE 

SUCHE
32



BIOGAZ  INACZEJ
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TECHNOLOGIA WYDZIELANIA Z BIOGAZU FRAKCJI 
METANU I  CO2 ORAZ  ICH WALORYZACJA

TECHNOLOGIA WYDZIELANIA Z BIOGAZU FRAKCJI 
METANU I  CO2 ORAZ  ICH WALORYZACJA



ZAGOSPODAROWANIE OSADU/POFERMENTU
NAWÓZ  ORGANICZNY

34



PIROLIZA/AGREGAT KOG. 25 KWe/80% sprawności

– beztlenowa termochemia (300-700 C) np.. osady, flotaty itp..

35



FOTOWOLTAIKA

.

.

� moc - 250 kWp

� 4 komory chłodnicze 

� 13 tys. miejsc 

paletowych

� czynnik chłodniczy -

amoniak

� dane rzeczywiste 

zużycia energii

� Grudzień/styczeń 

6,2/8,2%

� Czerwiec/lipiec 

72,3/74.3%

� ŚREDNIO ok. 40 %

HURTOWNIA  

NABIAŁOWA
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POWIETRZNE POMPY  CIEPŁA 
TRANSFORMATOR 

CIEPŁA (PL)

COP – 4,6

Temp wody – 55 C

Pobór mocy – 4kW

Moc grzewcza – 16,7 kW

Q – TON (JAP)

COP – 4,3

Temp wody 95 C

Pobór mocy – 6,9 kW

Moc grzewcza - 30 kW

Czynnik chłodniczy – CO2
37



HALE SAMOOGRZEWAJĄCE/SAMOCHŁODZĄCE
500 – 600 W/m2 ciepła - mikroprofile
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PRODUKT  POLSKI
Rozporządzenie 16.12.2016 r. – obecnie zmiana 

1) ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla 

produktów nieprzetworzonych.

3) inne, niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25% łącznej masy 

wszystkich składników (z wyłączeniem wody) oraz składników tych nie można zastąpić 

takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium RP. 

…Ministerstwo Rolnictwa             

będzie pracowało nad 

przepisami nakazującymi

sklepom oddzielne

eksponowanie produktów

rolnych o

ponadstandardowej jakości 

39

…MRiRW zastanawia się 
nad dalszym używaniem 
znaku PDŻ - Poznaj 

Dobrą Żywność…



INNE  OBOWIĄZKI

• CENY  TRANSFEROWE - przy obrotach powyżej 2 mln euro, oraz 
przy transakcjach z rajami podatkowymi (raport CbC) – a powyżej 10 
mln euro obowiązek analiz porównawczych cen (oprócz JPK).

• ODSZKODOWANIA za przyłącza gazowe, energetyczne, wod.-kan. 
teletechnika – 100 % poniesionych kosztów z ostatnich 18 lat.

• OBOWIĄZEK UMÓW na DOSTAWĘ PRODUKTÓW 
ROLNYCH (od 11.02.2017) – wzór pisemnej umowy, kara do 10% 
wartości transakcji (ARR), bez członków spółdzielni, zaostrzenie ustawy z 2015 r.

�ODBIORCA PRZEMYSŁOWY - częściowy zwrot akcyzy, zielonej opłaty o 

ok. 4-7% np.. produkcji soków i przetwórstwa O-W, oleje, skrobia, piwo, słód, woda

• USTAWA o SPÓŁDZIELNIACH ROLNIKÓW – projekt w procesie 
legislacji, możliwość przetwarzania płodów rolnych, min. 10 
członków, na bazie Ustawy „PRAWO SPÓŁDZIELCZE” z 1982 r.
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Więcej  informacji  w  cyklu  artykułów 

„Dotacje  w  praktyce”

.
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Dziękuję  za  uwagę:

Wiesław  Wasilewski

funduszepomocowe@wp.pl

... Jesteśmy  dumni  z  faktu,  

że  posiadamy skromny  udział 

w  radykalnej  zmianie  oblicza  

polskiego  mleczarstwa ….

Alleluja i do przodu dla Polski!!!      Warszawa,  22  lutego  2017 r.
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