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Za nieco ponad miesiąc rozpocznie się nabór wniosków na przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi, bądź ich rozwój. Rolniczy handel detaliczny
2020, a także małe przetwórstwo to szansa na spore pieniądze przeznaczone
na wytworzenie np. przetworów i soków z owoców.

Rolniczy handel detaliczny 2020 i małe przetwórstwo – czyli do
wzięcia 100 tys. i 500 tys. zł
Nabór wniosków o RHD, lub małe przetwórstwo rozpocznie się 26 października i potrwa do 24
listopada br.
W tym czasie producenci rolni lub ich małżonkowie mogą ubiegać się o pomoc w ramach RHD, jeśli:
prowadzą już rolniczy handel detaliczny, lub chcą do niego przystąpić
podlegają ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie
posiadają numer identyfikacyjny producenta (nr EP)
Natomiast wsparcie finansowe w ramach przetwórstwa mogą otrzymać zarówno rolnicy, jak
i domownicy, bądź małżonkowie rolników. Osoby te muszą wyrazić chęć rozpoczęcia
prowadzenia działalności w tym zakresie. Podobnie jak w przypadku RHD muszą posiadać pełne
ubezpieczenie KRUS, a także nadany numer EP.
Pomoc w obydwóch przypadkach udziela się w formie refundacji do 50 % kosztów
kwalifikowanych. Minimalna wysokość wsparcia na realizację jednej operacji wynosi 10 000
zł. Należy jednak pamiętać, że na rolniczy handel detaliczny 2020 można maksymalnie otrzymać 100
tys. zł, a na małe przetwórstwo 500 tys. zł.

Kasa na rolniczy handel detaliczny 2020 i małego przetwórstwo –
jakie produkty?
Pieniądze w ramach rolniczego handlu detalicznego trafią do nas, jeśli zajmiemy się przetwarzaniem
i zbywaniem produktów rolnych takich jak np.:
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przetwory z owoców i warzyw (soki, dżemy, marynaty warzywne, kiszonki warzywne)
przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby
surowa śmietana
jaja od drobiu
produkty pszczele nieprzetworzone
świeże mięso wołowe, wieprzowe, drobiowe itp.
Rolniczy handel detaliczny, a oprócz niego rolnicy mogą starać się o pieniądze na małe
przetwórstwo, jeśli wykonywana przez nich działalność gospodarcza będzie dotyczyć:
przetwarzania i konserwowania mięsa
produkcji wyrobów z mięsa
produkcji olejów, a także pozostałych tłuszczów płynnych
przetwórstwa mleka i wyrób serów
produkcji soków z owoców i warzyw
produkcji gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich itp.

Rozszerzony katalog kosztów kwalifikowalnych o pomieszczenia do
przygotowywania posiłków
Ponadto, na koniec warto dodać, że dla podmiotów działających w ramach RHD rozszerzono katalog
kosztów kwalifikowalnych, dzięki czemu otrzymane pieniądze można przeznaczyć na dostosowanie
pomieszczeń pomocniczych i pomieszczeń gospodarczych.
Więcej o RHD i małym przetwórstwie można przeczytać na stronie ARiMR.
O rolniczym handlu detalicznym pisaliśmy wcześniej w artykule – Handel detaliczny w rolnictwieostatnia szansa na spore pieniądze!

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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