
 

 

INKUBATORY PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO 

 

DEFINICJA: „Przedsiębiorstwo spożywcze, w których wykonywana jest działalność w 

zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego 

inkubatora jest przetwarzanie. Podstawową cechą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa 

lokalnego jest założenie, iż z jego infrastruktury korzystają podmioty odrębne (właściciel 

inkubatora musi tak dostosować zakład by mógł być w sposób legalny udostępniany lokalnym 

producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne pochodzenia roślinnego bądź 

zwierzęcego.” 

Przetwarzanie: oznacza każde działanie, które zmienia znacznie produkt wyjściowy, 

a w tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję, 

wyciskanie lub połączenie tych procesów.  

Przetwarzanie żywności pochodzenia zwierzęcego przez rolników obecnie jest możliwe w 

ramach: 

 zakładu zatwierdzonego przez właściwy organ inspekcji Weterynaryjnej (np. zakładu 

przetwórstwa mięsa, mleka, jaj), albo 

 zakładu prowadzącego działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, 

zarejestrowanego przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej, albo 

 zakładu prowadzącego handel detaliczny, zatwierdzonego przez właściwy organ 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podległej Ministrowi Zdrowia. 

W kwestii nadawania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego inkubatorom 

przetwórstwa lokalnego, zastosowanie mają takie same zasady, jakie obowiązują w 

przypadku innych zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, tj. 

weterynaryjny numer identyfikacyjny powinien być nadawany podmiotowi 

odpowiedzialnemu za inkubator, przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze 

względu na planowane miejsce prowadzenia działalności.  

WARIANT 1 zakłada, iż inkubator przetwórstwa lokalnego jest to zakład przetwórczy, który 

udostępniany jest lokalnym rolnikom na potrzeby przetwarzania produktów rolnych 

(roślinnych i zwierzęcych) pochodzących z ich gospodarstw, (co ważne rolnik nadal będzie 

właścicielem przetwarzanego produktu rolnego oraz produktu końcowego). 

WARIANT 2 przewiduje sprzedaż produktów rolnych inkubatorowi, z zastrzeżeniem, że 

produkty rolne przekazane w tej dostawie będą przetwarzane zgodnie ze wskazaną przez 

rolnika recepturą. Sprzedaż produktu końcowego wykonywana byłaby dwutorowo przez 

inkubator oraz rolnika (zyski czerpane byłyby przez oba podmioty w proporcjach 

określonych umową zawartą pomiędzy podmiotami. Etykiety w/w produktu zawierałyby 

wskazanie nie tylko zakładu produkcji, ale też rolnika, jako producenta produktów rolnych 

służących produkcji danego wyrobu.  

 

 

 



 

 

POZIOM DOFINANSOWANIA: 300 000,00 zł 

- do 50% kosztów kwalifikowanych- w przypadku podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą; 

- do 60% kosztów kwalifikowanych- w przypadku podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup 

defaworyzowanych; 

- do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub 

produktów/usług opartych o lokalne zasoby i zobowiązujących się do zatrudnienia 

osób/osoby z grup defaworyzowanych; 

- do 63,63% kosztów kwalifikowanych- w przypadku jednostki sektora finansów 

publicznych. 

 

Organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą, jako podmiot ubiegający 

się o przyznanie pomocy na utworzenie niekomercyjnego inkubatora. 

 

Zgodnie z § 18 rozporządzenia o LSR poziom dofinansowania uzależniony jest od 

rodzaju beneficjenta. W przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do 

której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej poziom ten wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych operacji, natomiast w 

przypadku jednostek sektora finansów publicznych będzie wynosił 63,63% kosztów 

kwalifikowanych a w przypadku pozostałych podmiotów, np. organizacji pozarządowych, do 

100% kosztów kwalifikowanych. Przepisy nie uzależniają intensywności przyznania pomocy 

od charakteru inkubatora, t. od faktu czy będzie on komercyjny czy nie, tylko od rodzaju 

beneficjenta. W związku z powyższym, w świetle obowiązujących regulacji w tym zakresie, 

organizacja pozarządowa wpisana do rejestru przedsiębiorców, w zakresie określonym w § 2 

ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia o LSR może wnioskować o przyznanie pomocy w wysokości 

do 70 % kosztów kwalifikowanych. 


