
Wspólne  działanie  warte  jest  nawet  100  tys.  euro  rocznie  –  wsparcie  grup 
producentów rolnych i organizacji producentów

Nawet 100 tys. euro rocznie może otrzymać uznana przez ARiMR grupa producentów 
rolnych lub organizacja producentów. 19 czerwca rusza 7. nabór wniosków w ramach 
działania 9 – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego 
z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. 
Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 17 sierpnia 2020 r.

Za  niespełna  trzy  tygodnie  –  19  czerwca,  rozpocznie  się  7.  w  ramach
PROW 2014-2020 nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie grup producentów
i  organizacji  producentów  rolnych.  Warto  pamiętać,  że  taka  forma  zrzeszania  ułatwia 
negocjacje  cenowe  –  dotyczy  to  zarówno  sprzedaży  produktów,  jak  i  zakupu  środków
do produkcji.

Podmioty zainteresowane tą formą współpracy będą mogły składać wnioski w oddziałach 
ARiMR do 17 sierpnia.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie?

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 
r.  na  podstawie  ustawy  z  15  września  2000  r.  o  grupach  producentów  rolnych  i  ich  
związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako 
mikro,  małe
lub średnie przedsiębiorstwo.

O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie 
przepisów ustawy z 11 marca 2004 r.  o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy
z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa 
drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Jak to działa?

W pierwszej  kolejności  podmiot  zrzeszający  rolników,  musi  uzyskać  osobowość  prawną,
wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców.

Kolejnym  krokiem  jest  złożenie  wniosku  o  uznanie  za  grupę  producentów  rolnych  lub
za organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego 
ARiMR.  Od  daty  uznania  grupa  producentów  rolnych  /  organizacja  producentów
jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego.

Natomiast  po  uzyskaniu  uznania  grupa  producentów  rolnych  /  organizacja  producentów 
może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do oddziału regionalnego ARiMR w 
terminie trwania naboru wniosków.

Złożone wnioski  poddawane są ocenie  punktowej.  Liczba uzyskanych punktów decyduje
o kolejności przyznania pomocy.



Dofinansowanie przyznawane jest w formie rocznych płatności przez okres pierwszych 5 lat 
następujących po dacie, w której grupa producentów rolnych lub organizacja producentów 
została uznana.

Wsparcie  stanowi  procentowy  ryczałt  od  wartości  przychodów netto  grupy  producentów 
rolnych lub organizacji  producentów i  wynosi odpowiednio:  w pierwszym roku – 10 proc. 
przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc.
i w piątym 6 proc.

Maksymalny  limit  pomocy  to  100  tys.  euro  w  każdym  roku  pięcioletniego  okresu 
przyznania wsparcia.

Szczegółowe informacje można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem 
bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

http://www.arimr.gov.pl/

