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1,1 mld zł dla producentów z przetwórstwa
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ARiMR zarejestrowało 570 wniosków o pomoc od producentów
z przetwórstwa rolno-spożywczego. Nie jest to jeszcze liczba
ostateczna, gdyż ciągle docierają dokumenty wysłane pocztą.
ARiMR ma do rozdysponowania 1,1 mld zł.
Każdy wniosek podlega ocenie punktowej. Minimalna liczba, by zakwalifikować się do otrzymania
pomocy w przypadku zakładów przetwórczych, wynosi 6,5 pkt. ARiMR przyznaje punkty za:
przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń,
a także za to, że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni;
realizację innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego
lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również uczestnictwo w unijnych lub krajowych
systemach jakości czy przetwarzania produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od
producentów ekologicznych;
dla przedsiębiorców, którzy prowadzić będą działalność na terenach objętych bezrobociem.
W kolejnych naborach wniosków pomoc skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy.
Należą do niej rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają
ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Aby w ogóle kwalifikować się do otrzymania pomocy,
złożone przez tę grupę wnioski będą musiały uzyskać minimum 5 pkt.
W całym budżecie PROW 2014–2020 przewidziano na pomoc z poddziałania Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój 693 mln euro. Będzie ona rozdzielana
w formie refundacji kosztów na realizacje inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%,
a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji Programu, jest
uzależniona od tego, kim jest osoba ubiegająca się o dotację. Przedsiębiorstwo zajmujące się
przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych otrzyma do 3 mln zł.
Przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji
producentów, może natomiast liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł.
W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika rozpoczynającego działalność objętą
wsparciem maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosiła 300 tys. zł.
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