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Nabory na PROW: do rozdysponowania 304 mln euro dla
przetwórców!
Autor: Ewa Ploplis
Data: 24 marca 2017

304 mln euro na pomoc dla małych, średnich i dużych przetwórców ma w 2017
r. do rozdysponowania w ramach PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Wszystkie środki trafią do przetwórców w ramach
3 tegorocznych naborów. Kto może ubiegać się o dotacje?
– Wszystkie środki zostaną rozdysponowane w bieżącym roku – mówi Urszula Majek-Moch,
dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR).

Kiedy ruszą nabory na dotacje dla przetwórców?
Już w kwietniu, dokładnie od 10 kwietnia do 9 maja br., trwać będzie nabór wniosków na
dofinansowanie w ramach PROW 2014–2020 tzw. dużego przetwórstwa, czyli mikro-, małych
i średnich zakładów przetwórczych, które mogą uzyskać do 3 mln zł i związków grup producentów
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rolnych, które mogą się starać nawet o pomoc do 15 mln zł.
Na czerwiec 2017 r. planowany jest nabór na dofinansowanie tzw. małego przetwórstwa, czyli
rolników, którzy będą mogli starać się o pomoc finansową do 300 tys. zł.
Z kolei w III kwartale br. ruszy kolejny nabór na dofinansowanie tzw. dużego przetwórstwa,
gdzie w ramach PROW 2014-2020 ARiMR chce wspomagać największych przetwórców środkami
do 10 mln zł.
– Odnośnie naboru wniosków na tzw. duże przetwórstwo, który ma być w III kwartale br., to obecnie
czekamy na akceptację zwiększenie kwoty dofinansowania z obecnych 3 mln zł do 10 mln zł przez
Komisję Europejską – mówi dyrektor Majek-Moch z ARiMR. – Pomoc dla dużych przetwórców jest
w gestii centrali ARiMR, natomiast dla małych przetwórców (rolników) – w oddziałach regionalnych
ARiMR – dodaje.
Kto i jak może otrzymać pomoc w ramach najbliższego naboru?
Odpowiedź znajdziesz w wywiadzie Ewy Ploplis z dyrektor Majek-Moch z ARiMR: Od 3 do 15 mln zł
na finansowanie inwestycji w rolnictwie!
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