agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Nabór wniosków na dofinansowanie przetwórców z PROW!
Autor: Ewa Ploplis
Data: 3 kwietnia 2017

Już za tydzień, od 10 kwietnia do 9 maja br., będzie można składać wnioski
o dofinansowanie inwestycji związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym,
a także wprowadzających do obrotu artykuły rolne. Pomoc w ramach PROW
2014-2020 jest skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Pomoc będzie udzielana w ramach poddziałania 4.2: „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Jest to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które zostało skierowane do sektora rolno-spożywczego.
Będzie to pierwszy z zaplanowanych na ten rok naborów w poddziałaniu 4.2.

Jak wysokie jest dofinansowanie przetwórców z PROW?

Urszula Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
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– Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na
realizację operacji – mówi Urszula Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów
Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). – Maksymalna
wysokość wsparcia wynosi 3 mln zł w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się
przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. W przypadku przedsiębiorstwa
będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów to 15
mln zł. Natomiast minimalna wysokość wsparcia wynosi 100 tys. zł – wyjaśnia.

Co po złożeniu wniosku?
Najpóźniej w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie
pomocy prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację
o kolejności przysługiwania pomocy w woj. mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.
– Można oczekiwać, że stanie się to na początku sierpnia tego roku – komentuje dyrektor MajekMoch z ARiMR.
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych
na realizację operacji.
Urszula Majek-Moch, ARiMR

Od tego momentu i przez następnych 10 miesięcy – do czerwca 2018 r. – przebiegać będzie proces
intensywnej weryfikacji złożonych wniosków w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy,
który zakończy się zawarciem umowy z ARiMR lub odmową przyznania pomocy.

Jakie są kryteria wyboru projektów?
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Minimalna liczba
punktów kwalifikująca do ubiegania się o wsparcie wynosi 6,5 pkt. W przypadku operacji
o takiej samej liczbie punktów pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy będzie mieć operacja z niższą
wnioskowaną kwotą pomocy.

Będą kolejne nabory w 2017!
– Kolejną szansę ubiegania się o wsparcie finansowe przedsiębiorcy uzyskają w III kwartale tego
roku – zapowiada Majek-Moch. – Wtedy będzie można uzyskać jeszcze większe
środki! – dodaje.
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Więcej na ten temat w wywiadzie z Urszulą Majek-Moch: Od 3 do 15 mln zł na finansowanie
inwestycji w rolnictwie!
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