AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Pomoc dla producentów warzyw - co proponuje MRiRW?
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Z powodu wprowadzanych obostrzeń i zamknięcia gastronomii w trudnej
sytuacji znaleźli się producenci warzyw, który zajmowali się zaopatrywaniem
sektora HoReCa. Samorząd rolniczy przedstawił ten problem MRiRW, ale czy
pomoc dla producentów warzyw rzeczywiście do nich trafi?
Resort rolnictwa podał, że producenci warzyw powinni wzmocnić swoją pozycję na rynku poprzez
planowanie produkcji, koncentrację podaży i skrócenie łańcucha dostaw. Oprócz tego, MRiRW
zaproponował jeszcze inne rozwiązania.

Zamiast wsparcia – organizacja producentów
Resort rolnictwa proponuje producentom zakładanie organizacji producentów, których głównym
celem jest wzmocnienie pozycji na rynku i stabilizacja dochodów producentów. Poza tym, zrzeszanie
się w organizacje wpływa na optymalizację kosztów produkcji.

Pomoc unijna dla producentów warzyw przez programy operacyjne
Oprócz tworzenia organizacji producentów MRiRW przypomina, że istnieje pomoc dla producentów
warzyw poprzez programy operacyjne organizacji producentów, których są członkami. Organizacje
realizując wspomniane programy mogą otrzymać pomoc finansową w budżetu unijnego w wysokości
4,1 proc. wartości produkcji sprzedanej przez daną organizację producentów. Należy przy tym dodać,
że wysokość może zostać zwiększona, jeżeli organizacja realizuje środki zarządzania kryzysowego.
Organizacja do zrealizowania programu operacyjnego zakłada fundusz operacyjny, który finansuje
się ze składek członków organizacji, a także z pomocy unijnej.

Ostatnia możliwość – kredyt z dopłatą
MRiRW przypomina również, że pomoc dla producentów warzyw można otrzymać w formie dopłat do
oprocentowania kredytów bankowych. Powyższe wsparcie mogą otrzymać pomioty prowadzące
działalność w sektorze produkcji rolnej. Dotyczy to tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
finansowej w związku z pandemią COVID-19. Kredyty odnawialne lub nieodnawialne z dopłatami do
oprocentowania udziela się w celu zapewnienia płynności finansowej.
Same natomiast dopłaty do oprocentowania realizuje się w wysokości:
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2 proc. w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców,
1 proc. jeśli o dopłatę ubiega się duże przedsiębiorstwo.
Aktualnie prowadzone są prace mające na celu umożliwienie udzielania ww. kredytów również
w 2021 r. – informuje MRiRW.
Po czym dodaje – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega problemy występujące na
rynkach rolnych i w ramach posiadanych możliwości podejmuje działania w celu poprawy
warunków produkcji oraz satysfakcji dochodowej w polskim rolnictwie.
Czytaj również: E-targowisko pomocne w czasie koronawirusa
Źródło: KRIR
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