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Ważne aspekty wsparcia dla nowych grup producentów
Autor: Elżbieta Sulima
Data: 27 października 2016

Znany jest już termin naboru. Jednak nie dla wszystkich grup są
możliwe dotacje.
– Od 30 września do 28 listopada 2016 r. ARiMR uruchamia nabór wniosków o przyznanie
pomocy na działanie Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowane
z PROW 2014–2020. Wnioski o przyznanie takiego wsparcia będzie można składać w Oddziałach
Regionalnych ARiMR – podaje ARiMR.
Dofinansowanie tylko dla nowych
Wsparcie finansowe tylko dla nowych grup i organizacji producentów rolnych, ponieważ kierowane
jest tylko dla grup i organizacji producentów rolnych, które zostały utworzone po 1 stycznia 2014
r. Mogą to być mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Co będzie brane pod uwagę podczas oceny wniosków?
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Wykluczone z dotacji produkty
– Nie mogą ubiegać się o dofinansowanie grupy producentów utworzone w kategorii produktu: drób
żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone,
mrożone), oraz owoce i warzywa – podaje ARiMR.
Jednak w poprzedniej edycji była możliwość ubiegania się o dofinansowanie m.in. w kategorii
owoców i warzyw. Doświadczeniem z udziału w programie w poprzednim PROW dzieli się
beneficjentka. – Jako grupa producencka skorzystaliśmy ze środków na „Tworzenie grup
producentów i organizacji producentów” PROW 2007–2013 w latach 2011–2012 r. Warto było.
Kupiliśmy ciągnik i inne maszyny jak np. maszyny sortujące potrzebne do uprawy naszych
warzyw. Żadnego rolnika na zakup takich maszyn nie stać bez wsparcia. Wzięliśmy więc kredyt
w banku, a potem oddaliśmy z otrzymanej dotacji. Produkujemy ziemniaki jadalne, cebulę,
kapustę pekińską, białą, brokuły. Nasza grupa składa się z 5 członków. Mam 40 ha, a w sumie
cała grupa uprawia warzywa na 130 ha – mówi pani Mariola Pabiszczak, prezes zarządu grupy
producenckiej GPW PABI-SPA Spółka z o.o, produkującej warzywa w woj. wielkopolskim.
Uznanie w Agencji Rynku Rolnego
Przyznanie pomocy przez ARiMR uzależnione jest od uzyskania przez grupę producentów rolnych
uznania w Agencji Rynku Rolnego (ARR), która ma charakter procedury. Oznacza to, że od momentu
ogłoszenia naboru nie ma już czasu na założenie nowej grupy producenckiej.
Jako grupa producencka skorzystaliśmy ze środków na „Tworzenie grup producentów
i organizacji producentów” PROW 2007–2013 w latach 2011–2012 r.
Mariola Pabiszczak, prezes zarządu grupy producenckiej GPW PABI-SPA Spółka z o.o,
produkującej warzywa w woj. wielkopolskim

– W praktyce długość samego procesu uznania grupy producentów zależy od wniosku, czyli
danego przypadku, ale i od liczby wniosków. Im bardziej wniosek jest skomplikowany tym
dłuższy okres uznania. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje, że proces uznania
grupy producentów trwa od 1 do 2 miesięcy – mówi pracownik ARR.
Co najbardziej się liczy
Preferowane są: spółdzielnia (3 pkt), kategorie produktów (3 pkt), co najmniej 10 członków (4
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pkt.), dobrowolne ubezpieczenie (3 pkt), siedziba grupy (1–3 pkt), zatrudnianie przez grupę (2
pkt.). Za plan biznesowy jeżeli jest innowacyjny, czyli wprowadza zmiany w stosowanym dotychczas
sposobie produkcji, można otrzymać 5 pkt. A jeżeli zakłada stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu
lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub rozwiązań
ograniczających zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii to można otrzymać kolejne
5 pkt. Liczy się więc najbardziej realizacja celów przekrojowych programu.
W sumie można uzyskać 28 pkt. przy założeniu 10 członków a nawet więcej. W obecnym PROW
promowana jest duża ilość partnerów, ze względu na dotychczasową strukturę grup. Za każdego
dodatkowego partnera powyżej 10, otrzymuje się kolejne 0,2 pkt.

Za każdego dodatkowego partnera powyżej 10, otrzymuje się kolejne 0,2 pkt.
fot. Fotolia
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Minimalna liczba punktów, od których będzie rozpatrywany wniosek o przyznanie pomocy wynosi
3 pkt.
Zmiany planu biznesowego
W ramach realizacji celów grup może założyć m.in. że przeprowadzenie konkretnych
inwestycji czy uzyskanie konkretnych certyfikatów.
Michał Szeliga, radca prawny

Do wniosku o uznanie grupa powinna dołączyć plan biznesowy, który ma obowiązek realizować od
momentu uznania. Jest on o tyle ważny przy staraniu się o wsparcie na tworzenie grup
producentów, bo jest oceniany. Plan biznesowy grupy zawiera cele celów zgodne z aktem
założycielskim, sporządzone na co najmniej 5 lat, na formularzu opracowanym przez Agencję Rynku
Rolnego i udostępnionym na stronie internetowej ARR. Dyrektor OR ARR właściwy ze względu na
siedzibę grupy wydaje decyzję o zatwierdzeniu zmian do planu biznesowego grupy producentów.
W tym programie zmiany planu biznesowego też będą możliwe.
– Z uwagi na fakt, że wsparcie finansowe przewidziane dla grup producentów rolnych w ramach
działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” będzie wyższe w PROW
2014–2020 w porównaniu do wsparcia kierowanego do grup producentów rolnych w poprzednim
PROW. Ważne są cele działania, które należy zrealizować w ciągu 5 lat. W ramach realizacji
celów grup może założyć m.in. że przeprowadzenie konkretnych inwestycji czy uzyskanie
konkretnych certyfikatów. Przyjęte wskaźniki osiągnięcia celów w planie biznesowym można
rozłożyć na 5 lat ich realizacji – mówi ekspert Michał Szeliga, radca prawny.
Przeczytaj również:
1. Blaski i cienie tworzenia grup i organizacji producentów
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