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Wsparcie na tworzenie grup producentów - wkrótce nabór
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Od 19 października rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie na tworzenie
grup i organizacji producentów. Rolnicy, którzy chcą rozpocząć wspólne
działanie mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 100 tys. euro
rocznie. Sprawdźmy więc, kto może je otrzymać.

Wsparcie na tworzenie grup producentów – dla kogo pomoc?
Powyższą pomoc finansową skierowano do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14
grudnia 2019 r.
Wspomniane grupy mogą składać się z osób:
fizycznych
prowadzących działalność jako mikro, małe, lub średnie przedsiębiorstwo
Ponadto, o wsparcie na tworzenie grup producentów mogą ubiegać się również organizacje
producentów uznane na podstawie ustawy o organizacji:
niektórych rynków rolnych z 11 marca 2004 r.
rynku mleka i przetworów mlecznych z 20 kwietnia 2004 r.
Dofinansowanie nie przysługuje natomiast podmiotowi zrzeszającemu producentów drobiu,
wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc dla grup producentów przyznawana przez dłuższy czas
Grupa, lub organizacja producentów otrzyma wsparcie w okresie pierwszych 5 lat działania
liczonych od dnia ich uznania. Wysokość wsparcia w tym przypadku stanowi procentowy
ryczałt od wartości przychodów netto grupy, bądź organizacji producentów.
Na przestrzeni 5 lat przedstawia się to następująco:
pierwszy rok – 10 % przychodów netto
drugi – 9 %
trzeci – 8 %
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czwarty – 7 %
piąty – 6 %
Warto również dodać, że maksymalna kwota wsparcia na tworzenie grup producentów wynosi 100
tys. euro. Przym czym, powyższą pomoc rolnicy otrzymają w każdym roku pięcioletniego okresu
przyznania wsparcia.

Wnioski o pomoc można składać do 30 listopada
ARiMR informuje na koniec, że wnioski o dofinansowanie będą przyjmować oddziały
regionalne Agencji. Więcej informacji na temat tworzenia grup producentów można znaleźć na
stronie www.arimr.gov.pl
Szczegóły odnośnie powyższego naboru udzielane są także pod numerem bezpłatnej infolinii tel.
800-38-00-84.
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