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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Działanie 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 

 

Termin naboru wniosków: 30 września – 28 listopada 2016. 

 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 

Wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia grup producentów do celów: 

• dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji 
producentów, którzy są członkami takich grup; 

• wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, 
centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych; 

• ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym 
uwzględnieniem zbiorów i dostępności; 

• rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowania  
i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji; 

• ochrony środowiska naturalnego. 

Przedmiotowa pomoc finansowa przyznawana jest w formie ryczałtu, wyliczanego 
względem wartości produktów sprzedanych (nie jest pomocą „inwestycyjną”). Tym 
samym pozostawia się grupom, którym zostanie wypłacona pomoc finansowa, możliwość 
podjęcia autonomicznej decyzji co do jej przeznaczenia, w zależności od bieżących 
potrzeb i celów realizowanych przez grupę. Zatem, grupy mogą przeznaczyć otrzymaną 
pomoc na dowolne wydatki, pod warunkiem osiągnięcia w ciągu pięciu lat po uznaniu 
grupy producentów, celów określonych w planie biznesowym. 
 

Środki przeznaczone na dofinansowanie: 

• 402 987 547 EUR 

Beneficjenci: 

• Nowe grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., 
działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią 
dodatkowe warunki kwalifikowalności. 

• Nowe organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., 
działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych i które 
spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności. 
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• Powyżej wymienione podmioty powinny wykonywać swoją działalność jako mikro-, 
małe lub średnie przedsiębiorstwo. 

Forma i wysokość pomocy: 

• Pomoc będzie realizowana: 
− w formie rocznych płatności; 
− przez okres pierwszych 5 lat, następujących po dacie, w której grupa została 

uznana; 
− będzie stanowiła procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy1 ze 

sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach 
rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom 
niebędącym członkami grupy; 

• Wsparcie wynosi: 
− w pierwszym roku – 10% przychodów netto, 
− w drugim roku – 8% przychodów netto, 
− w trzecim roku – 6% przychodów netto, 
− w czwartym roku – 5% przychodów netto, 
− w piątym roku – 4% przychodów netto; 

• Limit pomocy wynosi 100 tys. EUR w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy; 
• Grupa będzie mogła skorzystać z pomocy tylko raz w okresie swojej działalności; 

                                                           
1  Wysokość pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez beneficjenta ustalana jest na podstawie: 

− wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, 
ze względu na które grupa została uznana;  

− ze sprzedaży produktów przetworzonych (objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej), wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został 
uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym:  

 członkami beneficjenta 
 współmałżonkiem członka beneficjenta,   
 podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z 

członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między członkiem beneficjenta lub 
jego małżonkiem, polegające w szczególności na:  

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
− posiadaniu co najmniej 25 % udziałów lub akcji,  
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika. 
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• Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej 
realizacji biznesplanu; 

• Grupy producentów rolnych, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać 
wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa złoży wniosek o wyprzedzające 
finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym 
decyzja przyznająca grupie pomoc finansową, stała się ostateczna. 

• Wysokość wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa od wysokości 
udziału krajowych środków na współfinansowanie pomocy w ramach działania nr 9 
(udział krajowych środków na współfinansowanie pomocy wynosi 36,37%), 
określonej na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych 
została uznana, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy w pierwszym 
roku działalności. 

• Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 tys. PLN. 

Limity i ograniczenia: 

Pomoc będzie przyznana grupie producentów, która spełni m.in. następujące warunki: 

1. składa się wyłącznie z osób fizycznych; 

2. została uznana przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, na 
podstawie planu biznesowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o 
grupach producentów rolnych (...); 

3. posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR; 

4. działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo; 

5. której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6. której każdy członek, będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została 
uznana; 

7. zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie 
trwania 5-letniego okresu wsparcia; 

8. składa się z producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli 
członkami grupy producentów, wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji 
producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt (lub produkt tożsamy), której 
przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej 
po dniu 1 maja 2004 r., w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność 
administracyjną lub inwestycyjną w ramach: 
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I. Działań: 

a) "Grupy producentów rolnych" PROW 2004-2006, 

b) "Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013, 

c) "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014-2020, 

d) "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013, 

e) "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW 2007-
2013, 

II. Mechanizmów pomocy finansowej udzielanej: 

a) wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw, 

b) uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw. 

Koszty kwalifikowalne: 

Nie określa się. 

Warunki kwalifikowalności: 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który spełnia następujące warunki: 

• grupa lub organizacja producentów została uznana na poziomie kraju na podstawie 
biznesplanu; 

• łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli 
członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów/organizacji, 
utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano 
pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 V 2004 r.; 

• przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego założeń w 
trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. 

Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii 
produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, 
chłodzone, mrożone. 
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