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Rolnicy dzięki zrzeszaniu się w grupy producentów, mogą osiągnąć wiele korzyści, których byliby pozbawieni działając indywidualnie. Przede wszystkim mogą oni znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć
opłacalność produkcji. Grupy mają szansę sprostać, wciąż rosnącym,
wymaganiom odbiorców produktów poprzez standaryzowanie produkcji w swoich gospodarstwach. Wspólne działania producentów
wzmacniają również ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności.
Rolnicy mogą organizować się w grupy producentów rolnych
w celu dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego
do wymogów rynkowych, 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 produktów rolnych, rozwijania umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowania i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji, a także ochrony środowiska
naturalnego.
Wsparcie w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” kierowane jest do nowych grup produ3

centów rolnych, powstałych od dnia 1 stycznia 2014 r., do których
należą wyłącznie osoby fizyczne. Grupy muszą działać, jako przedsiębiorcy i mieć osobowość prawną. Ponadto muszą spełniać warunki do przyznania wsparcia. Członkami grupy mogą być osoby
fizyczne, prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej. Grupa producentów rolnych
musi prowadzić działalność, jako przedsiębiorca mający osobowość
prawną między innymi w formie spółdzielni, spółki z o.o., pod warunkiem, że:
•• jest utworzona przez minimum 5 producentów, jednego produktu
lub grupy produktów, działa na podstawie aktu założycielskiego
(statutu),
•• przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż
połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona,
•• każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy musi
wyprodukować oraz sprzedać do grupy, co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze
względu, na które grupa została utworzona,
•• wykonuje swoją działalność, jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
•• zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego
założeń w trakcie
•• trwania 5-letniego okresu wsparcia,
•• została wpisana do rejestru, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
•• spełnia wymagania stawiane dla danej grupy, która została utworzona na dany produkt lub grupę produktów zgodnie z poniższą
specyfikacją ujętą w tabeli opracowanej na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą
być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej
wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków
grupy producentów rolnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 577).
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Wykaz produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy
producentów rolnych, minimalna roczna wielkość produkcji towarowej oraz
minimalna liczba członków grup producentów rolnych

Wykaz produktów
i grup produktów

Lp.

Minimalna roczna
Minimalna
wielkość produkcji
liczba
towarowej (w
członków
tonach, sztukach,
grupy
hektarach, złotych)
producentów
dla województwa
rolnych
podlaskiego

1

Konie żywe, mięso końskie: świeże,
chłodzone, mrożone

24 sztuki

5

2

Bydło żywe: zwierzęta rzeźne
i hodowlane, mięso wołowe: świeże,
chłodzone, mrożone

80 sztuk

5

3

Świnie żywe, prosięta, warchlaki,
mięso wieprzowe: świeże, chłodzone,
mrożone

4000 sztuk

5

4

Owce i kozy żywe, zwierzęta rzeźne
lub hodowlane, wełna owcza
lub kozia strzyżona potna, mięso
owcze lub kozie: świeże, chłodzone,
mrożone, skóry owcze lub kozie
surowe(suszone)

600 sztuk

5

5

Króliki żywe, mięso i jadalne podroby
królicze: świeże, chłodzone, mrożone

4000 sztuk

5

6

Nutrie żywe, mięso jadalne i podroby
nutriowe: świeże, chłodzone, mrożone,
skóry surowe (suszone)

2000 sztuk

5

7

Szynszyle żywe, skóry surowe
(suszone)

1000 sztuk

5

8

Lisy pospolite i polarne, norki, tchórze,
jenoty żywe, skóry surowe (suszone)

5000 sztuk

5

9

Jaja ptasie

500000 sztuk

5

krowie,

100000 litrów

5

owcze lub kozie

90000 litrów

5

Mleko:
10

5

11

Miód naturalny lub inne produkty
pszczele

50000 zł

5

12

Kwiaty świeże - cięte, doniczkowe

800000 zł

5

13

Ziemniaki świeże lub chłodzone:

750 ton

5

14

Ziarno zbóż

600 ton

5

15

Nasiona roślin oleistych

900 ton

5

16

Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych

750 ton

5

17

Rośliny przeznaczone do produkcji
zielarskiej i farmaceutycznej

200000 zł

5

18

Ozdobne rośliny ogrodnicze,
szkółkarstwo roślin – sadowniczych,
ozdobnych, rozsada roślin
warzywnych.

1500000 zł

5

19

Buraki cukrowe

6000 ton

5

20

Konopie włókniste lub len

75 ton

5

21

Szyszki chmielowe

30 hektarów

7

22

Liście tytoniu suszone

380 ton

50

23

Materiał siewny lub sadzeniaki

900000 zł

5

24

Rośliny w plonie głównym, całe
lub rozdrobnione, uprawiane z
przeznaczeniem na cele energetyczne
lub do wykorzystania technicznego

50000 zł

5

25

Produkty rolnictwa ekologicznego

40000

5

26

Ślimaki żywe, świeże, schłodzone,
zamrożone z wyłączeniem ślimaków
morskich

500000 szt.

5

27

Daniele lub jelenie żywe ich mięso:
świeże, chłodzone, mrożone, skóry
surowe(suszone)

40000 zł

5

28

Produkty rolne zarejestrowane
w Komisji Europejskiej zgodnie z
przepisami o rejestracji i ochronie
nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o
produktach tradycyjnych

100000 zł

5
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Wsparcie odbywać się będzie na podobnych zasadach jak w poprzednim programie i stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży
produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach
rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania.
••
••
••
••
••

Wsparcie wyniesie:
w pierwszym roku – 10%,
w drugim roku – 8%,
w trzecim roku – 6%,
w czwartym roku – 5%,
w piątym roku – 4%.

Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi
po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu. Grupa zobowiązana jest do zrealizowania wszystkich inwestycji wymienionych
w planie biznesowym.
Łącznie grupa producencka może uzyskać pomoc finansową
w wysokości 500 tys. euro w okresie pięciu lat działalności.
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.
Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy dla grup i organizacji producentów, spełniających następujące warunki:
•• zorganizowanych w formie spółdzielni;
•• zrzeszających producentów w następujących kategoriach:
–– produkty wysokiej, jakości objęte art. 16 rozporządzenia EFRROW, w szczególności rolnictwa ekologicznego;
–– świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże,
chłodzone, mrożone;
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••
••
••
••
••

–– bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe:
świeże, chłodzone, mrożone;
–– owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna
owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże,
chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone);
–– miód naturalny lub jego produkty pszczele;
–– rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane
z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania
technicznego;
–– szyszki chmielowe;
zrzeszających jak największą liczbę członków w danej kategorii,
zrzeszających producentów, w gospodarstwach, których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem,
mających siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym,
planujących w ramach planu biznesowego inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu
zmianom klimatu czy ochrony środowiska,
zatrudniających, co najmniej dwie osoby na pełne etaty lub jedną
osobę niepełnosprawną.

Każda grupa producentów rolnych, której wniosek o uznanie
przeszedł poprawną weryfikację formalno-prawną oraz merytoryczną podlega kontroli przez upoważnionych pracowników ARiMR.
Każda grupa producentów rolnych składa corocznie, Dyrektorowi OT ARiMR właściwemu ze względu na siedzibę grupy podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania grupy, sprawozdanie
dotyczące obrotu produktem lub grupą produktów, ze względu,
na które grupa została utworzona, za dany rok działalności grupy,
w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego roku działalności tej grupy.
Szczegółowe zapisy aktów prawnych oraz postępowania przy organizacji grup można uzyskać na stronie internetowej PODR (http://
www.odr.pl/) zakładka przedsiębiorczość dalej grupy producentów
rolnych.
Źródła: www.sejm.pl; www.arimr.gov.pl; www.minrol.gov.pl
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