
POMOC FINANSOWA DLA GRUP - PROW 2014-2020 
 

Uznana grupa producentów rolnych będzie mogła złożyć wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach PROW 2014-2020 – Działanie  „Tworzenie grup producentów i organizacji 

producentów” 

 

Należy pamiętać, że grupa producentów rolnych może złożyć wniosek tylko raz, podczas 

pierwszego naboru następującego po uznaniu grupy przez Agencję Rynku Rolnego. 

 

Wysokość pomocy uzależniona jest od wartości rocznych przychodów netto grupy ze 

sprzedaży produktów pochodzących z gospodarstw członków grupy i wynosi:  

 po pierwszym roku prowadzenia działalności – 10%,  

 po drugim – 8%, 

 po trzecim – 6%,  

 po czwartym – 5%  

 po piątym – 4%.  

Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. euro w każdym roku działalności. 

 

Pomoc może być przyznana grupie producentów rolnych, która na etapie złożenia wniosku 

spełnia następujące warunki: 

1. 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 maja 2004 r.; 

2. składa się wyłącznie z osób fizycznych, które prowadzą działalność rolniczą, ze względu na 

którą powstała grupa, co najmniej 1 rok (wyjątek stanowią rolnicy, którzy przejęli w całości 

gospodarstwo oraz rolnicy korzystający z pomocy w ramach działania „Pomoc w 

rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników") 

3. prowadzi działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo  

4. nie jest grupą utworzoną ze względu na produkt „drób żywy, mięso lub jadalne podroby 

drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone” 

5. przedłoży i zrealizuje biznesplan (wypłata ostatniej transzy wsparcia nastąpi po 

potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu). 

 

Grupy producentów rolnych podczas ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 

Tworzenie grup i organizacji producentów będą otrzymywały punkty.  

Punkty otrzymają: 

1. grupy zorganizowane w formie spółdzielni;  

2. skupiające jak największą ilość członków (powyżej 10 osób); 

3. zorganizowane dla następujących produktów: 

 produkty wysokiej jakości objęte art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wsparcia rozwoju 



obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, 

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

 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; 

4. skupiające członków, których produkcja została objęta dobrowolnym ubezpieczeniem; 

5. grupy, których siedziba znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym; 

6. grupy, które mają w planie biznesowym ujęte inwestycje dotyczące innowacyjności, 

ochrony środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu. 

 

Nowe przepisy zobowiązują grupę do utrzymania prowadzonej działalności w zakresie 

produkcji i sprzedaży produktów ze względu na które została uznana przez okres co najmniej 

jednego roku od dnia otrzymania ostatniej płatności. 

 


