GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH WAŻNYM ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH

W województwie pomorskim do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez
marszałka województwa pomorskiego do dnia 30 czerwca 2015 r wpisano 93 grupy. Od tego
czasu w województwie pomorskim zarejestrowano 2 nowe grupy, a status grupy producenckiej
zachowało 41 grup zrzeszających 611 członków. Stopień zorganizowania się rolników jest
wciąż niewystarczający i daleki od oczekiwań. Zahamowanie procesu rejestracji grup nastąpiło
z powodu okresowego braku systemu wsparcia finansowego dla nowotworzonych. Pod koniec
2014 roku został zaakceptowany przez Komisję Europejską nowy PROW na lata 2014-2020,
który zawiera działanie pomocy finansowej w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania,
począwszy od dnia rejestracji. Ogólne zasady wsparcia zostały zachowane, jednakże szereg
istotnych kryteriów, warunków kwalifikalności zostały zmienione lub też wprowadzono nowe.
Rolnicy dzięki zrzeszaniu się w grupy producentów mogą osiągnąć wiele korzyści, których
byliby pozbawieni działając indywidualnie. Łączenie się producentów poszczególnych
produktów, aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom odbiorcom na dzisiejszym rynku to nie
potrzeba, to konieczność. Przede wszystkim rolnicy mogą znacząco poprawić swoją pozycję
rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. Dla
rolników utworzenie i prowadzenie firmy-grupy producenckiej, funkcjonującej jako osoba
prawna, jest wielkim wyzwaniem. Muszą poznać zasady funkcjonowania osoby prawnej,
kryteria ubiegania się o uznanie za grupę producentów rolnych, czy też warunki przyznawania
pomocy z PROW 2014-2020.
Stąd też, mając na względzie zdiagnozowany problem w obszarze dostępu wiedzy
warunkującej rozwój niezbędnej współpracy wśród rolników, Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, złożył wniosek o realizację , w
ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019, Priorytetu 3 : Wspieranie organizacji
łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarznia i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
promowania dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
Głównym celem opracowanego we wniosku planu operacji jest organizacja krótkiego
łańcucha dostaw żywności w oparciu o grupy producentów rolnych, który realizowany będzie
poprzez:
- przekazanie rolnikom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji oraz
wymianę wiedzy i informacji w zakresie zasad tworzenia i funkcjonowania grup producentów,
pozyskiwania środków finansowych oraz
- promocję grup producenckich, jako jednego z elementów umożliwiającego zwiększenie
opłacalności produkcji.
W ramach operacji zaplanowano w terminie od 3.04.2018 r. do 31.10.2018 r. na obszarze
województwa pomorskiego realizację:
- cyklu 5 szkoleń dotyczących podstawowych zasad organizacji i funkcjonowania grup
producentów,
- organizację konferencji dotyczącej aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych
prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej,
- wyjazd studyjny, przykład stosowania dobrej praktyki rolniczej,

- cyklu 7 konkursów wiedzy z zakresu wspólnych przedsięwzięć rolników, w tym w
szczególności korzyści płynących z tej działalności oraz funkcjonującego rynku rolnego, dla
uczniów szkół rolniczych.
Synergia oddziaływania form realizacji operacji sprawi, że znacząca grupa rolników, na
obszarze województwa dowie się o idei i pozna aspekty prowadzenia wspólnej działalności
gospodarczej.
Grupę docelową przedmiotowej operacji - projektu stanowili będą głównie rolnicy. Cechą
charakterystyczną głównej grupy odbiorców jest chęć poprawy konkurencyjności poprzez
lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym, dodawanie wartości do produktów
rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw. Rolnicy są też bezpośrednio
zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie. Kolejną grupą odbiorców są
doradcy rolniczy, którzy mają dużą wiedzę, doświadczenie oraz bezpośredni, codzienny kontakt
z rolnikami i będą uczestniczyli w wymianie wiedzy i informacji na temat tworzenia i
funkcjonowania grup, jak również będą pomagali w krzewieniu postaw przedsiębiorczych, w
tym w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Dodatkową grupą odbiorców będą uczniowie
ostatnich klas 7 szkół rolniczych, którzy dowiedzą się o zasadach tworzenia i korzyściach
funkcjonowania grupy producentów. Efekt nabytej wiedzy przez uczniów szkół rolniczych
wpłynie na rozpropagowanie idei integracji, a tym samym większe zainteresowanie tematem
współpracy rolników W sumie przewiduje się udział we wszystkich formach działań min. 125
rolników i 20 doradców oraz 140 uczniów szkół rolniczych.
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