
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 9. „Tworzenie grup producentów i organizacji 
producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 w dniach od 4 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. 

O pomoc finansową w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” może 
ubiegać się: 

1. grupa producentów rolnych 
2. organizacja producentów 

Grupy producentów rolnych i organizacje producentów, zwane dalej „podmiotami”, muszą działać jako 
przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które spełnią m. in. następujące 
warunki kwalifikowalności: 

• zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na podstawie planu biznesowego, 

• łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy 
producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę 
produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii 
Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r., 

• w skład podmiotów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, 
z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową, 

• w skład podmiotów nie wchodzą członkowie będący producentami jednego produktu lub grupy 
produktów, którzy byli członkami grupy producentów rolnych, która otrzymała wyprzedzające 
finansowanie pomocy na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej 
polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719 oraz z 2022 r. poz. 88), które nie zostało rozliczone zgodnie z 
umową o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1 tej 
ustawy, 

• zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 
5-letniego okresu wsparcia.  

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto grupy 
producentów rolnych / organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, 
ze względu na które grupa albo organizacja została uznana, wytworzonych przez jej członków w 
poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym: członkami beneficjenta, współmałżonkiem 
członka beneficjenta, podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni 
z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem. 

Wysokość pomocy finansowej wynosi odpowiednio: 

1. po pierwszym roku prowadzenia działalności - 10 %, 
2. po drugim roku prowadzenia działalności - 9 %, 
3. po trzecim roku prowadzenia działalności - 8 %, 
4. po czwartym roku prowadzenia działalności - 7 %, 
5. po piątym roku prowadzenia działalności - 6 % 

wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta. 

Maksymalny limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. 
Istnieje możliwość otrzymania wyprzedzającego finansowania  pomocy w pierwszym roku działalności po 
wcześniejszym złożeniu wniosku w oddziale regionalnym ARiMR (do kwoty 50 000 zł). 



Złożone przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wnioski zostaną poddane ocenie 
punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz Instrukcją wypełniania są udostępnione 
na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, na elektroniczną skrzynkę 
podawczą ePUAP albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej do dyrektora oddziału 
regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę grupy 
producentów rolnych / organizacji producentów najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania 
wniosków. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej najpóźniej 
w dniu zakończenia terminu składania wniosków jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa najpóźniej 30 dnia od dnia upływu terminu zakończenia 
składania wniosków o przyznanie pomocy. 
 

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 
w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284, z 2018 r. poz. 1151, z 2019 r. poz. 1029, 
z 2020 r. poz. 799 oraz z 2022 r. poz. 227). 

 

Informacje na temat działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 
2014-2020 można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 
84 oraz na stronie internetowej www.gov.pl/web/arimr.        
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