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Uznawanie grup producentów rolnych:
W grupy producentów rolnych mogą organizować się osoby fizyczne,
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby
prawne, które w ramach działalności prowadzą gospodarstwo rolne lub
dział specjalny produkcji rolnej.
Grupa producentów rolnych prowadzi działalność jako przedsiębiorca
mający osobowość prawną.
Wnioski o uznanie grupy producentów rolnych składa się w Oddziale
Terenowym ARR właściwym ze względu na siedzibę grupy. Załącznikiem
do wniosku jest plan biznesowy opracowany na 5 lat działalności.
Finansowanie grup producentów rolnych:
Grupy producentów rolnych będą mogły się ubiegać o pomoc finansową
w ramach działania „Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze
rolnym i leśnym” objętego PROW na lata 2014-2020. Najważniejsze
zasady dotyczące wsparcia grup producentów kształtują się następująco:
1. W skład grupy mogą wchodzić tylko członkowie, którzy nie byli
wcześniej członkami żadnej innej grupy założonej ze względu na
ten sam produkt.
2. Każdy członek grupy otrzymał płatności bezpośrednie w roku
uznania grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich dwóch lat
przed uznaniem grupy – dla grup roślinnych.
3. Każdy członek grupy był posiadaczem zwierząt gospodarskich, ze
względu na które grupa została uznana, przynajmniej w roku
poprzedzającym rok uznania grupy – dla grup zwierzęcych.
4. Każdy członek grupy prowadził dział specjalny produkcji rolnej
przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy,
w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt w ramach
działu specjalnego produkcji rolnej.
5. Każdy członek grupy prowadził produkcję produktów, ze względu
na które grupa została uznana przynajmniej w roku
poprzedzającym rok uznania grupy.
6. Formą wsparcia są roczne płatności przez 5 pierwszych lat
działalności. Wysokość wsparcia jest określona przez procentowy
ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży
produktów, wytworzonych w gospodarstwach jej członków
i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.

7. Procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy wynosi:
a. w pierwszym roku – 10%,
b. w drugim roku – 8%,
c. w trzecim roku – 6%,
d. w czwartym roku – 5%,
e. w piątym roku – 4%.
Maksymalna wysokość pomocy będzie wynosiła 100 tys. EUR
w każdym roku z pięcioletniego okresu. Wypłata ostatniej raty
nastąpi po prawidłowej realizacji biznesplanu.
8. Wsparcie finansowe będzie przeznaczone dla grup, które będą się
wpisywać w definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(MSP) – z czego wynika, że grupa będzie musiała zatrudnić co
najmniej jednego pracownika i mieć roczny obrót
nieprzekraczający 50 mln EUR. W PROW 2007-2013 grupy nie
miały obowiązku wpisywać się w definicję MSP.
9. Wnioski o wsparcie będą przyjmowane w III kwartale 2016 r.
Wnioski będą rozpatrywane na podstawie kryteriów wyboru, do
których należą:
a. zorganizowanie grupy w formie spółdzielni – 3 pkt.,
b. zrzeszanie producentów rolnych w następujących
kategoriach: produkty wysokiej jakości, świnie, bydło
mięsne, owce i kozy, miód i produkty pszczele, rośliny na
cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego,
szyszki chmielowe – 3 pkt.,
c. jeśli w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków – 4
pkt. + 0,2 pkt. za każdego kolejnego członka,
d. jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z członków jest
objęte dobrowolnym ubezpieczeniem – 3 pkt.,
e. jeżeli siedziba grupy znajduje się w powiecie, w którym
udział gospodarstw w przedziale obszarowym 1-15 ha
stanowi:
i. powyżej 75% - 3 pkt.,
ii. powyżej 50% do 75% - 2 pkt.,
iii. od 25% do 50% - 1 pkt.,
f. jeżeli plan biznesowy zakłada inwestycje w zakresie
innowacyjności, przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub
ochrony środowiska – 5 pkt.,
g. jeżeli grupa zatrudnia co najmniej 2 osoby na pełne etaty
na podstawie umowy o pracę lub co najmniej jedną osobę
niepełnosprawną – 2 pkt.

10. Pomoc przysługuje grupom, które w wyniku oceny wniosków
otrzymały co najmniej 3 pkt.
Polskie rolnictwo, w przeciwieństwie do sektora handlu, czy nawet
przetwórstwa, ciągle jeszcze jest rozdrobnione, dlatego też rolnik
w kontaktach z przedstawicielami tych sektorów stoi z reguły na gorszej
pozycji, ponieważ nie ma odpowiednio dużej produkcji, aby móc
swobodnie negocjować ceny lub dostarczać większe partie jednorodnych
towarów. Dlatego też łączenie się pojedynczych rolników w grupy
producentów rolnych jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej
gospodarki rynkowej poprzez to, że umożliwia dostosowanie produkcji do
wymagań odbiorcy pod względem jakości przy jednoczesnym stosowaniu
zasad ochrony środowiska.
Korzyści dla rolnika wynikające z przynależności do grupy
producentów rolnych:
ograniczenie liczby pośredników,
możliwość uzyskania wyższych cen za jednolite, dobre jakościowo
produkty dostarczone w terminie,
obniżenie kosztów zakupu np. nawozów, środków ochrony roślin,
pasz – dzięki dużym zamówieniom jest możliwość negocjacji cen,
wspólne inwestycje (np. maszyny, magazyny, chłodnie),
wspólna promocja produktów,
rozłożenie ryzyka na wszystkich członków grupy i wspólne
rozwiązywanie problemów lub korzystanie z doradztwa,
możliwość korzystania ze zwolnień z podatku od nieruchomości
oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim jest 81 grup producentów
rolnych:
37 grup – drób, mięso drobiowe,
28 grup – zboża i rośliny oleiste,
10 grup – świnie i mięso wieprzowe,
2 grupy – bydło i mięso wołowe,
2 grupy – rośliny energetyczne,
1 grupa – jaja ptasie,
1 grupa – mleko krowie.

Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej wyprodukowana
przez wszystkich członków grupy producentów rolnych i sprzedana do
tej grupy oraz minimalna liczba członków grupy

Lp.

Wykaz produktów, ze względu na które
można tworzyć grupy

Minimalna roczna
wielkość produkcji
dla woj.
warmińskomazurskiego

Minimalna liczba
członków

1

Konie żywe

24 sztuki

5

2

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

80 sztuk

5

3

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

4000 sztuk

5

600 sztuk

5

4

Owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub
hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona
potna, mięso owcze lub kozie: świeże,
chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kosie
surowe (suszone)
Drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub
jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone,
mrożone:
kurczaki

5

500 000 sztuk

kaczki

4000 sztuk

gęsi

4000 sztuk

indyki

4000 sztuk

przepiórki

4000 sztuk

perliczki

4000 sztuk

strusie

500 sztuk

5

6

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

4000 sztuk

5

7

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

2000 sztuk

5

8

Szynszyle żywe, skóry surowe (suszone)

1000 sztuk

5

9

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

5000 sztuk

5

10

Jaja ptasie

500 000 sztuk

5

krowie

100 000 litrów

5

owcze lub kozie

90 000 litrów

Mleko:
11

12

Miód naturalny lub inne produkty pszczele

50 000 zł

5

13

Kwiaty świeże: cięte, doniczkowe

800 000 zł

5

14

Ziemniaki świeże lub chłodzone

750 ton

5

15

Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych

750 ton

5

16

Rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej
lub farmaceutycznej

200 000 zł

5

17

Ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo
roślin sadowniczych i ozdobnych, rozsada
roślin warzywnych

1 500 000 zł

5

18

Buraki cukrowe

6000 ton

5

19

Konopie włókniste lub len

75 ton

5

20

Szyszki chmielowe

30 ton

7

21

Liście tytoniu suszone

380 ton

50

22

Materiał siewny lub sadzeniaki

900 000 zł

5

23

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

50 000 zł

5

26

Produkty rolnictwa ekologicznego

40 000 zł

5

27

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

100 000 zł

5

28

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

500 000 sztuk

5

29

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

40 000 zł

5

POWIATOWE ZESPOŁY DORADZTWA ROLNICZEGO

PZDR w Bartoszycach, ul. Hubalczyków 2, (89) 7622205, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl
PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, (55) 2432846, pzdr.braniewo@w-modr.pl
PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, (23) 6961975, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl
PZDR w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, (55) 2353236, pzdr.elblag@w-modr.pl
PZDR w Ełku, ul. Suwalska 84, (87) 6216967, pzdr.elk@w-modr.pl
PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, (87) 4285199, pzdr.gizycko@w-modr.pl
PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, (87) 6151957, pzdr.goldap@w-modr.pl
PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, (89) 6493773, pzdr.ilawa@w-modr.pl
PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, (89) 7513093, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl
PZDR w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1/48, (89) 7672310,pzdr.lidzbark@w-modr.pl
PZDR w Mrągowie, ul. Kormoranów 1, (89) 7412451, pzdr.mragowo@w-modr.pl
PZDR w Nowym Mieście Lub., ul. Jagiellońska 24d, (56) 474 21 88,pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl
PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, (89) 6252650, pzdr.nidzica@w-modr.pl
PZDR w Olecku, ul. Kolejowa 31, (87) 5203031, pzdr.olecko@w-modr.pl
PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, (89) 7152259,pzdr.olsztyn@w-modr.pl
PZDR w Ostródzie, ul. Składowa 2, (89) 6462424, pzdr.ostroda@w-modr.pl
PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, (87) 4232033, pzdr.pisz@w-modr.pl
PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, (89) 6243059, pzdr.szczytno@w-modr.pl
PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, (87) 4271221, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

