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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 16 lipca 2007 r. przyjmowanie
wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla grup producentów rolnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Wnioski należy składać we właściwych
Oddziałach Regionalnych ARiMR, ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych.
    O pomoc finansową będą mogły się ubiegać grupy producentów, które po 1 stycznia br.
zostały zarejestrowane przez marszałka województwa.
  
  Pomoc finansowa będzie realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych
pięciu lat od daty wpisania danej grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka. Płatności
dla grup producentów rolnych są realizowane po zakończeniu pełnego roku działalności grupy.
  Pomoc naliczana jest na podstawie rocznej wartości netto przychodów ze sprzedaży
produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy i wynosi:
  
  5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do
sumy 1mln euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, albo 
  2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w
złotych powyżej sumy 1 mln euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i
piątym roku. 
  
  Dofinansowanie działalności grupy producentów rolnych nie może przekroczyć:
        
    -  w pierwszym i drugim roku – 100 tys. euro;       
    -  w trzecim roku – 80 tys. euro;       
    -  w czwartym roku – 60 tys. euro;       
    -  w piątym roku – 50 tys. euro.   

  
  Wsparcie grupie producentów rolnych może być przyznane tylko raz w okresie jej działalności,
niezależnie od tego czy źródłem tej pomocy jest budżet krajowy, czy budżet unijny. 
  W budżecie PROW na lata 2007 - 2013 przewidziano na to działanie 140 mln euro (z czego
105 mln euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a 35 mln euro z budżetu krajowego). 
  
  
  Żródło:
   http://www.arimr.gov.pl/index.php?id=1&amp;zaj=1&amp;kol=269
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