Informacja dla uczestników poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych
realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020
1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest grupie producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn.
zm.):
2. Pomoc przysługuje grupie producentów
1) której został nadany numer w centralnym rejestrze przedsiębiorców w trybie przepisów o
Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych;
2) której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności;
3) która składa się co najmniej z dwóch członków, wytwarzających produkty rolne lub środki
spożywcze przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi;
4) której członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach
systemów jakości, stanowią nie więcej niż 20% liczby członków tej grupy;
5) której członkowie wytwarzają lub – jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ma
formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego – która wytwarza lub której
członkowie wytwarzają produkty rolne lub środki spożywcze:
a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i
środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1), lub rejestru chronionych
nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego
rozporządzenia, lub
b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L
189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
c) objęte systemem ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, o których
mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15
stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń
geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16, z późn. zm.), lub
d) objęte systemem ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów
sektora wina, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony
oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 14), lub
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e) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów
winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego
rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr
1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), lub
f) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin, lub
g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub
i) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub
j) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” –
„Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub
k) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” –
„Kulinarne mięso wieprzowe”, lub
l) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” –
„Wędliny”;
6) która w zakresie realizowanej operacji nie otrzymuje pomocy udzielanej na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w
krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2008, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie
działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku
wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008
(Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 56);
7) która nie otrzymuje dofinansowania na działania promocyjne i informacyjne w rolnictwie
ekologicznym, o których mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym, na zadania objęte
operacją;
8) która realizując operację dotyczącą owoców lub warzyw, poniosła koszty kwalifikowalne,
które nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym mowa w art. 103b
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego
wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych
produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L
299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.) lub w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację
rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG)
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007;
9) której członkowie – jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działa na podstawie
zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej lub umowy innej niż umowa spółki
cywilnej, na podstawie której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować
operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy – zawarli w umowie spółki cywilnej lub
w umowie konsorcjum postanowienia dotyczące:
a) sposobu podziału zadań zaplanowanych w ramach realizacji operacji odpowiednio między
wspólników spółki cywilnej lub podmioty, które zawarły umowę konsorcjum,
b) wyznaczenia wspólnika spółki cywilnej lub podmiotu, który zawarł umowę konsorcjum,
który jest:
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upoważniony do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w
zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,
− odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą
przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,
c) miejsca przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat
od dnia otrzymania płatności końcowej.
−

3. Składanie wniosku o przyznanie pomocy
Wniosek składa się, w formie pisemnej, w Centrali Agencji Rynku Rolnego osobiście albo za
pośrednictwem innej osoby, przez nadanie przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830).
4. Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych od
dnia, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, do dnia zakończenia realizacji
operacji określonego w tej umowie, związanych bezpośrednio z realizacją operacji. Wysokość
kosztów kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł. Oznacza to, że maksymalna
wysokość pomocy, która zostanie wypłacona Beneficjentowi to 1 750 000 zł.
5.

Pomoc jest przyznawana na operację, która:
1) spełnia wymagania określone w art. 4 ust. 2–4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr
807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy
przejściowe;
2) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;
3) dotyczy produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach systemów
jakości;
4) jest realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) – w przypadku gdy
operacja dotyczy napojów alkoholowych;
5) jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów.

6. W trakcie realizacji Programu jednemu beneficjentowi pomoc może zostać przyznana nie więcej
niż dwa razy.
7. Operacja może być realizowana maksymalnie w 8 etapach.
Jeżeli będzie trwać:
1) nie dłużej niż 270 dni – może być realizowana w nie więcej niż 2 etapach,
2) powyżej 270 dni – co najmniej w 3 etapach, a każdy z nich musi trwać co najmniej 90 dni.
Operacja może być realizowana przez 2 lata od daty podpisania z ARR umowy, jednak nie dłużej
niż do 30 czerwca 2023 r.
8. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie bezpośrednie koszty operacji, niezbędne do
jej realizacji, do których zalicza się koszty:
1) reklamy w mediach, w szczególności w telewizji, radiu lub prasie;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

promocji w punktach sprzedaży;
przygotowania stoisk;
przygotowania materiałów reklamowych;
udziału w pokazach, wystawach lub targach;
organizacji szkoleń lub konferencji;
przygotowania lub administrowania stroną internetową;
najmu powierzchni reklamowej;
publikacji, broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń lub innych materiałów reklamowych;
wynagrodzenia dostawców towarów lub usług realizowanych przez podmioty niebędące
członkami grupy producentów;
11) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy
zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;
12) poniesione poza siedzibą beneficjenta:
a) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem
transportu w II klasie,
b) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości
stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,
c) zakwaterowania – do wysokości 380 zł na jeden dzień dla jednej osoby,
d) wyżywienia oraz przejazdów do wysokości:
− diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie dotyczącym podróży
służbowej poza granicami kraju – jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
− 60 zł na dobę – jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13) wytworzenia bezpośrednio przez beneficjenta produktów rolnych lub środków spożywczych
będących przedmiotem operacji, wykorzystanych do degustacji w ramach realizowanej
operacji, z wyłączeniem kosztu marży;
14) tłumaczeń, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania operacji;
15) podatku od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

9. Wymagane załączniki do wniosku o przyznanie pomocy
1) kopie dokumentów potwierdzających uczestnictwo spółdzielni lub jej członków albo
członków podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w systemach jakości – z
wyłączeniem członków podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, którzy nie
wytwarzają produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości;
2) kopie dokumentów stanowiących podstawę utworzenia podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy;
3) opis planowanej operacji, zawierający:
a) informację o szacowanej wielkości produkcji produktów rolnych lub środków
spożywczych, których ma dotyczyć operacja, wytwarzanych przez spółdzielnię lub jej
członków albo przez producentów będących członkami podmiotu ubiegającego się o
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4)
5)

6)

7)

przyznanie pomocy, w tym określenie miejsca realizacji operacji, harmonogramu jej
realizacji oraz celów, zakresu i kosztów,
b) plan finansowy operacji wraz z zestawieniem rzeczowo finansowym operacji,
c) wskazanie liczby kanałów przekazu oraz zasięgu terytorialnego operacji;
oświadczenie o kwalifikowalności VAT;
kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego, w rozumieniu przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności, w sytuacji gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada
tego numeru;
formularz rejestracyjny, w sytuacji gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie jest
zarejestrowany w centralnym rejestrze przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych;
inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy.

10. Kolejność przyznawania pomocy
Pomoc jest przyznawana według kolejności ustalonej przez Prezesa ARR na podstawie kryteriów
wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów,
przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) efektywność zaplanowanych działań informacyjno–promocyjnych, w zakresie:
a) kanału przekazu tych działań, którym może być w szczególności: telewizja, radio,
internet, prasa, marketing bezpośredni, udział w targach, pokazy, degustacje lub
publikacje – z tym, że za każdy z kanałów przekazu przyznaje się 1 punkt,
b) zasięgu terytorialnego działań informacyjno–promocyjnych, realizowanych:
− wyłącznie na obszarze jednego województwa Rzeczypospolitej Polskiej – przyznaje
się 1 punkt,
− na obszarze co najmniej dwóch województw Rzeczypospolitej Polskiej – przyznaje się
3 punkty,
− na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, wykraczającym poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – przyznaje się 5 punktów;
2) brak uzyskania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy oraz przez jego członków
wsparcia w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego PROW 2007–
2013 – przyznaje się 3 punkty;
3) podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa się wyłącznie z producentów produktów
rolnych lub środków spożywczych, wytwarzanych w ramach systemów jakości – przyznaje się
3 punkty.
W przypadku korzystania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy z więcej niż
jednego kanału przekazu, punkty podlegają zsumowaniu, przy czym maksymalnie łącznie
przyznaje się 5 punktów.
11.Zawarcie umowy/odmowa przyznania pomocy
Po opublikowaniu kolejności przysługiwania pomocy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenie
wniosku o przyznanie pomocy, ARR wzywa podmiot do zawarcia umowy. W przypadku gdy nie
spełnione są warunki przyznania pomocy, ARR informuje podmiot o odmowie przyznania
pomocy.
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