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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania
„Grupy producentów rolnych” obj´tej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz. 427) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania oraz wyp∏aty pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Grupy producentów rolnych”,
zwanej dalej „pomocà”, obj´tej Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, a tak˝e prze-
strzenny zasi´g wdra˝ania tego dzia∏ania.

§ 2. Dzia∏anie, o którym mowa w § 1, jest wdra˝a-
ne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Pomoc jest udzielana grupie producentów
rolnych, zwanej dalej „grupà”:

1) prowadzàcej dzia∏alnoÊç na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wpisanej do rejestru grup produ-
centów rolnych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o grupach producentów
rolnych i ich zwiàzkach oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z póên. zm.2)), zwa-
nego dalej „rejestrem”;

2) która zosta∏a utworzona ze wzgl´du na produkty
lub grup´ produktów, okreÊlonych w za∏àczniku
do rozporzàdzenia;

3) je˝eli zosta∏ jej nadany numer identyfikacyjny
w trybie przepisów o krajowym systemie ewiden-
cji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci,
zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

2. Pomoc jest udzielana wed∏ug kolejnoÊci otrzy-
mania przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, zwanà dalej „Agencjà”, wniosków o przy-
znanie pomocy.

3. Wniosek sk∏ada si´ w terminie 6 miesi´cy od
dnia wpisu grupy do rejestru do w∏aÊciwego ze wzgl´-

du na siedzib´ grupy dyrektora oddzia∏u regionalnego
Agencji.

§ 4. Decyzja w sprawie przyznania pomocy jest
wydawana w terminie 60 dni od dnia z∏o˝enia wnio-
sku o przyznanie pomocy.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera:

1) numer identyfikacyjny;

2) nazw´ i siedzib´ grupy;

3) dane osób upowa˝nionych do reprezentowania
grupy — zgodnie z aktem za∏o˝ycielskim;

4) dat´ i numer decyzji o wpisaniu grupy do rejestru
oraz nazw´ produktu lub grupy produktów, ze
wzgl´du na które grupa zosta∏a utworzona;

5) oÊwiadczenie o planowanej wielkoÊci i wartoÊci
przychodów ze sprzeda˝y produktów lub grupy
produktów, ze wzgl´du na które grupa zosta∏a
utworzona, wytworzonych w gospodarstwach
cz∏onków grupy, w pierwszym roku dzia∏alnoÊci.

2. Do wniosku do∏àcza si´ zaÊwiadczenie marsza∏-
ka województwa o wpisie grupy do rejestru, wydane
nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed dniem z∏o˝enia
wniosku.

§ 6. 1. Pomoc wyp∏acana w formie rocznych p∏at-
noÊci obejmuje okresy kolejnych 12 miesi´cy prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci przez grup´, liczone od dnia wyda-
nia decyzji o wpisie grupy do rejestru.

2. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´ do oddzia∏u re-
gionalnego Agencji w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzi-
b´ grupy w terminie 30 dni od dnia up∏ywu okresu,
o którym mowa w ust. 1.

3. Wyp∏ata pomocy za dany okres jest dokonywa-
na:

1) na podstawie decyzji dyrektora oddzia∏u regional-
nego Agencji, która jest wydawana w terminie 
60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç;

2) w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja, o któ-
rej mowa w pkt 1, sta∏a si´ ostateczna.

§ 7. 1. Wniosek o p∏atnoÊç zawiera:

1) numer identyfikacyjny;

2) nazw´ i siedzib´ grupy;

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131,
poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694,
z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 251, poz. 1847.



3) nazw´ produktu lub grupy produktów, ze wzgl´du
na które grupa zosta∏a utworzona;

4) dane osób upowa˝nionych do reprezentowania
grupy — zgodnie z aktem za∏o˝ycielskim;

5) wartoÊç przychodów netto ze sprzeda˝y produk-
tów lub grupy produktów, ze wzgl´du na które
grupa zosta∏a utworzona, wytworzonych w gospo-
darstwach cz∏onków grupy, za okres, którego doty-
czy wniosek;

6) wartoÊç planowanych przychodów netto ze sprze-
da˝y produktów lub grupy produktów, ze wzgl´du
na które grupa zosta∏a utworzona, na kolejny rok
prowadzenia dzia∏alnoÊci przez grup´; wymagania
tego nie stosuje si´ do wniosku o p∏atnoÊç za
ostatni rok, za który przys∏uguje pomoc.

2. Do wniosku do∏àcza si´:

1) wykazy faktur VAT i rachunków, uporzàdkowanych
w uj´ciu chronologicznym, potwierdzajàcych:

a) przychody netto grupy ze sprzeda˝y produktów
lub grupy produktów, ze wzgl´du na które gru-
pa zosta∏a utworzona,

b) wartoÊç i iloÊç dostarczonych grupie produk-
tów lub grupy produktów przez poszczegól-
nych jej cz∏onków,

c) przychody netto grupy ze sprzeda˝y produktów
lub grupy produktów, ze wzgl´du na które gru-
pa zosta∏a utworzona, wytworzonych w gospo-
darstwach jej cz∏onków;

2) zaÊwiadczenie marsza∏ka województwa o wpisie
grupy do rejestru, wydane nie wczeÊniej ni˝ 3 mie-
siàce przed dniem z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç.

§ 8. 1. WysokoÊç udzielanej pomocy w danym roku
prowadzenia dzia∏alnoÊci przez grup´ ustala si´ na pod-
stawie wartoÊci udokumentowanych rocznych przy-
chodów netto ze sprzeda˝y produktów lub grupy pro-
duktów, ze wzgl´du na które grupa zosta∏a utworzona,
i wytworzonych w gospodarstwach jej cz∏onków.

2. Sposób obliczania oraz wysokoÊç maksymal-
nych dopuszczalnych kwot udzielanej pomocy sà
okreÊlone w art. 35 rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europej-
ski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1,
z póên. zm.).

3. Pomoc jest wyp∏acana w z∏otych, a jej przelicze-
nie nast´puje zgodnie z zasadami okreÊlonymi w art. 7
ust. 1 rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia
20 grudnia 2006 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasa-
dy stosowania agromonetarnego systemu dla euro
w rolnictwie i zmieniajàcego niektóre rozporzàdzenia
(Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52).

§ 9. Grupa, której przyznano pomoc:

1) przechowuje dokumenty potwierdzajàce spe∏nie-
nie warunków udzielenia pomocy i wyp∏aty pomo-
cy przez 5 lat, liczàc od dnia otrzymania ostatniej
wyp∏aty p∏atnoÊci;

2) informuje Agencj´ o ka˝dej zmianie danych zawar-
tych w rejestrze.

§ 10. W przypadku wniosków o przyznanie pomo-
cy obj´tej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007—2013 z∏o˝onych w 2007 r. decyzje
w sprawie przyznania pomocy wydaje si´ od dnia za-
twierdzenia przez Komisj´ Europejskà tego Progra-
mu.

§ 11. Grupy wpisane do rejestru od dnia 1 stycznia
2007 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia sk∏ada-
jà wnioski o przyznanie pomocy w terminie do dnia
31 grudnia 2007 r.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. (poz. 550)

WYKAZ PRODUKTÓW LUB GRUP PRODUKTÓW OBJ¢TYCH POMOCÑ FINANSOWÑ W RAMACH DZIA¸ANIA
„GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH”

1) konie ˝ywe, mi´so koƒskie;

2) byd∏o ˝ywe, mi´so wo∏owe;

3) Êwinie ˝ywe, prosi´ta, warchlaki, mi´so wieprzo-
we;

4) owce i kozy ˝ywe, mi´so baranie i kozie;

5) drób ˝ywy, mi´so i jadalne podroby drobiowe;

6) króliki ˝ywe, mi´so i jadalne podroby królicze;

7) nutrie ˝ywe, mi´so i jadalne podroby nutriowe,
skóry surowe;

8) szynszyle ˝ywe, skóry surowe;

9) lisy pospolite i polarne, norki, tchórze, jenoty ˝y-
we, skóry surowe;

10) jaja ptasie;
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11) mleko krowie, owcze lub kozie;

12) miód naturalny i inne produkty pszczelarskie;

13) kwiaty Êwie˝e — ci´te i doniczkowe;

14) ziemniaki;

15) ziarno zbó˝;

16) nasiona roÊlin oleistych;

17) ziarno zbó˝ i nasiona roÊlin oleistych;

18) roÊliny przeznaczone do produkcji zielarskiej i far-
maceutycznej;

19) ozdobne roÊliny ogrodnicze, szkó∏karstwo roÊlin —
sadowniczych i ozdobnych;

20) buraki cukrowe;

21) len i konopie uprawiane na w∏ókno;

22) szyszki chmielowe;

23) liÊcie tytoniu suszone;

24) materia∏ siewny i sadzeniaki;

25) produkty roÊlinne do wykorzystania technicznego
lub pozyskiwania energii;

26) produkty rolnictwa ekologicznego;

27) produkty regionalne;

28) Êlimaki;

29) daniele, jelenie, i ich mi´so.


