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Pomoc na start dla grup producentów
Do 30 listopada można składać w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wnioski o wsparcie na „Tworzenie
grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką
mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie,
może wynieść nawet 100 tys. euro rocznie.
Program jest skierowany do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 roku. Grupy te muszą
składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako
mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r.
o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia
2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów
oraz owoców i warzyw.

Pomoc jest przyznawana w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów, liczonych od dnia jej
uznania.
Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi
odpowiednio: w pierwszym roku – 10% przychodów netto,
w drugim roku – 9%, w trzecim – 8%, w czwartym roku – 7%
i w piątym – 6%. Limit pomocy to 100 tys. euro w każdym
roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.
Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR.
Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 30 listopada 2020 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.arimr.gov.pl,
Wszelkich informacji udzielą także pracownicy ARiMR pod
numerem infolinii 800 38 00 84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych
ARiMR.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje ogólnopolski konkurs z etapami wojewódzkimi,
dla Kół Gospodyń Wiejskich. Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu o długości od 3 do 5 minut, pokazującego sposoby wykorzystania przez Koło pomocy
finansowej otrzymanej z Agencji. Na prace czekamy do
15 listopada.
W konkursowej pracy powinno znaleźć się logo i nazwa
KGW lub sama nazwa KGW, jeśli koło nie ma logo oraz
logo ARiMR z pełną nazwą instytucji (obowiązująca wersja w kolorze niebieskim).
Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami
należy przesłać na adres mailowy:
promocjaOR01@arimr.gov.pl,
z tematem maila: Konkurs KGW.
Jeżeli rozmiar filmu jest zbyt duży, można przesłać go
na adres mailowy organizatora za pośrednictwem strony
internetowej wetransfer.com.
Zgłoszenie można wysłać także pocztą lub dostarczyć
osobiście na nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive)
na adres: Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR,
ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław
z dopiskiem: Konkurs KGW.
Wszelkie informacje oraz regulamin wraz z załącznikami niezbędnymi do wzięcia udziału w konkursie
znajdą Państwo na profilu Facebook: Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR lub na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl, w zakładce Oddziały Regionalne
ARiMR – Dolnośląski – Wydarzenia w województwie –
Dolnośląskie: Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Koło ARiMR w sercu wsi”.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

