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1. WST¢P

1. Wst´p
Wspólna organizacja rynków rolnych Unii Europejskiej obejmuje rynek Êwie˝ych
owoców i warzyw oraz rynek przetworów owocowych i warzywnych. Wspólnotowy
rynek owoców i warzyw Êwie˝ych oraz rynek przetworów owocowych i warzywnych
regulowane sà odr´bnymi aktami prawa krajowego oraz prawa Wspólnoty, wprowadzajàcymi w∏aÊciwe dla tego sektora mechanizmy pomocy finansowej.
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2. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE WSPÓLNEJ ORGANIZACJI
RYNKÓW OWOCÓW I WARZYW

2. Wykaz aktów prawnych w zakresie wspólnej organizacji rynków
owoców i warzyw
2.1.

Akty prawne Unii Europejskiej regulujàce pomoc finansowà w ramach
wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Êwie˝ych
■ Rozporzàdzenie Rady (WE) Nr 2200/96 z dnia 28 paêdziernika 1996 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (Dz. U. WE L 297
z 21.11.1996, str. 13 z póên. zm.);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 1432/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad stosowania rozporzàdzenia Rady (WE) nr
2200/96 w sprawie warunków uznawania organizacji producentów i wst´pnego uznawania grup producentów (Dz. U. WE L 203 z 12.08.2003,
str. 18);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 1943/2003 z dnia 3 listopada 2003 r.
ustanawiajàce zasady stosowania rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96
w zakresie pomocy dla wst´pnie uznanych grup producentów (Dz.U. WE
L 286 z 04.11.2003, str. 5 z póên. zm.);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 2113/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie (WE) Nr 1943/2003 ustanawiajàce zasady stosowania rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96 w odniesieniu do pomocy
dla grup producentów, którym udzielono wst´pnego uznania (Dz. U. WE
L 366 z 11.12.2004, str. 10);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 222/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie (WE) Nr 1943/2003 w odniesieniu do kursu walutowego stosowanego przy wdra˝aniu pomocy dla grup producentów, którym udzielono wst´pnego uznania w sektorze owoców i warzyw (Dz. U. WE
L 039 z 11.02.2005, str. 17);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 1433/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r.
okreÊlajàce szczegó∏owe zasady stosowania Rozporzàdzenia Rady (WE)
2200/96 o funduszach operacyjnych, programach operacyjnych i pomocy
finansowej (Dz. U. WE L 203 z 12.08.2003, str. 25 z póên. zm.);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 1813/2004 z dnia 19 paêdziernika 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie (WE) Nr 1433/2003 ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy
finansowej (Dz. U. WE L 319 z 20.10.2004, str. 5);
9
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■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 2190/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie (WE) Nr 1433/2003 ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej (Dz. U. WE L 373 z 21.12.2004, str. 21);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) 103/2004 z dnia 21 stycznia 2004 r. ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia Rady (WE)
2200/96 odnoÊnie systemu interwencji w sektorze owoców i warzyw
(Dz. U. WE L 016 z 23.01.2004, str. 3);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 686/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. ustanawiajàce Êrodki przejÊciowe majàce zastosowanie do organizacji producentów Êwie˝ych owoców i warzyw ze wzgl´du na przystàpienie Republiki
Czeskiej, Estonii, Cypru, ¸otwy, Litwy, W´gier, Malty, Polski, S∏owenii,
i S∏owacji do Unii Europejskiej (Dz.U WE L 106 z 15.04.2004, str. 10
z póê. zm.);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiajàce szczegó∏owe zasady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE) nr
1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszà spe∏niaç wydatki na
dzia∏ania wspó∏finansowane z funduszy strukturalnych (Dz. U. WE L 193
z 29.07.2000, str. 39);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 594/2004 z dnia 30 marca 2004 r. okreÊlajàce terminy operacyjne stosowane w systemie owoców i warzyw Êwie˝ych
i przeznaczonych do przetwórstwa (Dz. U. WE L 94 z 31.03.2004, str. 17);
■ Rozporzàdzenie Rady (WE) Nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiajàce szczegó∏owe przepisy dotyczàce agro-monetarnego systemu stosowania euro w rolnictwie (Dz. U. WE L 349 z 24.12.1998, str. 36).
2.2.

Akty prawne krajowe regulujàce pomoc finansowà w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Êwie˝ych
■ Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw,
rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. Nr 223,
poz. 2221 z póên.zm.);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie warunków wst´pnego uznawania grup producentów owoców
i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagaƒ, jakie powinny spe∏niaç plany dochodzenia do uznania
(Dz. U. Nr. 132, poz. 1420);
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■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca
2004 r. w sprawie warunków przystàpienia osób prawnych i osób fizycznych nieb´dàcych producentami owoców i warzyw do organizacji producentów (Dz. U. Nr 144, poz. 1522);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia
2004 r. w sprawie warunków, zgodnie, z którymi organizacja producentów
owoców i warzyw mo˝e zlecaç realizacj´ zadaƒ, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 197, poz. 2028);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie warunków wypowiedzenia cz∏onkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw (Dz. U. Nr 165, poz. 1732);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia
2004 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji (Dz. U. Nr 184, poz. 1906);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca
2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu sk∏adników majàtkowych inwestycji lub jej wartoÊci zrealizowanej w ramach programu operacyjnego
(Dz. U. Nr 160, poz. 1671);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r.
w sprawie dzia∏aƒ w zakresie technologii bezpiecznych dla Êrodowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1708);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia
2005 r. w sprawie wskaêników redukcji, sposobu okreÊlenia wartoÊci owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy
okreÊlaniu wartoÊci owoców i warzyw sprzedanych (Dz. U. Nr 11, poz. 82);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r.
w sprawie kryteriów kwalifikacji produkcji jako doÊwiadczalnej (Dz. U.
Nr 144, poz. 1525);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca
2004r. w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spe∏niaç jednostki organizacyjne, którym wojewoda
mo˝e powierzyç przeprowadzenie kontroli (Dz. U. Nr 144, poz. 1524);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004r.
w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spe∏niaç jednostki organizacyjne, którym mo˝na powierzyç przeprowadzenie kontroli (Dz. U. Nr 144 poz. 1523);
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■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia
2005r. w sprawie szczegó∏owych warunków przyznawania pomocy finansowej wst´pnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu
kwalifikowanych kosztów inwestycji uj´tych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz.U. z 2006r. Nr 16, poz. 121);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia
2006r. w sprawie wysokoÊci krajowych Êrodków finansowych przeznaczonych na pokrycie cz´Êci kwalifikowanych kosztów inwestycji uj´tych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz.U. Nr 16, poz. 122);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia
2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków wst´pnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagaƒ, jakie powinny spe∏niaç plany dochodzenia do uznania (Dz.U. Nr 17, poz. 137).
2.3.

Akty prawne Unii Europejskiej regulujàce pomoc finansowà w ramach
wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw przetworzonych
■ Rozporzàdzenie Rady (WE) Nr 2201/96 z dnia 28 paêdziernika 1996 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowo-warzywnych (Dz. U. WE L 297 z 21.11.1996, str. 29 z póên. zm.);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r.
ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania Rozporzàdzenia Rady
(WE) Nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy w sektorze przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. WE L 218 z 30.08.2003, str. 14 z póên. zm.);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 180/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie (WE) Nr 1535/05 ustanawiajàce szczegó∏owe zasady
stosowania rozporzàdzenia Rady nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla
przetworów owocowych i warzywnych (Dz.U. WE L 30 z 03.02.2005, str. 7);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 444/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie (WE) Nr 1535/03 i okreÊlajàce szczegó∏owe zasady do
rozporzàdzenia Rady 2201/96 w zakresie schematu pomocy dla produktów
przetworzonych z owoców i warzyw (Dz.U. WE L 72 z 11.03.2004, str. 54);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 217/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. ustanawiajàce kryteria klasyfikacji surowców w ramach systemu pomocy do
produkcji ustanowionego rozporzàdzeniem (WE) Nr 2201/96 (Dz.U. WE
L 35 z 06.02.2002, str. 11);
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■ Rozporzàdzenie Komisji (EWG) Nr 1764/86 z dnia 27 maja 1986 r. dotyczàce minimalnych wymagaƒ odnoÊnie produktów jadalnych opartych na
pomidorach dla wspomagania ich produkcji (Dz.U. WE L 153
z 07.06.1986, str. 1);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 170/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. ustalajàce kwot´ pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do
przetworzenia na rok gospodarczy 2005/2006 (Dz. U. WE L 28
z 01.02.2005, str. 29);
■ Rozporzàdzenie Komisji (EWG) Nr 2318/89 z dnia 28 lipca 1989 r. zmieniajàce rozporzàdzenie Komisji (EWG) Nr 1764/86 w sprawie minimalnych wymagaƒ jakoÊci dla produktów na bazie pomidorów kwalifikujàcych si´ do pomocy produkcyjnej (Dz. U. WE L 220 z 29.07.1989, str. 49);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 1663/2005 z dnia 11 paêdziernika
2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie (WE) Nr 1535/05 ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia Rady nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. WE L
267 z 12.10.2005, str. 22);
■ Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 594/2004 z dnia 30 marca 2004 r. okreÊlajàce terminy operacyjne stosowane w systemie owoców i warzyw Êwie˝ych
i przeznaczonych do przetwórstwa (Dz. U. WE L 94 z 31.03.2004, str. 17);
■ Rozporzàdzenie Rady (WE) Nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiajàce szczegó∏owe przepisy dotyczàce agro-monetarnego systemu stosowania euro w rolnictwie (Dz. U. WE L 349 z 24.12.1998, str. 36).
2.4.

Akty prawne krajowe regulujàce pomoc finansowà w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw przetworzonych
■ Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz.U. Nr 62, poz. 572);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2004 r.
w sprawie okreÊlenia wzoru Êwiadectwa dostawy owoców i warzyw do
przetwórstwa (Dz. U. Nr 178, poz. 1836);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia
2004 r. w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw
dostarczonych do przetwórcy (Dz. U. Nr 180, poz. 1865);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia
2005 r. w sprawie wzorów rejestrów prowadzonych przez wst´pnie uzna13
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nà grup´ i uznanà organizacj´ producentów owoców i warzyw oraz przez
zatwierdzonego przetwórc´ (Dz. U. Nr 17, poz. 152);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada
2004 r. w sprawie warunków i terminu przekazywania przez organizacje
producentów lub wst´pnie uznane grupy producentów nale˝noÊci uzyskanych z tytu∏u dostawy pomidorów dla przetwórstwa (Dz. U. Nr 262,
poz. 2614);
■ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia
2004 r. w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia oraz warunków dla jednostek organizacyjnych przeprowadzajàcych kontrole (Dz. U. Nr 197
poz. 2029).
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3. S∏owniczek terminów
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – Agencja P∏atnicza
odpowiedzialna za udzielanie pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji
rynków owoców i warzyw.
Agencja Rynku Rolnego (ARR) – Agencja P∏atnicza nadzorujàca operacje nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y przez uznane organizacje producentów
owoców i warzyw.
Inspekcja JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych (IJHARS) – odpowiedzialna za kontrole jakoÊci oraz iloÊci owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
sprzeda˝y przez uznane organizacje producentów owoców i warzyw.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska (WIOÂ) – instytucja odpowiedzialna
za kontrole spe∏nienia norm ochrony Êrodowiska podczas przeprowadzania operacji
nieprzeznaczenia do sprzeda˝y owoców i warzyw, przekazanych do biodegradacji
lub kompostownia w ramach uzyskania rekompensaty finansowej Unii Europejskiej.
Producent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej, b´dàca cz∏onkiem grupy lub organizacji producentów
owoców i warzyw, przekazujàca jej swoje produkty (owoce i warzywa) w celu ich
sprzeda˝y.
Wst´pnie uznana grupa producentów (GP) – jednostka organizacyjna, zrzeszajàca
producentów owoców i warzyw, majàca osobowoÊç prawnà, posiadajàca status
wst´pnego uznania, nadany zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej oraz krajowego.
Uznana organizacja producentów (OP) – jednostka organizacyjna, zrzeszajàca producentów owoców i warzyw, majàca osobowoÊç prawnà, posiadajàca status uznania,
nadany zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej oraz krajowego.
Uznane zrzeszenie organizacji producentów – zrzeszenie organizacji producentów,
majàce osobowoÊç prawnà, powo∏ywane z inicjatywy i pod nadzorem uznanych organizacji producentów, posiadajàce status uznania, nadany zgodnie z przepisami
prawa Unii Europejskiej oraz krajowego.
15
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Uznana ponadnarodowa organizacja producentów – uznana organizacja producentów, w której przynajmniej jedno z gospodarstw producentów jest usytuowane w innym paƒstwie cz∏onkowskim ni˝ to, w którym mieÊci si´ centrala organizacji.
Ponadnarodowe zrzeszenie organizacji producentów – uznane zrzeszenie organizacji producentów, w przypadku którego przynajmniej jedna z organizacji zrzeszonych
jest usytuowana w innym paƒstwie cz∏onkowskim ni˝ to, w którym znajduje si´ centrala zrzeszenia.
Program operacyjny (PO) – stanowi plan biznesowy opracowany przez uznanà organizacj´ producentów owoców i warzyw na okres od 3 do 5 lat. Przedstawia sytuacj´ wyjÊciowà organizacji producentów w zakresie produkcji, sprzeda˝y i infrastruktury, okreÊla cele i dzia∏ania do zrealizowania w obszarach: a) sprzeda˝y, b) jakoÊci owoców i warzyw, c) efektywnoÊci produkcji, c) ochrony Êrodowiska. Organizacja producentów realizujàc zatwierdzone w programie cele i dzia∏ania otrzymuje
z tego tytu∏u wsparcie finansowe ze Êrodków pochodzàcych z Unii Europejskiej. Program operacyjny mo˝e byç równie˝ przygotowywany przez uznane zrzeszenia organizacji producentów, ponadnarodowe organizacje producentów oraz ponadnarodowe zrzeszenia organizacji producentów. Program operacyjny zatwierdzany jest przez
dyrektora oddzia∏u regionalnego ARiMR.
Fundusz operacyjny (FO) – fundusz ustanowiony przez uznanà organizacj´ producentów w celu finansowania realizacji programu operacyjnego. Ârodki finansowe
funduszu utrzymywane sà na wyodr´bnionym rachunku bankowym organizacji.
Fundusz utrzymywany jest ze sk∏adek pobieranych od cz∏onków organizacji na podstawie iloÊci lub wartoÊci faktycznie sprzedanych owoców i warzyw oraz pomocy finansowej ze Êrodków pochodzàcych z Unii Europejskiej.
Raport roczny z realizacji programu operacyjnego – roczne sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego w zakresie dzia∏aƒ wdra˝anych w ciàgu roku poprzedzajàcego, poprawek wprowadzanych do programu oraz ewentualnych rozbie˝noÊci pomi´dzy wydatkami zatwierdzonymi, a rzeczywiÊcie poniesionymi. Sk∏adany wraz
z wnioskiem o przyznanie rocznej pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego lub rozliczenie wyp∏aconych Êrodków finansowych.
Raport koƒcowy z realizacji programu operacyjnego – zast´puje raport roczny
w ostatnim roku wdra˝ania programu operacyjnego. Zawiera ocen´ programu operacyjnego, która mo˝e byç opracowana przy pomocy wyspecjalizowanej jednostki
doradczej. Ocena ta powinna wskazywaç w jakim stopniu zosta∏y osiàgni´te cele
16
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programu, wyjaÊniaç zmiany wniesione do dzia∏aƒ/metod, które zosta∏y lub zostanà
rozwa˝one przy opracowywaniu kolejnych programów operacyjnych. Sk∏adany wraz
z wnioskiem o przyznanie rocznej pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego lub rozliczenie wyp∏aconych Êrodków finansowych za ostatni rok realizacji programu operacyjnego.
Plan dochodzenia do uznania (PDU) – plan dzia∏ania opracowywany przez grup´
producentów owoców i warzyw na okres nieprzekraczajàcy 5 lat, w celu uzyskania
statusu uznanej organizacji producentów. Przedstawia sytuacj´ wyjÊciowà grupy
w zakresie bazy cz∏onkowskiej, produkcji, sprzeda˝y i infrastruktury, okreÊla dzia∏ania, które zamierza realizowaç wst´pnie uznana grupa producentów, w szczególnoÊci dotyczàce planowania produkcji, strategii i rozwoju sprzeda˝y, podniesienia jakoÊci produktów oraz przedsi´wzi´ç inwestycyjnych realizowanych w poszczególnych
latach, w celu spe∏nienia warunków nadania uznania dla grupy producentów. Plan
dochodzenia do uznania zatwierdzany jest przez marsza∏ka województwa wraz z wydaniem decyzji o wst´pnym uznaniu grupy producentów owoców i warzyw.
Rekompensata finansowa z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y
– pomoc finansowa wyp∏acana z bud˝etu Unii Europejskiej do owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y przez uznanà organizacj´ producentów. Rekompensata wyp∏acana jest w postaci rycza∏tu na poziomie okreÊlonym w przepisach Unii Europejskiej, do produktów, których lista przedstawiona jest w rozdziale 7.
Pomoc finansowa na dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y – pomoc finansowa uzyskiwana przez uznanà
organizacj´ producentów na dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytu∏u dokonania operacji nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y. Wydatki na ten cel
poczàtkowo finansowane sà z funduszu operacyjnego, nast´pnie refundowane przez
Wspólnot´. Pomoc ta jest dodatkowym wsparciem oprócz rekompensaty finansowej, o której mowa powy˝ej i dotyczy produktów niewymienionych w rozdziale 6.
Przetwórca – osoba fizyczna lub prawna prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania przetworów owocowych i warzywnych, okreÊlonych w przepisach o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych Unii Europejskiej.
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4. Beneficjenci pomocy
Pomoc finansowà w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw mogà otrzymaç wst´pnie uznane grupy producentów i uznane organizacje producentów owoców i warzyw spe∏niajàce kryteria wst´pnego uznania lub uznania.
Mówiàc o uznanych organizacjach producentów owoców i warzyw nale˝y mieç
na myÊli równie˝: uznane zrzeszenia organizacji producentów, ponadnarodowe
organizacje producentów oraz ponadnarodowe zrzeszenia organizacji producentów.
Status wst´pnego uznania oraz uznania od dnia 1 stycznia 2006 roku nadawany jest
przez marsza∏ka województwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ grupy lub organizacji producentów.
Grupy i organizacje producentów owoców i warzyw uzyskujà wst´pne uznanie
oraz uznanie w oparciu o przepisy rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96, rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1432/2003, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, rozporzàdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wst´pnego uznawania
grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców
i warzyw oraz warunków i wymagaƒ, jakie powinny spe∏niaç plany dochodzenia do
uznania.
4.1.

Kryteria wst´pnego uznania grup producentów owoców i warzyw
4.1.1. Kryteria ogólne

O nadanie statusu wst´pnego uznania mogà ubiegaç si´ grupy producentów, które
nie sà w stanie spe∏niç wszystkich warunków pe∏nego uznania okreÊlonych w art. 11
rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96, w dziale II rozporzàdzenia Komisji (WE)
Nr 1432/2003 oraz § 3 ust. 1 i 2 rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie warunków wst´pnego uznawania grup producentów owoców i warzyw,
uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagaƒ,
jakie powinny spe∏niaç plany dochodzenia do uznania. W wi´kszoÊci przypadków
nie posiadajà one jeszcze wyposa˝enia technicznego oraz nie majà doÊwiadczenia
w administrowaniu, zarzàdzaniu i prowadzeniu sprzeda˝y owoców i warzyw wyprodukowanych przez swoich cz∏onków. Status wst´pnego uznania i realizacja planu dochodzenia do uznania ma na celu doprowadzenie grupy do pe∏nego uznania w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw.
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Warunkiem uzyskania statusu wst´pnego uznania jest posiadanie przez grup´ (podmiot zrzeszajàcy producentów owoców i warzyw) osobowoÊci prawnej.
4.1.2. Minimalna liczba cz∏onków oraz wartoÊç sprzeda˝y
Podmiot zrzeszajàcy producentów owoców i warzyw mo˝e uzyskaç decyzj´ o wst´pnym uznaniu za grup´ producentów, je˝eli:
1) jest utworzony co najmniej przez 5 producentów kategorii produktów
okreÊlonych przepisami Unii Europejskiej, ze wzgl´du na które wnioskuje o wst´pne uznanie;
2) wartoÊç produktów wytworzonych przez producentów, o których mowa
w pkt 1, i sprzedanych w roku poprzedzajàcym z∏o˝enie wniosku o wst´pne uznanie grupy producentów wynosi co najmniej równowartoÊç w walucie polskiej 50 tysi´cy euro;
3) przed∏o˝y oÊwiadczenie, w którym zobowiàzuje si´, ˝e w ka˝dym roku realizacji planu dochodzenia do uznania co najmniej po∏owa przychodów ze
sprzeda˝y produktów nale˝àcych do kategorii, ze wzgl´du na które wnioskuje o wst´pne uznanie, b´dzie pochodzi∏a ze sprzeda˝y tych produktów
wytworzonych przez producentów zrzeszonych w tym podmiocie.
4.1.3. Kategorie wst´pnego uznania grup producentów
Grupy producentów mogà uzyskaç wst´pne uznanie w nast´pujàcych kategoriach
produktów:

•
•
•
•
•
•
•

owoce i warzywa,
owoce,
warzywa,
produkty przeznaczone do przetwórstwa,
owoce cytrusowe,
orzechy,
grzyby.

4.1.4. Plan dochodzenia do uznania
Ubiegajàc si´ o status wst´pnego uznania grupa musi przedstawiç plan dochodzenia
do uznania podzielony na roczne okresy jego realizacji. Okres realizacji planu nie
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mo˝e przekraczaç 5 lat od daty jego zatwierdzenia. Plan dochodzenia do uznania
okreÊla w szczególnoÊci:
1) wykaz producentów owoców i warzyw wchodzàcych w sk∏ad podmiotu
zrzeszajàcego producentów owoców i warzyw, a w przypadku gdy cz∏onkiem tego podmiotu jest osoba prawna, równie˝ wykaz producentów
owoców i warzyw b´dàcych jej cz∏onkami – zawierajàcy imi´ i nazwisko
lub nazw´, adres zamieszkania lub siedzib´ oraz numer PESEL, numer
identyfikacyjny krajowego rejestru urz´dowego podmiotów gospodarki
narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer paszportu w przypadku osoby nieposiadajàcej obywatelstwa polskiego;
2) informacje o powierzchni upraw poszczególnych gatunków owoców i warzyw, wielkoÊci zbiorów, iloÊci i wartoÊci sprzedanych owoców i warzyw
dotyczàce roku poprzedzajàcego rok z∏o˝enia wniosku o wst´pne uznanie
– na podstawie oÊwiadczeƒ z∏o˝onych przez ka˝dego z producentów owoców i warzyw wymienionego w wykazie, o którym mowa w pkt 1;
3) okreÊlenie liczby i opis maszyn, urzàdzeƒ s∏u˝àcych do produkcji oraz
zbioru owoców i warzyw, Êrodków transportowych i innych Êrodków
technicznych, w szczególnoÊci umo˝liwiajàcych przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które wyposa˝ony jest podmiot zrzeszajàcy producentów owoców i warzyw lub
w które wyposa˝eni sà poszczególni producenci owoców i warzyw wymienieni w wykazie, o którym mowa w pkt 1;
4) okreÊlenie czasu trwania, sposobu realizacji, zakresu oraz harmonogramu dzia∏aƒ, które zamierza realizowaç wst´pnie uznana grupa producentów, a w szczególnoÊci dotyczàce planowania produkcji, strategii sprzeda˝y, rozwoju kana∏ów marketingowych i promocji, podniesienia jakoÊci
produktów oraz przedsi´wzi´ç inwestycyjnych (inwestycji) realizowanych w poszczególnych latach, w celu spe∏nienia warunków uznania tej
grupy producentów za organizacj´ producentów;
5) w przypadku inwestycji dotyczàcych budowy, rozbudowy, przebudowy,
remontu budynków oraz budowli, infrastruktury technicznej i technicznego wyposa˝enia budynków oraz budowli, zakupu i instalacji maszyn
oraz urzàdzeƒ:
a) poszczególne etapy realizacji inwestycji,
b) miejsce realizacji inwestycji;
6) planowane wydatki na realizacj´ dzia∏aƒ, o których mowa w pkt 4;
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7) prognoz´ powierzchni i wielkoÊci produkcji poszczególnych gatunków
owoców i warzyw oraz iloÊci i wartoÊci sprzedanych owoców i warzyw –
dla ka˝dego roku realizacji planu dochodzenia do uznania;
8) przewidywanà liczb´ i opis maszyn, urzàdzeƒ s∏u˝àcych do produkcji
oraz zbioru owoców i warzyw, Êrodków transportowych i innych Êrodków technicznych, w szczególnoÊci umo˝liwiajàcych przechowywanie,
magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które
wyposa˝ona b´dzie wst´pnie uznana grupa producentów po zrealizowaniu planu dochodzenia do uznania;
9) wskazanie êróde∏ i struktury finansowania planu dochodzenia do uznania;
10) analiz´ koƒcowych wyników realizacji, przez wst´pnie uznanà grup´
producentów, planu dochodzenia do uznania w zakresie spe∏niania warunków uznania za organizacj´ producentów.
4.1.5. Pozosta∏e kryteria
Statut albo umowa grupy producentów, oprócz wymagaƒ okreÊlonych odr´bnymi
przepisami, zawiera w szczególnoÊci:
1) wymóg przynale˝noÊci tylko do jednej wst´pnie uznanej grupy producentów lub uznanej organizacji producentów, dla kategorii produktów, ze
wzgl´du na które podmiot wnioskuje o wst´pne uznanie;
2) zasady przyjmowania i wyst´powania cz∏onków oraz minimalny okres
cz∏onkostwa;
3) zasady prowadzenia rachunkowoÊci i opracowywania bud˝etu niezb´dne
dla funkcjonowania grupy;
4) zasady i zakres dostarczania grupie informacji dotyczàcych powierzchni
upraw, plonów, wysokoÊci zbiorów oraz sprzeda˝y bezpoÊredniej poszczególnych gatunków owoców i warzyw przez jej cz∏onków;
5) procedury zwiàzane z okreÊlaniem i uchwalaniem zasad obowiàzujàcych
producentów owoców i warzyw zrzeszonych w grupie w odniesieniu do
produkcji, marketingu, sprawozdawczoÊci i ochrony Êrodowiska;
6) zasady i warunki sprzeda˝y owoców i warzyw wytworzonych przez cz∏onków grupy;
7) zasady umo˝liwiajàce producentom owoców i warzyw zrzeszonym w tym
podmiocie udzia∏ w demokratycznym podejmowaniu decyzji przez ten
podmiot oraz kontrol´ ich realizacji;
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8) zasady i sposoby finansowania dzia∏alnoÊci grupy przez producentów owoców i warzyw w niej zrzeszonych;
9) sankcje wobec cz∏onka, który nie wype∏nia na∏o˝onych na niego obowiàzków.
4.1.6. ¸àczenie si´ (fuzje) grup producentów
W ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw istnieje mo˝liwoÊç ∏àczenia si´ (przeprowadzania fuzji) grup producentów, w celu powo∏ania po po∏àczeniu
nowej grupy producentów.
Wst´pnie uznana grupa producentów mo˝e po∏àczyç si´ z jednà lub wieloma:
– wst´pnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw,
– uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw.
Grupa producentów powsta∏a w wyniku po∏àczenia zajmuje miejsce grup lub organizacji, które si´ po∏àczy∏y.
W przypadku po∏àczenia powinna zostaç zachowana ciàg∏oÊç realizacji planów dochodzenia do uznania grup producentów, które dokonujà po∏àczenia. W tym celu,
wst´pnie uznane grupy producentów dokonujàce fuzji, powinny wystàpiç do marsza∏ka województwa z wnioskiem o po∏àczenie planów dochodzenia do uznania
w drodze zmiany planu dochodzenia do uznania. Wnioski takie muszà zawieraç pozytywnà opini´ dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ grup producentów, dotyczàcà
proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania.
Pomimo indywidualnych okolicznoÊci ka˝dego po∏àczenia, wskazane jest, aby grupy
rozwa˝ajàce takà operacj´ wzi´∏y pod uwag´ nast´pujàce kwestie:
1) status wst´pnego uznania po∏àczonej grupy producentów;
2) dat´ rozpocz´cia funkcjonowania nowej grupy producentów;
3) dat´ wygaÊni´cia statusu starych grup i dat´ rozpocz´cia obowiàzywania
nowego statusu;
4) w∏asnoÊç Êrodków trwa∏ych w nowo powsta∏ej grupie (jest istotne, by Êrodki trwa∏e, na które zosta∏a przyznana pomoc finansowa Unii Europejskiej,
zosta∏y wniesione do nowej grupy);
5) uzyskanie zgody wszystkich cz∏onków grupy przed dokonaniem po∏àczenia;
6) podj´cie decyzji co do statusu prawnego nowo powsta∏ej grupy;
7) uzgodnienie nowych zapisów statutu przez wszystkie strony po∏àczenia.
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Szczegó∏owe zasady przeprowadzania fuzji grup producentów okreÊla marsza∏ek
województwa.
4.1.7. Procedura ubiegania si´ o wst´pne uznanie
Wniosek o wst´pne uznanie oraz zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania, grupa producentów sk∏ada do marsza∏ka województwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ grupy.
Plan dochodzenia do uznania przed jego z∏o˝eniem do zatwierdzenia musi zostaç pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ grupy.
Wst´pnie uznana grupa producentów mo˝e równie˝ z∏o˝yç do marsza∏ka województwa wniosek o zatwierdzenie zmian do zatwierdzonego ju˝ planu dochodzenia do
uznania, w terminie do 3 miesi´cy przed rozpocz´ciem kolejnego rocznego okresu
realizacji planu dochodzenia do uznania. Wniosek nale˝y z∏o˝yç wraz z pozytywnà
opinià dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ grupy producentów, dotyczàcà proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania.
Marsza∏ek województwa w ciàgu 3 miesi´cy wydaje decyzje w sprawach:
1) wst´pnego uznania grupy producentów owoców i warzyw i zatwierdzenia
planu dochodzenia do uznania tej grupy za organizacj´ producentów owoców i warzyw;
2) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wst´pnie uznanej
grupy producentów za organizacj´ producentów.
Marsza∏ek województwa przeprowadza kontrole w zakresie spe∏niania warunków
wst´pnego uznania grupy producentów i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania, zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania.
Grupy producentów realizujàce plan dochodzenia do uznania mogà w dowolnym
momencie z∏o˝yç wniosek o nadanie statusu pe∏nego uznania.
Marsza∏ek województwa okreÊla szczegó∏owe zasady w zakresie uzyskania statusu
wst´pnego uznania.
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4.2.

Kryteria uznania organizacji producentów owoców i warzyw
4.2.1. Kryteria ogólne

Kryteria uznania organizacji producentów owoców i warzyw w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej zosta∏y okreÊlone w art. 11
rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96, w dziale II rozporzàdzenia Komisji (WE)
Nr 1432/2003 oraz § 3 ust. 1 i 2 rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie warunków wst´pnego uznawania grup producentów owoców i warzyw,
uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagaƒ,
jakie powinny spe∏niaç plany dochodzenia do uznania.
O uznanie mogà ubiegaç si´ podmioty zrzeszajàce producentów owoców i warzyw,
w tym wst´pnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, które spe∏niajà kryteria uznania. Podmioty ubiegajàce si´ o uznanie muszà byç ustanowione z inicjatywy producentów owoców i warzyw w okreÊlonej kategorii produktów, których celem
dzia∏ania jest w szczególnoÊci:
– planowanie produkcji i dostosowanie jej do popytu, zw∏aszcza pod wzgl´dem jakoÊci i iloÊci,
– promowanie koncentracji poda˝y i wprowadzanie na rynek produktów
wytwarzanych przez cz∏onków organizacji,
– obni˝anie kosztów produkcji i stabilizacja cen produktów,
– promowanie zasad i technologii upraw oraz zasad gospodarki Êciekami
przyjaznych dla Êrodowiska, majàcych na celu ochron´ jakoÊci wody, gleby i krajobrazu oraz zachowanie zró˝nicowania ˝ycia biologicznego.
Warunkiem uzyskania statusu uznania jest posiadanie przez podmiot zrzeszajàcy
producentów owoców i warzyw osobowoÊci prawnej.
4.2.2. Minimalna liczba cz∏onków oraz wartoÊç sprzeda˝y
Podmiot zrzeszajàcy producentów owoców i warzyw mo˝e uzyskaç decyzj´ o uznaniu za organizacj´ producentów, je˝eli:
1) jest utworzony przez co najmniej 5 producentów kategorii produktów
okreÊlonych przepisami Unii Europejskiej, ze wzgl´du na które wnioskuje
o uznanie;
2) wartoÊç produktów wytworzonych przez producentów, o których mowa
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w pkt 1 i sprzedanych w roku poprzedzajàcym z∏o˝enie wniosku o uznanie
za organizacj´ producentów wynosi co najmniej równowartoÊç w walucie
polskiej 100 tysi´cy euro;
3) co najmniej po∏owa przychodów ze sprzeda˝y produktów nale˝àcych do
kategorii, ze wzgl´du na które wnioskuje o uznanie, b´dzie pochodzi∏a ze
sprzeda˝y tych produktów wytworzonych przez producentów zrzeszonych
w tym podmiocie.
W przypadku, gdy organizacja producentów sk∏ada si´ ca∏kowicie lub cz´Êciowo
z cz∏onków stanowiàcych organizacje posiadajàce osobowoÊç prawnà i sk∏adajàce si´
z producentów, minimalnà liczb´ producentów okreÊlonà w pkt 1), oblicza si´ na
podstawie liczby producentów stowarzyszonych w ka˝dej organizacji posiadajàcej
osobowoÊç prawnà.
4.2.3. Kategorie uznania organizacji producentów
Organizacje producentów mogà uzyskaç uznanie w nast´pujàcych kategoriach produktów:
1) owoce i warzywa,
2) owoce,
3) warzywa,
4) produkty przeznaczone do przetwórstwa,
5) owoce cytrusowe,
6) orzechy,
7) grzyby.
Organizacje producentów mogà byç uznane w odniesieniu do jednej lub wi´kszej
liczby kategorii produktów wymienionych w punktach 2) – 7).
W przypadku kategorii produktów „owoce i warzywa” mo˝liwe jest tylko indywidualne uznanie, tzn. kategoria ta obejmuje wszystkie pozosta∏e kategorie produktów.
4.2.4. Prawa i obowiàzki cz∏onków okreÊlone w statucie organizacji
producentów
Statut albo umowa organizacji producentów, oprócz wymagaƒ okreÊlonych odr´bnymi przepisami, wymaga od producentów b´dàcych jej cz∏onkami:
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1) stosowania zasad uchwalonych przez organizacj´ producentów, w odniesieniu do sprawozdawczoÊci produkcyjnej, samej produkcji, marketingu
i ochrony Êrodowiska,
2) przynale˝noÊci do jednej tylko organizacji producentów pod wzgl´dem danej produkcji gospodarstwa rolnego cz∏onka, w zakresie jednej z kategorii
produktów wymienionych w punkcie 4.2.3,
3) prowadzenia sprzeda˝y ca∏ej produkcji cz∏onka za poÊrednictwem organizacji producentów.
Jednak w przypadkach, w których organizacja producentów wyda takà zgod´ oraz stosownie do ustalonych przez nià warunków, producenci b´dàcy jej
cz∏onkami mogà:
– sprzedawaç w gospodarstwie i/lub poza gospodarstwem nie wi´cej ni˝
25% swojej produkcji, je˝eli sà cz∏onkami organizacji producentów
owoców i warzyw w kategorii „owoce i warzywa” oraz nie wi´cej ni˝
20% produkcji je˝eli sà cz∏onkami organizacji w pozosta∏ych kategoriach punkt 2) – 7) w rozdziale 4.2.3, bezpoÊrednio konsumentom na ich
w∏asne potrzeby,
– prowadziç we w∏asnym zakresie lub za poÊrednictwem innej organizacji
producentów wyznaczonej przez ich w∏asnà organizacj´ producentów
sprzeda˝ produktów w iloÊciach, które majà charakter marginalny w porównaniu z wolumenem wprowadzanym na rynek przez ich organizacj´,
– prowadziç za poÊrednictwem innej organizacji producentów wyznaczonej przez ich w∏asnà organizacj´ sprzeda˝ produktów, które ze wzgl´du
na swój charakter nie sà normalnie obj´te dzia∏alnoÊcià handlowà odnoÊnej organizacji (organizacja producentów nie jest w stanie zapewniç
sprzeda˝y produktów wyprodukowanych przez cz∏onka np. nie ma podpisanych umów, nie prowadzi kooperacji w zakresie sprzeda˝y danego
produktu).
4) dostarczania informacji wymaganych przez organizacj´ producentów dla
celów statystycznych, zw∏aszcza w odniesieniu do obszarów uprawnych,
wysokoÊci zbiorów, wydajnoÊci i bezpoÊredniej sprzeda˝y,
5) dokonywania wp∏at ustalonych w statucie przeznaczonych na tworzenie
i uzupe∏nianie funduszu operacyjnego, ustanowionego dla potrzeb realizacji programu operacyjnego.
Ponadto, statut lub umowa uznanej organizacji producentów przewiduje:
1) procedury zwiàzane z okreÊlaniem, uchwalaniem i wprowadzaniem zmian
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2)
3)
4)

5)
6)

do zasad uchwalonych przez organizacj´ producentów, w odniesieniu do
sprawozdawczoÊci produkcyjnej, samej produkcji, marketingu i ochrony
Êrodowiska,
zobowiàzanie cz∏onków do wp∏at sk∏adek cz∏onkowskich potrzebnych do
finansowania bie˝àcej dzia∏alnoÊci organizacji,
zasady umo˝liwiajàce cz∏onkom-producentom dokonywanie w sposób demokratyczny kontroli organizacji i podejmowanych przez nià decyzji,
kary za nie wywiàzywanie si´ ze zobowiàzaƒ okreÊlonych statutem, zw∏aszcza zwiàzane z nieuregulowaniem sk∏adek cz∏onkowskich, lub nie przestrzeganiem zasad ustalonych przez organizacj´,
zasady przyjmowania nowych cz∏onków, w tym okreÊlenie minimalnego
okresu cz∏onkostwa,
zasady prowadzenia ksi´gowoÊci i opracowywania bud˝etu, niezb´dne dla
funkcjonowania organizacji.
Statut powinien dodatkowo przewidywaç uzgodnienie zasad odzyskania
inwestycji lub jej równowartoÊci w przypadku opuszczenia organizacji
przez jej cz∏onka z uwzgl´dnieniem zapisów w punkcie 6.4.5).

4.2.5. Minimalny czas trwania cz∏onkostwa

Cz∏onek organizacji producentów owoców i warzyw wypowiada cz∏onkostwo w tej
organizacji w formie pisemnej z podaniem przyczyn wypowiedzenia.
Cz∏onek organizacji producentów owoców i warzyw mo˝e wypowiedzieç cz∏onkostwo w tej organizacji w trakcie realizacji programu operacyjnego, je˝eli wi´kszoÊç
cz∏onków tej organizacji reprezentujàcych ∏àcznie ponad po∏ow´ udzia∏u w wartoÊci
produktów sprzedanych w roku poprzedzajàcym z∏o˝enie wypowiedzenia wyrazi na
to zgod´ w formie pisemnej.
Wypowiedzenie cz∏onkostwa w organizacji producentów nast´puje z zachowaniem
6-miesi´cznego terminu wypowiedzenia, którego up∏yw rozpoczyna si´ z dniem:
1) 1 stycznia, je˝eli wypowiedzenie cz∏onkostwa nastàpi∏o po dniu 1 wrzeÊnia
poprzedniego roku;
2) 1 marca, je˝eli wypowiedzenie cz∏onkostwa nastàpi∏o po dniu 1 stycznia;
3) 1 lipca, je˝eli wypowiedzenie cz∏onkostwa nastàpi∏o po dniu 1 marca;
4) 1 wrzeÊnia, je˝eli wypowiedzenie cz∏onkostwa nastàpi∏o po dniu 1 lipca.
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Wypowiedzenie cz∏onkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw nie mo˝e byç dokonane w terminie 3 lat od dnia wydania przez wojewod´ decyzji w sprawie uznania organizacji producentów owoców i warzyw lub od dnia przystàpienia do
tej organizacji.
4.2.6. Struktura oraz podstawowa dzia∏alnoÊç organizacji producentów
Podstawowà dzia∏alnoÊcià organizacji producentów jest sprzeda˝ wytwarzanych
przez jej cz∏onków owoców i warzyw w kategorii produktów, ze wzgl´du na którà organizacja zosta∏a uznana.
Uznane organizacje producentów owoców i warzyw muszà dysponowaç personelem,
infrastrukturà oraz wyposa˝eniem potrzebnymi do realizowania celów okreÊlonych
w punkcie 4.2.1., zapewniajàcymi podstawowe funkcjonowanie organizacji, zw∏aszcza w zakresie:
1) pozyskiwania wiedzy na temat produkcji prowadzonej przez cz∏onków organizacji;
2) mo˝liwoÊci sortowania, magazynowania i pakowania owoców i warzyw
wytworzonych przez cz∏onków organizacji stosownie do rodzaju produkcji;
3) zarzàdzania handlowego (dostawami i sprzeda˝à) oraz finansowego (zarzàdzania bud˝etem organizacji);
4) scentralizowanej ksi´gowoÊci i systemu wystawiania faktur;
5) umo˝liwienia swoim cz∏onkom uzyskania pomocy technicznej w zakresie
stosowania przyjaznych dla Êrodowiska metod uprawy.
Organizacja producentów owoców i warzyw mo˝e zlecaç zrzeszeniom tych organizacji i innym jednostkom organizacyjnym realizacj´ powy˝szych zadaƒ oraz pozosta∏ych okreÊlonych w art. 11 rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96, je˝eli:
1) zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw oraz inne jednostki
organizacyjne dysponujà odpowiednim zapleczem kadrowym i technicznym zapewniajàcym realizacj´ powierzonych zadaƒ;
2) w umowie zlecajàcej wykonanie zadaƒ jest szczegó∏owo okreÊlony tryb,
termin i sposób ich realizacji oraz zasady odpowiedzialnoÊci stron za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie umowy;
3) decyzja o zawarciu umowy, o której mowa w pkt 2, zosta∏a podj´ta z zachowaniem przepisów zawartych w statucie lub umowie organizacji producentów.
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Organizacja oprócz sprzeda˝y wytwarzanych przez jej cz∏onków owoców i warzyw
w kategorii produktów, ze wzgl´du na którà uzyska∏a status uznania, mo˝e równie˝
prowadziç sprzeda˝ produktów w kategorii uznania, które nie zosta∏y wytworzone
przez jej cz∏onków, jednak przychody uzyskane z takiej sprzeda˝y nie zostanà
uwzgl´dnione do naliczenia wysokoÊci pomocy finansowej Unii Europejskiej, o której b´dzie mowa w kolejnych rozdzia∏ach.
4.2.7. Dzia∏alnoÊç organizacji producentów nie obj´ta wspólnà organizacjà
rynków owoców i warzyw
Organizacja jako podmiot posiadajàcy osobowoÊç prawnà mo˝e prowadziç dodatkowà dzia∏alnoÊç, nie obj´tà wspólnà organizacjà rynków owoców i warzyw:
1) sprzeda˝ owoców i warzyw nie zaliczanych do kategorii uznania;
2) sprzeda˝ owoców i warzyw nie powiàzanych gatunkowo z kategorià uznania, zakupionych bezpoÊrednio od innej wst´pnie uznanej grupy producentów lub uznanej organizacji producentów;
3) produkcja, przetwarzanie, przygotowanie do sprzeda˝y (sortowanie, konfekcjonowanie, pakowanie) i sprzeda˝ innych ani˝eli owoce i warzywa
produktów rolnych;
4) us∏ugi;
5) dzia∏alnoÊç pozarolnicza organizacji producentów.

4.2.8. Zrzeszenia organizacji producentów

Zrzeszenia organizacji producentów powo∏ywane sà z inicjatywy i pod nadzorem organizacji producentów uznanych zgodnie z art. 11 rozporzàdzenia Rady (WE) Nr
2200/96.
Zrzeszenia organizacji producentów mogà realizowaç zadania zlecone im przez organizacje producentów, okreÊlone w pkt 4.2.6 oraz art. 11 w/w rozporzàdzenia Rady
(WE) Nr 2200/96.
Zrzeszenia organizacji producentów podobnie jak uznane organizacje producentów
uzyskujà status uznania nadawany przez marsza∏ka województwa oraz mogà korzystaç z pomocy finansowej Unii Europejskiej. W tym celu mogà opracowywaç, przedstawiaç do zatwierdzenia i realizowaç program operacyjny w imieniu cz∏onkowskich
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organizacji producentów. Poszczególne organizacje cz∏onkowskie utrzymujà w∏asne
fundusze operacyjne, z których finansowana jest realizacja dzia∏aƒ zatwierdzonych
w programie operacyjnym zrzeszenia organizacji producentów. Dzia∏ania realizowane przez zrzeszenie oraz kwoty przeznaczone na te dzia∏ania powinny byç wyszczególnione w programach operacyjnych poszczególnych organizacji cz∏onkowskich.
W przypadku, gdy organizacje nale˝àce do zrzeszenia z∏o˝y∏y indywidualne programy operacyjne, wówczas zrzeszenie mo˝e koordynowaç realizacj´ dzia∏aƒ i inwestycji wspólnych dla dwóch lub wi´cej organizacji cz∏onkowskich.
Osoby prawne (organizacje producentów), b´dàce cz∏onkami uznanego zrzeszenia
organizacji producentów, które nie zosta∏y uznane zgodnie z powy˝szym rozporzàdzeniem Rady (WE), nie mogà:
1) byç brane pod uwag´ przy stosowaniu kryteriów uznaniowych zrzeszenia;
2) g∏osowaç w sprawie decyzji dotyczàcych finansowania i wykorzystania funduszy operacyjnych.
3) czerpaç bezpoÊrednich korzyÊci z dzia∏aƒ finansowanych z bud˝etu Wspólnoty.
4.2.9. Ponadnarodowe organizacje producentów
Organizacja producentów, w przypadku której, przynajmniej jedno z gospodarstw
producentów jest usytuowane w innym paƒstwie cz∏onkowskim ni˝ to, w którym
mieÊci si´ centrala organizacji stanowi ponadnarodowà organizacj´ producentów.
Centrala ponadnarodowej organizacji producentów musi byç usytuowana w paƒstwie cz∏onkowskim, w którym organizacja posiada wi´ksze aktywa lub w którym rezyduje wi´kszoÊç cz∏onów i/lub wytwarza wi´kszoÊç produkcji towarowej.
Paƒstwo cz∏onkowskie, w którym znajduje si´ centrala ponadnarodowej organizacji
producentów, ponosi odpowiedzialnoÊç za:
1) nadanie statusu uznania ponadnarodowej organizacji producentów,
2) zatwierdzenie programu operacyjnego ponadnarodowej organizacji producentów.
Ponadnarodowe organizacje producentów podobnie jak uznane organizacje producentów mogà korzystaç z pomocy finansowej Unii Europejskiej.
Prawne i administracyjne koszty zwiàzane z tworzeniem ponadnarodowych organizacji producentów, analizy mo˝liwoÊci wykonania oraz propozycje realizowane
w tym zakresie przez organizacje producentów, mogà znaleêç si´ w programie ope31
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racyjnym organizacji producentów jako koszty kwalifikowane do obj´cia pomocà finansowà.
4.2.10. Ponadnarodowe zrzeszenia organizacji producentów
Zrzeszenie organizacji producentów, w przypadku którego przynajmniej jedna z organizacji zrzeszonych jest usytuowana w innym paƒstwie cz∏onkowskim ni˝ to,
w którym znajduje si´ centrala zrzeszenia stanowi ponadnarodowe zrzeszenie organizacji producentów.
Siedziba centrali ponadnarodowego zrzeszenia organizacji producentów jest usytuowana w paƒstwie cz∏onkowskim, w którym znajduje si´ najwi´ksza liczba cz∏onków
organizacji cz∏onkowskich i/lub w którym organizacje cz∏onkowskie osiàgajà najwi´kszy poziom produkcji towarowej.
Paƒstwo cz∏onkowskie, w którym znajduje si´ centrala ponadnarodowego zrzeszenia
organizacji producentów ponosi odpowiedzialnoÊç za:
1) nadanie statusu uznania ponadnarodowej organizacji producentów;
2) zatwierdzenie, w razie potrzeby, programu operacyjnego ponadnarodowej
organizacji producentów.
Ponadnarodowe zrzeszenia organizacji producentów podobnie jak uznane organizacje producentów mogà korzystaç z pomocy finansowej Unii Europejskiej.
Prawne i administracyjne koszty zwiàzane z tworzeniem ponadnarodowych zrzeszeƒ
organizacji producentów; analizy mo˝liwoÊci wykonania oraz propozycje realizowane w tym zakresie przez organizacje producentów, mogà znaleêç si´ w programie
operacyjnym organizacji producentów jako koszty kwalifikowane do obj´cia pomocà finansowà.
4.2.11. Demokratyczna odpowiedzialnoÊç organizacji producentów
Organizacja producentów jest tworzona z inicjatywy producentów. Decyzje dotyczàce funkcjonowania organizacji producentów zapadajà w sposób demokratyczny.
Niedopuszczalne sà wszelkie nadu˝ycia w∏adzy lub wp∏ywów przez jednego lub
wi´kszà liczb´ cz∏onków w odniesieniu do zarzàdzania lub funkcjonowania organizacji producentów.
Uprawnienia do g∏osowania ka˝dego cz∏onka organizacji producentów nie mogà
przekraczaç 20 %.
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4.2.12. Cz∏onkowie nie b´dàcy producentami owoców i warzyw
Osoby prawne lub osoby fizyczne nie b´dàce producentami owoców i warzyw mogà
przystàpiç do organizacji producentów owoców i warzyw, je˝eli:
1) statut lub umowa organizacji producentów okreÊla:
a) mo˝liwoÊç oraz tryb przyj´cia do tej organizacji osoby prawnej lub osoby fizycznej nieb´dàcej producentem owoców i warzyw,
b) prawa i obowiàzki przyj´tej do tej organizacji osoby prawnej lub osoby
fizycznej nieb´dàcej producentem owoców i warzyw;
2) osoba prawna lub osoba fizyczna nieb´dàca producentem owoców i warzyw posiada Êrodki techniczne, umo˝liwiajàce w szczególnoÊci przechowywanie, magazynowanie, sortowanie lub pakowanie owoców
i warzyw;
3) osoba fizyczna nieb´dàca producentem owoców i warzyw lub osoba kierujàca dzia∏alnoÊcià osoby prawnej nieb´dàcej producentem owoców
i warzyw lub inna osoba w niej zatrudniona posiada kwalifikacje zawodowe umo˝liwiajàce zarzàdzanie dzia∏alnoÊcià organizacji producentów.
W przypadku, gdy do organizacji producentów przyst´pujà cz∏onkowie nieb´dàcy
producentami owoców i warzyw, przestrzegane muszà byç nast´pujàce zasady:
1) organizacja producentów musi byç utworzona z w∏asnej inicjatywy producentów;
2) zasady przyjmowania oraz prawa i obowiàzki przyj´tej do organizacji osoby prawnej lub osoby fizycznej nieb´dàcej producentem owoców i warzyw,
umo˝liwiajà producentom b´dàcym cz∏onkami w sposób demokratyczny
dok∏adnà kontrol´ dzia∏alnoÊci i decyzji organizacji producentów;
3) osoby prawne lub fizyczne nieb´dàce producentami owoców i warzyw nie
mogà:
a) byç brane pod uwag´ przy stosowaniu kryteriów uznaniowych,
b) czerpaç bezpoÊrednich korzyÊci z dzia∏aƒ finansowanych z bud˝etu
Wspólnoty.
4.2.13. ¸àczenie si´ (fuzje) organizacji producentów
W ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw istnieje mo˝liwoÊç ∏àczenia si´ (przeprowadzania fuzji) organizacji producentów, w celu powo∏ania po po∏àczeniu nowej organizacji producentów.
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W przypadku po∏àczenia si´ organizacji producentów z ró˝nymi programami operacyjnymi, realizujà one te programy jednoczeÊnie i oddzielnie do dnia 1 stycznia roku
nast´pujàcego po po∏àczeniu. Organizacje takie mogà wystàpiç z wnioskiem o po∏àczenie programów operacyjnych w drodze zmiany programu operacyjnego na kolejne lata jego realizacji (art. 14 rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1433/2003), o czym
b´dzie mowa w dalszych rozdzia∏ach.
Z zastrze˝eniem drugiego akapitu, paƒstwo cz∏onkowskie mo˝e upowa˝niç organizacje producentów, które wyst´pujà z takim wnioskiem, z odpowiednio uzasadnionych przyczyn, do równoleg∏ej realizacji oddzielnych programów operacyjnych dopóki nie zostanà one zakoƒczone w sposób naturalny.
Z ró˝nych przyczyn niektóre organizacje producentów mogà rozwa˝aç mo˝liwoÊç
po∏àczenia si´ z innà organizacjà producentów. Organizacje producentów majà swobod´ w wyborze strategii dzia∏ania, jednak pomimo indywidualnych okolicznoÊci
ka˝dego po∏àczenia, wskazane jest, aby organizacje rozwa˝ajàce takà operacj´ wzi´∏y pod uwag´ nast´pujàce kwestie:
1) status uznania po∏àczonej organizacji producentów;
2) dat´ rozpocz´cia funkcjonowania nowej organizacji producentów;
3) dat´ wygaÊni´cia statusu starych organizacji i dat´ rozpocz´cia obowiàzywania nowego statusu;
4) w∏asnoÊç Êrodków trwa∏ych w nowo powsta∏ej organizacji (jest istotne, by
Êrodki trwa∏e, na które zosta∏a przyznana pomoc finansowa Unii Europejskiej, zosta∏y wniesione do nowej organizacji);
5) uzyskanie zgody wszystkich cz∏onków organizacji przed dokonaniem po∏àczenia;
6) podj´cie decyzji co do statusu prawnego nowo powsta∏ej organizacji;
7) uzgodnienie nowych zapisów statutu przez wszystkie strony po∏àczenia.
Koszty prawne i administracyjne fuzji organizacji producentów lub ich przej´cia,
w tym analizy techniczno-ekonomiczne, analizy mo˝liwoÊci wykonania (studium
przypadku), raporty zwiàzane z przeprowadzeniem fuzji oraz propozycje realizowane w tym zakresie przez organizacje producentów, mogà znaleêç si´ w programie
operacyjnym organizacji producentów jako koszty kwalifikowane do obj´cia pomocà finansowà.
Szczegó∏owe zasady przeprowadzania fuzji organizacji producentów okreÊla marsza∏ek województwa.
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4.2.14. Procedura ubiegania si´ o uznanie
Wniosek o uznanie podmiot zrzeszajàcy producentów owoców i warzyw (w tym
wst´pnie uznana grupa producentów owoców i warzyw) sk∏ada do marsza∏ka województwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ wnioskodawcy.
Marsza∏ek województwa w ciàgu 3 miesi´cy wydaje decyzje w sprawach:
1) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeƒ;
2) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeƒ.
Marsza∏ek województwa przeprowadza kontrole w zakresie spe∏niania warunków
uznania organizacji producentów i ich zrzeszeƒ oraz uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeƒ.
Wniosek o nadanie statusu uznania mo˝e byç sk∏adany przez ca∏y rok, jednak organizacje producentów, które chcà wdro˝yç i realizowaç program operacyjny, muszà
z∏o˝yç wniosek najpóêniej do dnia 15 wrzeÊnia, jeÊli chcà uzyskaç uznanie i rozpoczàç wdra˝anie programu operacyjnego od 1 stycznia nast´pnego roku.
Marsza∏ek województwa okreÊla szczegó∏owe zasady w zakresie uzyskania statusu
uznania.
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5. Pomoc finansowa dla wst´pnie uznanych grup producentów owoców
i warzyw
5.1. Ogólna charakterystyka mechanizmu
Pomoc dla wst´pnie uznanych grup producentów owoców i warzyw udzielana jest
w celu wsparcia dochodzenia grupy producentów owoców i warzyw do statusu uznanej organizacji producentów.
Sposób i przebieg osiàgni´cia statusu uznanej organizacji producentów grupa producentów przedstawia w planie dochodzenia do uznania, którego elementy zosta∏y
omówione w punkcie 4.1.4.
Grupa producentów mo˝e w dowolnym momencie realizacji planu dochodzenia do
uznania z∏o˝yç wniosek o nadanie statusu uznanej organizacji producentów bez koniecznoÊci dalszej realizacji planu dochodzenia do uznania, jeÊli spe∏nia kryteria
uznanej organizacji producentów.
Wst´pnie uznane grupy producentów owoców i warzyw realizujàce plan dochodzenia do uznania mogà otrzymywaç pomoc finansowà na:
a) pokrycie kosztów zwiàzanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem dzia∏alnoÊci administracyjnej,
b) pokrycie cz´Êci kwalifikowanych kosztów inwestycji uj´tych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.
Pomoc finansowa dla grup producentów jest wyp∏acana po zrealizowaniu przez nie
pó∏rocznego lub rocznego etapu realizacji planu dochodzenia do uznania w formie
rat pó∏rocznych lub rocznych.
5.2. Beneficjenci pomocy
Beneficjentami pomocy sà wst´pnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, realizujàce zatwierdzony plan dochodzenia do uznania grupy za organizacj´
producentów.
5.3. WysokoÊç pomocy finansowej
Pomoc finansowa na pokrycie kosztów zwiàzanych z utworzeniem grupy producentów
i prowadzeniem dzia∏alnoÊci administracyjnej wyp∏acana jest wed∏ug stawki rycza∏towej na podstawie rocznej wartoÊci produktów sprzedanych grupy, która wynosi:
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a) w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piàtym roku realizacji planu dochodzenia do uznania, odpowiednio 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartoÊci produktów sprzedanych nie przekraczajàcej 1 000 000 euro, lub
w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piàtym roku realizacji planu dochodzenia do uznania, odpowiednio 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% i 1,5% wartoÊci produktów sprzedanych przekraczajàcej 1.000.000 euro,
b) górna wartoÊç pomocy dla poszczególnych grup producentów nie mo˝e
przekraczaç:
– 100 000 euro za pierwszy rok,
– 100 000 euro za drugi rok,
– 80 000 euro za trzeci rok,
– 60 000 euro za czwarty rok,
– 50 000 euro za piàty rok realizacji planu dochodzenia do uznania.
Pomoc finansowa na pokrycie cz´Êci kwalifikowanych kosztów inwestycji uj´tych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania wynosi 75% poniesionych kosztów inwestycji (50% kosztów inwestycji refundowanych jest ze Êrodków wspólnotowych oraz
25% z bud˝etu krajowego), 25% kosztów inwestycji pokrywa grupa producentów.
5.4. Warunki przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów zwiàzanych
z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem dzia∏alnoÊci administracyjnej
Warunkiem otrzymania przez grup´ producentów pomocy finansowej na pokrycie
kosztów zwiàzanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem dzia∏alnoÊci administracyjnej jest spe∏nianie kryteriów wst´pnego uznania oraz realizacja zatwierdzonego przez marsza∏ka województwa planu dochodzenia do uznania za organizacj´ producentów. Podstawà naliczenia nale˝nej kwoty pomocy jest wartoÊç produktów sprzedanych przez grup´ producentów w kategorii produktów, dla której
grupa zosta∏a wst´pnie uznana, wyprodukowanych przez jej cz∏onków, w okresie obj´tym wnioskiem.
Do wartoÊci produktów sprzedanych wst´pnie uznanej grupy producentów zaliczamy:
1) sprzeda˝ produktów, ze wzgl´du na które grupa zosta∏a wst´pnie uznana
i wytworzonych przez jej cz∏onków, dokonana za poÊrednictwem grupy
producentów;
2) sprzeda˝ produktów, ze wzgl´du na które grupa zosta∏a wst´pnie uznana
i wytworzonych przez jej cz∏onków, dokonana za poÊrednictwem innej
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grupy lub organizacji producentów, wyznaczonej przez danà grup´ producentów, w iloÊciach, które majà charakter marginalny w porównaniu z wolumenem wprowadzanym na rynek przez danà grup´ producentów;
3) sprzeda˝ produktów, które nie sà przedmiotem dzia∏alnoÊci handlowej grupy producentów, ze wzgl´du na które grupa zosta∏a wst´pnie uznana i wytworzonych przez jej cz∏onków, dokonana za poÊrednictwem innej grupy
lub organizacji producentów, wyznaczonej przez danà grup´ producentów;
4) wartoÊç opakowaƒ produktów, o których mowa w punkcie 1-3 (je˝eli zosta∏y zafakturowane oddzielnie);
5) wartoÊç przygotowania produktów do sprzeda˝y, o których mowa w punkcie 1-3 (je˝eli zosta∏a zafakturowana oddzielnie);
6) kwota otrzymanej pomocy z tytu∏u dostarczenia owoców i warzyw do przetwórstwa, wyprodukowanych przez cz∏onków danej grupy producentów,
(RR 2201/96 oraz RR 2202/96).
Od wartoÊci produktów sprzedanych wst´pnie uznanej grupy producentów odliczamy:
1) koszty transportu zewn´trznego w przypadku, gdy produkty by∏y zafakturowane w innym miejscu ni˝ na etapie „loco- grupa producentów”;
2) sprzeda˝ produktów zakupionych przez wst´pnie uznanà grup´ producentów nie od cz∏onków grupy producentów i wliczonych do wartoÊci produktów, o których mowa w punktach 1-6;
3) zni˝ki, upusty, redukcje cen.
W przypadku kl´ski ˝ywio∏owej stwierdzonej przez w∏aÊciwe w∏adze krajowe produkcja wprowadzona do obrotu uznawana jest za co najmniej równà 70% teoretycznej wartoÊci Êredniej równej powierzchni wst´pnie uznanej grupy producentów przeznaczonej na produkcje danego produktu w roku, w którym nastàpi∏a kl´ska, pomno˝onej przez Êrednià wydajnoÊç (wysokoÊç plonów) i Êrednià cen´ uzyskane:
– przez wst´pnie uznanà grup´ producentów lub przez jej cz∏onków w ciàgu
trzech lat poprzedzajàcych rok kl´ski ˝ywio∏owej w odniesieniu do danego
produktu, lub
– w zale˝noÊci od decyzji Paƒstwa Cz∏onkowskiego, w danym regionie produkcji w ciàgu trzech lat poprzedzajàcych rok kl´ski.
5.5. Warunki przyznania pomocy finansowej na pokrycie cz´Êci kwalifikowanych
kosztów inwestycji uj´tych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania
Wst´pnie uznana grupa producentów owoców i warzyw mo˝e otrzymaç pomoc fi39
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nansowà na pokrycie cz´Êci kwalifikowanych kosztów inwestycji uj´tych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, je˝eli:
1) inwestycja lub jej etap zosta∏y uj´te w zatwierdzonym planie dochodzenia
do uznania i zosta∏y zrealizowane;
2) inwestycja lub jej etap zosta∏y zrealizowane w zakresie odpowiadajàcym
potrzebom grupy lub jej cz∏onków, zgodnie z kategorià produktów, dla
której grupa zosta∏a wst´pnie uznana;
3) grunt, na którym jest realizowana inwestycja, lub budynek albo budowla,
w których jest realizowana inwestycja, stanowià w∏asnoÊç lub przedmiot
u˝ytkowania wieczystego grupy;
4) nabycie gruntu, w tym gruntu rolnego, jest zwiàzane z realizacjà inwestycji
zatwierdzonych w planie dochodzenia do uznania;
5) grupa zobowiàza∏a si´ do niezbywania inwestycji obj´tej dofinansowaniem
przed up∏ywem:
a) 5 lat od dnia nabycia maszyny, urzàdzenia lub Êrodka transportu,
b) 10 lat od dnia oddania do u˝ytku budynku lub budowli.
W przypadku okresowego braku mo˝liwoÊci pe∏nego wykorzystania inwestycji w zakresie, o którym mowa w pkt 2, pomoc finansowa jest przyznawana tak˝e w przypadku cz´Êciowego udost´pnienia przez grup´ inwestycji innemu podmiotowi na podstawie umowy okreÊlajàcej w szczególnoÊci okres i warunki wykorzystywania inwestycji przez ten podmiot.
W przypadku gdy grunt, budynek albo budowla, o których mowa w pkt 3, nie stanowià w∏asnoÊci lub przedmiotu u˝ytkowania wieczystego grupy, pomoc finansowa jest
przyznawana do inwestycji polegajàcej na monta˝u nabytej przez grup´ maszyny lub
urzàdzenia przeznaczonego do przygotowania owoców lub warzyw do sprzeda˝y,
w tym do ich mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania lub konfekcjonowania w budynku albo budowli b´dàcych w posiadaniu cz∏onka grupy lub innego podmiotu.
W przypadku zbycia budynków, budowli, maszyn, urzàdzeƒ lub Êrodków transportu
przed up∏ywem okresu, o którym mowa w pkt 5, grupa zwraca pomoc finansowà
w cz´Êci dotyczàcej zbytej inwestycji, zwi´kszonej o odsetki ustawowe liczone od
dnia zbycia tej inwestycji.
W celu potwierdzenia spe∏niania warunków przyznania pomocy finansowej, grupa:
1) sk∏ada oÊwiadczenie lub dokument potwierdzajàcy zrealizowanie inwestycji lub jej etapu;
2) przedk∏ada faktur´ albo dokument o równowa˝nej wartoÊci dowodowej,
potwierdzajàce poniesione koszty zrealizowanej inwestycji lub jej etapu;
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3) sk∏ada oÊwiadczenie, ˝e:
a) grunt, na którym jest realizowana inwestycja, lub budynek albo budowla, w których jest realizowana inwestycja, stanowià w∏asnoÊç lub przedmiot u˝ytkowania wieczystego grupy,
b) nabycie gruntu, w tym gruntu rolnego, jest zwiàzane z realizacjà inwestycji uj´tych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania,
c) zbycie inwestycji obj´tej dofinansowaniem nie nastàpi przed up∏ywem
okresu, o którym mowa w pkt 5;
4) przedk∏ada aktualny kosztorys inwestorski oraz pozwolenie na budow´,
je˝eli na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiàzek uzyskania takiego pozwolenia – w przypadku gdy inwestycja lub jej etap dotyczy prac budowlanych.
W przypadku inwestycji polegajàcej na monta˝u nabytej przez grup´ maszyny lub
urzàdzenia, przeznaczonych do przygotowania owoców lub warzyw do sprzeda˝y,
w tym do ich mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania lub konfekcjonowania,
w budynku albo budowli b´dàcych w posiadaniu cz∏onka grupy lub innego podmiotu, niestanowiàcych w∏asnoÊci lub przedmiotu u˝ytkowania wieczystego grupy, potwierdzeniem spe∏niania przez grup´ warunków przyznania pomocy finansowej jest:
1) z∏o˝enie oÊwiadczenia, ˝e po zdemontowaniu maszyny lub urzàdzenia i dokonaniu ponownego ich monta˝u, stan techniczny tej maszyny lub urzàdzenia pozwoli na ich u˝ywanie zgodne z przeznaczeniem;
2) przed∏o˝enie umowy zawartej mi´dzy grupà a jej cz∏onkiem lub innym
podmiotem b´dàcym w posiadaniu budynku lub budowli, w których nastàpi monta˝ nabytej przez grup´ maszyny lub urzàdzenia, okreÊlajàcej
w szczególnoÊci okres i warunki korzystania z maszyny lub urzàdzenia, warunki ich monta˝u i demonta˝u oraz warunki wypowiedzenia umowy.
W przypadku nabycia u˝ywanej maszyny, urzàdzenia lub Êrodka transportu pomoc
finansowa jest przyznawana, je˝eli grupa:
1) przed∏o˝y dokument albo oÊwiadczenie zbywcy potwierdzajàce, ˝e zbywca
by∏ uprawniony do zbycia maszyny, urzàdzenia lub Êrodka transportu oraz
˝e w okresie ostatnich siedmiu lat nie by∏y one nabyte ze Êrodków stanowiàcych dofinansowanie z krajowych lub wspólnotowych Êrodków publicznych;
2) z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e maszyna, urzàdzenie lub Êrodek transportu posiadajà w∏aÊciwoÊci techniczne zgodne z ich przeznaczeniem okreÊlonym
w planie dochodzenia do uznania oraz spe∏niajà obowiàzujàce normy techniczne.
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W przypadku gdy poniesione koszty realizacji inwestycji, przewy˝szajà ich wartoÊç
rynkowà, pomoc finansowà przyznaje si´ wy∏àcznie do wysokoÊci stanowiàcej wartoÊç rynkowà tych inwestycji.
WartoÊç rynkowà nabytych: budynku, budowli, u˝ywanej maszyny, urzàdzenia lub
Êrodka transportu oraz gruntu, z wyjàtkiem gruntu rolnego, okreÊla si´ na podstawie
przed∏o˝onego przez grup´ zaÊwiadczenia okreÊlajàcego ich wartoÊç rynkowà wydanego przez w∏aÊciwy organ uprawniony do wydania takiego zaÊwiadczenia albo
uprawnionego rzeczoznawc´.
WartoÊç rynkowà gruntu rolnego okreÊla si´ na podstawie Êrednich cen gruntów
w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, wed∏ug danych G∏ównego
Urz´du Statystycznego.
WartoÊç rynkowà inwestycji, innych ni˝ wymienione powy˝ej, okreÊla si´ na podstawie przed∏o˝onej faktury lub dokumentu o równowa˝nej wartoÊci dowodowej.
5.6. Wykaz kwalifikowanych kosztów inwestycji uj´tych w zatwierdzonym planie
dochodzenia do uznania
Kwalifikowanymi kosztami inwestycji sà koszty:
1) budowy budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub warzyw do sprzeda˝y – zgodnie z kosztorysem inwestorskim;
2) zakupu budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub warzyw do sprzeda˝y;
3) rozbudowy, przebudowy i remontu budynków oraz budowli, o których
mowa w pkt 2, po∏àczonych z ich adaptacjà i modernizacjà, przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub
warzyw do sprzeda˝y – zgodnie z kosztorysem inwestorskim;
4) infrastruktury technicznej i technicznego wyposa˝enia budynków oraz budowli – zgodnie z kosztorysem inwestorskim;
5) zagospodarowania terenu w zakresie niezb´dnym do zapewnienia w∏aÊciwego dojazdu, eksploatacji i zabezpieczenia inwestycji – zgodnie z kosztorysem inwestorskim;
6) zakupu gruntu przeznaczonego pod budow´ budynków i budowli oraz zagospodarowania terenu w zakresie, o którym mowa w pkt 5, w cz´Êci nie
przekraczajàcej 10 % kwalifikowanych kosztów ca∏ej inwestycji;
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7) zakupu narz´dzi oraz zakupu i instalacji maszyn oraz urzàdzeƒ przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania do sprzeda˝y, w szczególnoÊci przeznaczonych do mycia, czyszczenia, sortowania,
pakowania lub konfekcjonowania owoców lub warzyw;
8) zakupu Êrodków transportu, w tym Êrodków transportu wyposa˝onych
w ch∏odnie oraz urzàdzenia do regulowania atmosfery, z wy∏àczeniem zakupu samochodów osobowych i innych Êrodków transportu przeznaczonych do przewozu osób;
9) zwiàzane z przygotowaniem i realizacjà inwestycji, o których mowa w pkt
1 – 8, w wysokoÊci nie przekraczajàcej 12% kosztów kwalifikowanych ca∏ej inwestycji, obejmujàce koszty:
a) przygotowania dokumentacji technicznej, ekonomicznej: kosztorysów,
analiz ekonomicznych i projektów inwestycji,
b) zaÊwiadczeƒ, pozwoleƒ, op∏at i dokumentacji zwiàzanej z ich uzyskaniem,
c) nadzoru urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego,
d) us∏ug geodezyjnych,
e) us∏ug dotyczàcych zarzàdzania inwestycjà.
5.7. Forma i tryb ubiegania si´ o przyznanie pomocy finansowej
W celu uzyskania pomocy finansowej grupa producentów musi z∏o˝yç wniosek
o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów zwiàzanych z utworzeniem
grupy producentów i prowadzeniem dzia∏alnoÊci administracyjnej oraz na pokrycie
cz´Êci kwalifikowanych kosztów inwestycji uj´tych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.
Wniosek sk∏adany jest w ciàgu 3 miesi´cy od zakoƒczenia realizacji pó∏rocznego lub
rocznego okresu realizacji planu dochodzenia do uznania.
Realizacj´ planu dochodzenia do uznania grupa producentów rozpoczyna od dnia
wydania decyzji o nadaniu statusu wst´pnego uznania (tym samym, od dnia zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania).
Wniosek wraz z za∏àcznikami sk∏ada si´ do dyrektora oddzia∏u regionalnego
ARiMR w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ grupy producentów owoców i warzyw
na formularzu opracowanym i udost´pnionym przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Wnioski sk∏adane sà na formularzach opracowanych i udost´pnianych przez
ARiMR. Formularze wniosków dost´pne sà na stronie internetowej ARiMR. Druki na ˝yczenie wnioskodawcy pobierane sà ze strony internetowej i drukowane we
wszystkich Biurach Powiatowych oraz Oddzia∏ach Regionalnych ARiMR.
5.8. Terminy wyp∏aty pomocy
Pomoc przyznawana jest w ratach rocznych lub pó∏rocznych na zakoƒczenie ka˝dego rocznego lub pó∏rocznego okresu realizacji planu dochodzenia do uznania, w terminie 4 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku. Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wyp∏ata pomocy realizowana jest w terminie 6 miesi´cy od
dnia otrzymania kompletnego wniosku.
W przypadku, gdy grupa producentów osiàgnie status uznanej organizacji producentów w trakcie realizacji rocznego lub pó∏rocznego etapu planu dochodzenia do uznania, pomoc wyp∏acana jest za zrealizowany etap planu dochodzenia do uznania.
Uzyskanie przez wst´pnie uznanà grup´ producentów statusu uznania stanowi zakoƒczenie udzielania pomocy finansowej, o której mowa w punkcie 5.1.
5.9. Kontrole w ramach pomocy finansowej dla wst´pnie uznanych grup
producentów owoców i warzyw.
Wst´pnie uznana grupa producentów podlega kontroli w celu sprawdzenia przestrzegania warunków udzielenia pomocy, o której mowa w punkcie 5.4 oraz 5.5.
Kontrole na miejscu dotyczà przede wszystkim realizacji planu dochodzenia do
uznania, wartoÊci produktów sprzedanych grupy, która by∏a podstawà naliczenia pomocy oraz faktycznie poniesionych kosztów inwestycji uj´tych w zatwierdzonym
planie dochodzenia do uznania, zgodnie z wykazem kosztów kwalifikowanych,
o którym mowa w pkt 5.6.
W przypadkach, w których przeprowadzona kontrola wyka˝e, ˝e:
– rzeczywista wartoÊç produktów sprzedanych przez grup´ jest ni˝sza od
kwoty wykorzystanej do wyliczenia pomocy finansowej, o której mowa
w pkt 5.3 oraz 5.4,
– pomoc finansowa zosta∏a wykorzystana nie zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami (rozporzàdzeniem Rady (WE) Nr 2200/96, rozporzàdzeniem
Komisji (WE) Nr 1432/2003, rozporzàdzeniem Komisji (WE) Nr
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1943/2003) lub zatwierdzonym planem dochodzenia do uznania,
zastosowanie majà przepisy dotyczàce odzyskiwania wyp∏aconej pomocy, stosowania kar i nak∏adania sankcji na grup´ producentów.
W sytuacjach, o których mowa powy˝ej, grupa producentów zobowiàzana b´dzie:
a) w przypadku, gdy z∏o˝ony zosta∏ wniosek, lecz pomoc nie zosta∏a jeszcze
wyp∏acona:
– w przypadku nadu˝ycia finansowego, zap∏aciç kwot´ o którà bezprawnie wnioskowa∏a,
– we wszystkich pozosta∏ych przypadkach, innych ni˝ oczywisty b∏àd, zap∏aciç 50% bezprawnie wnioskowanej pomocy;
b) w sytuacji, gdy pomoc zosta∏a ju˝ wyp∏acona:
– w przypadku oczywistego b∏´du, zwróciç wyp∏aconà pomoc wraz z odsetkami;
– w przypadku nadu˝ycia finansowego, zwróciç nienale˝nie wyp∏aconà
pomoc w podwójnej wysokoÊci, wraz z odsetkami;
– we wszystkich pozosta∏ych przypadkach, zwróciç nienale˝nie wyp∏aconà
pomoc powi´kszonà o 50% wraz z odsetkami.
Odsetki obliczane b´dà na bazie okresu, który up∏ynà∏ mi´dzy wyp∏atà, a zwrotem
przez beneficjenta, wed∏ug stopy procentowej stosowanej przez Europejski Bank
Centralny w podstawowych operacjach refinansowych, opublikowanej w serii „C”
Dziennika Urz´dowego Unii Europejskiej, obowiàzujàcej w dniu dokonania nienale˝nej wyp∏aty, powi´kszonej o trzy punkty procentowe.
W przypadku z∏o˝enia fa∏szywej deklaracji w sposób zamierzony lub w wyniku powa˝nego zaniedbania, odnoÊna grupa producentów nie otrzyma pomocy finansowej
za rok nast´pujàcy po tym roku, którego dotyczy∏a fa∏szywa deklaracja.
Je˝eli wdro˝enie planu dochodzenia do uznania nie doprowadzi do uzyskania przez
wst´pnie uznanà grup´ producentów statusu uznania, wst´pnie uznana grupa producentów zwraca co najmniej 50 % Êrodków pomocowych Unii Europejskiej uzyskanych za okres realizacji planu dochodzenia do uznania.
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6. Pomoc finansowa dla uznanych organizacji producentów owoców
i warzyw na dofinansowanie funduszu operacyjnego
6.1. Ogólna charakterystyka mechanizmu
Uznane organizacje producentów owoców i warzyw muszà realizowaç cele ogólne
okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej m.in.:
• Planowaç produkcj´ i dostosowywaç jà do popytu, zw∏aszcza pod kàtem
jakoÊci i iloÊci.
• Promowaç koncentracj´ poda˝y i wprowadzanie na rynek produktów wytwarzanych przez swoich cz∏onków.
• Obni˝aç koszty produkcji i stabilizowaç ceny uzyskiwane przez producentów.
• Promowaç zasady uprawy, technologie produkcji, a zw∏aszcza korzystne
dla Êrodowiska zasady gospodarki Êciekami w celu ochrony jakoÊci zasobów wody, gleby i krajobrazu, zachowanie oraz stymulacj´ zró˝nicowania
˝ycia biologicznego.
W celu uzyskania pomocy finansowej, organizacje producentów opracowujà program operacyjny, którego dzia∏ania zawierajà si´ w obszarze: marketingu, poprawy
jakoÊci owoców i warzyw, efektywnoÊci produkcji oraz ochrony Êrodowiska. Dla sfinansowania realizacji dzia∏aƒ zatwierdzonych w programie operacyjnym organizacja
zobowiàzana jest ustanowiç fundusz operacyjny. Pomoc finansowa Unii Europejskiej polega na dofinansowaniu funduszu operacyjnego w wysokoÊci 50% wydatków
poniesionych z funduszu operacyjnego, z uwzgl´dnieniem limitów, o których mowa
w punkcie 6.6.1.
6.2. Beneficjenci pomocy
Beneficjentami pomocy sà uznane organizacje producentów owoców i warzyw, które wdro˝y∏y i realizujà zatwierdzony program operacyjny, na finansowanie którego
ustanowi∏y fundusz operacyjny.
6.3. Fundusz operacyjny
6.3.1. Finansowanie funduszu operacyjnego
Fundusz operacyjny ustanawiany jest przez organizacj´ producentów w celu finansowania dzia∏aƒ zatwierdzonych w programie operacyjnym. Ârodki finansowe fun47
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duszu utrzymywane sà na wyodr´bnionym rachunku bankowym organizacji producentów, utworzonym do obs∏ugi operacji finansowych zwiàzanych z realizacjà programu operacyjnego.
Fundusz operacyjny utrzymywany jest dzi´ki sk∏adkom pobieranym od cz∏onków –
producentów owoców i warzyw oraz dzi´ki pomocy finansowej Unii Europejskiej.
Pomoc finansowa Unii Europejskiej wyp∏acana jest bezpoÊrednio na rachunek bankowy funduszu operacyjnego organizacji producentów.
Sk∏adki cz∏onków organizacji producentów do funduszu operacyjnego okreÊlane sà na
podstawie wielkoÊci i/lub wartoÊci owoców i warzyw dostarczonych i sprzedanych przez
organizacj´ producentów. Do naliczenia sk∏adek brana jest pod uwag´ sprzeda˝ owoców
i warzyw w kategorii produktów ze wzgl´du na którà organizacja uzyska∏a uznanie.
Wybrana metoda naliczania sk∏adek oraz tryb ich pobierania od cz∏onków muszà zostaç ustalone przez organizacj´ producentów i przedstawione w celu zatwierdzenia programu operacyjnego oraz funduszu operacyjnego na pierwszy rok realizacji programu.
Wszyscy producenci, których owoce i warzywa sprzedawane sà przez organizacj´
producentów powinni wnosiç wk∏ad do funduszu operacyjnego. JednoczeÊnie wszyscy producenci dokonujàcy wp∏at do funduszu operacyjnego powinni mieç mo˝liwoÊç korzystania z funduszu operacyjnego.
Organizacja producentów zapewnia zgromadzenie wystarczajàcej wysokoÊci sk∏adek
w celu sfinansowania dzia∏aƒ w programie operacyjnym. JeÊli sk∏adki zebrane w trybie podstawowym okaza∏yby si´ niewystarczajàce do sfinansowania dzia∏aƒ, organizacja mo˝e zorganizowaç sk∏adki dodatkowe.
W celu prefinansowania pomocy finansowej dopuszczalne jest zasilenie funduszu operacyjnego Êrodkami nie pochodzàcymi ze sk∏adek cz∏onkowskich (w wysokoÊci do 50%
poniesionych wydatków z funduszu), np. Êrodkami w∏asnymi organizacji producentów
(wypracowanymi zyskami), przedp∏atami wspólników, czy po˝yczkami bankowymi.
6.3.2. Wydatki z funduszu operacyjnego
Ârodki finansowe funduszu operacyjnego wykorzystywane sà na:

• realizacj´ dzia∏aƒ zatwierdzonych w programie operacyjnym;
• wydatki z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y;
• koszty ogólne zarzàdzania funduszem operacyjnym (koszty administracyjne).
Cz´Êç funduszu operacyjnego, która mo˝e byç przeznaczona na wyp∏aty z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y nie mo˝e przekraczaç 60% w pierw48
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szym roku, 55% w drugim roku, 50% w trzecim roku, 45% w czwartym roku, 40%
w piàtym roku realizacji programu operacyjnego oraz 30% poczynajàc od szóstego
roku z dniem zatwierdzenia pierwszego programu operacyjnego. Kwota wydatków
z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y podlega weryfikacji w stosunku do wydatków ogó∏em rzeczywiÊcie poniesionych z funduszu operacyjnego.
Wydatki z funduszu operacyjnego z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do
sprzeda˝y mogà dotyczyç:
1) kwoty dop∏at do wspólnotowych rekompensat finansowych, wyp∏aconej
z funduszu operacyjnego z tytu∏u nieprzeznaczenia do sprzeda˝y owoców
i warzyw wymienionych w za∏àczniku II do rozporzàdzenia Rady (WE)
Nr 2200/96,
2) kwoty pomocy finansowej wyp∏aconej z funduszu operacyjnego z tytu∏u
nieprzeznaczenia do sprzeda˝y owoców i warzyw nie wymienionych w za∏àczniku II do rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96.
Koszty administracyjne stanowià 2% rycza∏t z kwoty stanowiàcej sum´ wydatków
poniesionych na dzia∏ania zatwierdzone w programie operacyjnym oraz z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y w ramach funduszu operacyjnego.
JednoczeÊnie, koszty te nie mogà przekroczyç równowartoÊci 180 000 EUR (w przypadku zrzeszeƒ organizacji producentów stanowià maksymalnie 1 250 000 EUR).
Decyzje odnoÊnie wykorzystania Êrodków finansowych funduszu operacyjnego (wyboru dzia∏aƒ do realizacji w ramach programu operacyjnego) podejmowane sà demokratycznie przez cz∏onków – producentów owoców i warzyw.
Ze wzgl´du na koniecznoÊç okreÊlenia, kontroli i poÊwiadczenia wydatków dokonanych z funduszu operacyjnego na realizacj´ programu operacyjnego, zalecane jest
dokonywanie wszystkich wydatków z wyodr´bnionego rachunku bankowego funduszu operacyjnego.
Ponadto, ze wzgl´du na fakt, i˝ podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym ponoszonym w ramach realizacji programu operacyjnego, zalecane jest dokonywanie
wydatków w kwotach netto bezpoÊrednio z funduszu operacyjnego (op∏acanie faktur VAT w kwotach netto z wyodr´bnionego rachunku bankowego funduszu operacyjnego), natomiast op∏acanie podatku VAT z innego rachunku, np. rachunku bie˝àcego organizacji producentów.
Faktury dotyczàce wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego wystawiane sà
na organizacj´ producentów.
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6.4. Program operacyjny
6.4.1. Ogólna charakterystyka programu operacyjnego
Programy operacyjne sà specyficznymi biznes planami, przygotowywanymi przez
uznane organizacje producentów, majàcymi na celu popraw´ ich funkcjonowania
oraz rozwój w nast´pujàcych obszarach:
• marketing,
• jakoÊç produkcji,
• efektywnoÊç produkcji,
• ochrona Êrodowiska.
Program operacyjny powinien zawieraç:
1) opis sytuacji wyjÊciowej organizacji producentów, zw∏aszcza w zakresie
produkcji, marketingu i sprz´tu;
2) cele programu, z uwzgl´dnieniem poszukiwania produkcji i rynków zbytu;
3) szczegó∏owy opis Êrodków dzia∏ania, wraz z konkretnymi dzia∏aniami, jakie b´dà podj´te oraz Êrodki osiàgni´cia planowanych dzia∏aƒ i celów
w ka˝dym roku realizacji programu;
4) czas trwania programu;
5) aspekty finansowe, a konkretnie:
a) sposób obliczania i poziom sk∏adek finansowych;
b) procedur´ finansowania funduszu operacyjnego;
c) informacje niezb´dne do uzasadnienia ró˝nych poziomów wk∏adu finansowego do funduszu operacyjnego;
d) bud˝et i harmonogram wdra˝ania dzia∏aƒ dla ka˝dego roku realizacji
programu.
Program operacyjny zatwierdzany jest na okres od 3 do 5 lat i realizowany jest
w okresach rocznych trwajàcych od 1 stycznia do 31 grudnia ka˝dego roku. Realizacja programu operacyjnego zatwierdzonego najpóêniej do dnia 15 grudnia mo˝e rozpoczàç si´ z dniem 1 stycznia kolejnego roku.
Po zakoƒczeniu realizacji programu operacyjnego, organizacja producentów mo˝e
ubiegaç si´ o zatwierdzenie kolejnych programów operacyjnych.
50

6. POMOC FINANSOWA DLA UZNANYCH ORGANIZACJI PRODUCENTÓW
OWOCÓW I WARZYW NA DOFINANSOWANIE FUNDUSZU OPERACYJNEGO

6.4.2. Cele ogólne programu operacyjnego
Programy operacyjne w szczególnoÊci powinny uwzgl´dniaç:
• popraw´ jakoÊci produktów, podwy˝szanie handlowej wartoÊci produktów, promocj´ produktów ukierunkowanych na konsumentów, tworzenie
asortymentów produktów organicznych, promocj´ produkcji obejmujàcej
pe∏ny cykl produkcyjny lub innych metod produkcji bezpiecznych dla Êrodowiska oraz zmniejszenie iloÊci towarów wycofywanych z rynku;
• przynajmniej jedno dzia∏anie majàce na celu rozpowszechnienie stosowania przez cz∏onków-producentów technologii bezpiecznych dla Êrodowiska
zarówno w odniesieniu do uprawy jak i gospodarki odpadami;
• finansowanie zasobów technicznych i ludzkich wymaganych w celu zapewnienia stosowania si´ do standardów i zasad fitosanitarnych oraz maksymalnego dopuszczalnego poziomu pozosta∏oÊci.
Ponadto, programy operacyjne powinny uwzgl´dniaç kilka z poni˝szych celów:
• planowanie produkcji oraz dostosowanie do popytu, zw∏aszcza pod kàtem
jakoÊci i iloÊci;
• promowanie koncentracji poda˝y i wprowadzanie na rynek produktów
wytwarzanych przez cz∏onków organizacji producentów;
• obni˝anie kosztów produkcji i stabilizacja cen producentów;
• promowanie stosowania zasad uprawy, technologii produkcji a zw∏aszcza
korzystnych dla Êrodowiska zasad gospodarki Êciekami w celu ochrony jakoÊci zasobów wody, gleby i krajobrazu i zachowania i/lub stymulacji zró˝nicowania ˝ycia biologicznego.
Program operacyjny musi zawieraç przynajmniej jedno dzia∏anie w zakresie technologii bezpiecznych dla Êrodowiska stosowanych w produkcji owoców i warzyw i zagospodarowaniu odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie dzia∏aƒ w zakresie technologii bezpiecznych
dla Êrodowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów (Dz.U. Nr
162, poz. 1708).
Wykaz dzia∏aƒ w zakresie technologii bezpiecznych dla Êrodowiska stosowanych
w produkcji owoców i warzyw oraz zagospodarowaniu odpadów, z których przynajmniej jedno powinno znaleêç si´ w programie operacyjnym:
– stosowanie integrowanej produkcji i ochrony, w rozumieniu przepisów
o ochronie roÊlin oraz przepisów o nasiennictwie,
– przeprowadzanie analizy wody, gleby, materia∏u roÊlinnego oraz Êcieków,
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– stosowanie energooszcz´dnych technologii przy produkcji, zbiorze, przechowywaniu, sortowaniu, konfekcjonowaniu oraz pakowaniu owoców i warzyw,
– stosowanie pod∏o˝y przyjaznych dla Êrodowiska,
– odtwarzanie roÊlinnoÊci Êródpolnej,
– stosowanie zamkni´tego obiegu po˝ywek p∏ynnych,
– stosowanie metod wytwarzania kompostu przyjaznych dla Êrodowiska,
– prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi, w rozumieniu przepisów
o rolnictwie ekologicznym,
– stosowanie wewn´trznych kontroli przestrzegania przepisów fitosanitarnych oraz dopuszczalnych st´˝eƒ pozosta∏oÊci Êrodków ochrony roÊlin, metali ci´˝kich, azotynów i azotanów,
– zapewnianie pomocy technicznej i doradztwa dla cz∏onków organizacji producentów owoców i warzyw przy stosowaniu metod produkcji integrowanej
oraz ekologicznej,
– zakup urzàdzeƒ, technologii i oprzyrzàdowania, pozwalajàcych na realizacj´ dzia∏aƒ, o których mowa powy˝ej.
Przyk∏ady celów ogólnych zawartych w programie operacyjnym:
1. Dostosowanie produkcji do popytu.
2. Planowanie produkcji.
3. Koncentracja poda˝y i wprowadzanie produkcji cz∏onków na rynek.
4. Poprawa jakoÊci owoców i warzyw.
5. Podnoszenie wartoÊci handlowej produktów.
6. Promocja produktów ukierunkowanych na konsumentów.
7. Stabilizacja cen producentów.
8. Obni˝anie i stabilizacja kosztów, zwi´kszanie efektywnoÊci produkcji.
9. Zmniejszanie iloÊci owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y.
10. Zasady uprawy i technologie produkcji korzystne i bezpieczne dla Êrodowiska.
11. Korzystne dla Êrodowiska zasady gospodarki Êciekami oraz odpadami w celu
ochrony jakoÊci zasobów wody, gleby i krajobrazu.
12. Zachowanie i stymulacja zró˝nicowania ˝ycia biologicznego.
13. Rozwój stosowania metod produkcji integrowanej i ekologicznej.
14. Rozpowszechnianie stosowania przez cz∏onków-producentów technologii bezpiecznych dla Êrodowiska w odniesieniu do praktyk uprawowych.
15. Rozpowszechnianie stosowania przez cz∏onków-producentów technologii bezpiecznych dla Êrodowiska w odniesieniu do gospodarki odpadami.
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16. Finansowanie zasobów technicznych i ludzkich wymaganych w celu zapewnienia
stosowania zasad fitosanitarnych oraz dopuszczalnego poziomu pozosta∏oÊci.

6.4.3. Dzia∏ania zawarte w programie operacyjnym
Do poszczególnych celów ogólnych programu operacyjnego nale˝y przypisaç dzia∏ania, które organizacja producentów planuje zrealizowaç. Dzia∏ania powinny byç
zwiàzane z realizacjà celów do których zosta∏y przyporzàdkowane.
W celu prawid∏owego zatwierdzenia programu operacyjnego oraz wyeliminowania
ewentualnych problemów zwiàzanych z wyp∏atà pomocy finansowej, nale˝y szczegó∏owo opisaç poszczególne dzia∏ania oraz Êrodki podejmowane do zrealizowania dzia∏aƒ w ramach programu operacyjnego.
Opis ka˝dego dzia∏ania w szczególnoÊci powinien zawieraç:
1) mierzalny cel dzia∏ania;
2) stan wyjÊciowy przed podj´ciem realizacji dzia∏ania;
3) po˝àdany stan koƒcowy po zakoƒczeniu realizacji dzia∏ania;
4) sposób realizacji dzia∏ania, zakres oraz Êrodki podejmowane do realizacji
dzia∏ania;
5) wyszczególnienie pozycji wydatków dla danego dzia∏ania wraz ze sposobem oszacowania wydatków zgodnie z poni˝ej przedstawionà tabelà;
6) okres realizacji dzia∏ania w czasie trwania programu operacyjnego.
Informacje dodatkowe o dzia∏aniach:

• w przypadku dzia∏aƒ obejmujàcych koszty osobowe pracowników w szczególnoÊci nale˝y uwzgl´dniç:
– liczb´ zatrudnionych osób,
– informacje o zatrudnieniu (pe∏en etat, pó∏ etatu itp.),
– czy pracownicy b´dà zatrudnieni bezpoÊrednio przez organizacj´ producentów,
– szczegó∏owy opis stanowisk i zakres obowiàzków pracowników,
– harmonogram pracy,
– dane na temat arkusza p∏ac,
– uzasadnienie stwierdzajàce, ˝e zatrudnienie pracowników przyczyni si´
do realizacji postawionych celów w programie operacyjnym,
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• w przypadku zakupu maszyn, urzàdzeƒ, Êrodków transportu nale˝y podaç:
– specyfikacj´ zakupionych maszyn, urzàdzeƒ, Êrodków transportu
(np. rodzaj, typ),
– planowane miejsce ich lokalizacji,
– w przypadku lokalizacji inwestycji w gospodarstwie cz∏onka organizacji,
nale˝y podaç informacj´ jaki udzia∏ cz∏onków b´dzie korzysta∏ z danej
maszyny, urzàdzenia oraz czy decyzja ta zosta∏a demokratycznie podj´ta z udzia∏em wszystkich cz∏onków organizacji producentów,
– informacje czy jest to sprz´t nowy czy u˝ywany,
– procentowy udzia∏ osób korzystajàcych ze sprz´tu, nie b´dàcych cz∏onkami organizacji producentów.

• w przypadku uwzgl´dnienia kosztów kapita∏owych (inwestycyjnych) nale˝y udowodniç, ˝e przyczynià si´ one w znaczàcy sposób do osiàgni´cia celów ogólnych programu operacyjnego,

• w przypadku zakupu sprz´tu u˝ywanego na rynku wtórnym nale˝y przedstawiç:
– Êwiadectwo jego pochodzenia i oÊwiadczenie sprzedawcy, ˝e na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, zakup sprz´tu nie zosta∏ sfinansowany
z dotacji krajowej lub wspólnotowej,
– informacje, ˝e cena netto sprz´tu nie przekracza jego wartoÊci rynkowej
i jest ni˝sza od ceny porównywalnego sprz´tu na rynku pierwotnym,
– informacje, ˝e sprz´t posiada parametry techniczne wymagane dla realizacji danego dzia∏ania i spe∏nia wymogi norm technicznych, zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w Zasadzie nr 4 rozporzàdzenia Komisji
(WE) Nr 1685/2000,

• w przypadku zakupu terenu niezabudowanego oraz ziemi, w celu realizacji dzia∏ania, inwestycji obj´tej programem, nale˝y poÊwiadczyç spe∏nienie
nast´pujàcych warunków:
– istnieje bezpoÊredni zwiàzek pomi´dzy zakupem terenu niezabudowanego, ziemi, a dzia∏aniem okreÊlonym w programie operacyjnym,
– udzia∏ kosztów zakupu terenu niezabudowanego, ziemi w ca∏oÊci kwalifikowanych wydatków na dane dzia∏anie uj´te w programie operacyjnym nie przekracza 10%,
– cena zakupu nie przewy˝sza wartoÊci rynkowej terenu niezabudowanego, ziemi,
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•

•

•

zgodnie z warunkami okreÊlonymi w ust´pach 1(1.1)(a), (b) i (c) oraz 1.2
Zasady nr 5 rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1685/2000,
w przypadku zakupu nieruchomoÊci, nale˝y poÊwiadczyç spe∏nienie nast´pujàcych warunków:
– cena zakupu nie przekracza wartoÊci rynkowej nieruchomoÊci,
– zakup nieruchomoÊci nie zosta∏ dofinansowany, w okresie ostatnich 10
lat, z dotacji krajowej lub wspólnotowej, która skutkowa∏aby podwójnym udzieleniem pomocy,
– istnieje bezpoÊredni zwiàzek pomi´dzy zakupem nieruchomoÊci, a dzia∏aniem uj´tym w programie operacyjnym,
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w ust´pach 2.1, 2.2 i 2.3 Zasady
nr 6 rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1685/2000,
w przypadku finansowania leasingu w granicach wartoÊci rynkowej netto
danej pozycji, nale˝y poÊwiadczyç spe∏nienie nast´pujàcych warunków:
– leasingobiorca b´dzie bezpoÊrednim odbiorcà wspólnotowego wspó∏finansowania,
– raty leasingowe p∏acone na rzecz leasingodawcy przez leasingobiorc´,
udokumentowane b´dà potwierdzonà fakturà lub dokumentem rachunkowym o równowa˝nej wartoÊci dowodowej, stanowià wydatek kwalifikowany do wspó∏finansowania,
– maksymalna kwota wspó∏finansowania kwalifikowanego przez Wspólnot´, nie przekracza wartoÊci rynkowej leasingowanego mienia. Pozosta∏e koszty zwiàzane z umowà leasingowà (zw∏aszcza podatek, mar˝a
dzier˝awiàcego, odsetki od refinansowania kosztów, narzuty, op∏aty
ubezpieczeniowe) nie sà wydatkami kwalifikowanymi,
– jedynie wydatki powiàzane z ratami leasingowymi przypadajàcymi do zap∏aty oraz zap∏aconymi przez leasingobiorc´ do momentu koƒcowej daty p∏atnoÊci z tytu∏u pomocy, mogà byç rozwa˝ane jako kwalifikowane,
– leasingobiorca musi byç w stanie wykazaç, i˝ leasing by∏ najbardziej
efektywnà metodà pozyskania wyposa˝enia,
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w ust´pie 3 Zasady nr 10 rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1685/2000,
w przypadku zatwierdzania planowanych szkoleƒ w szczególnoÊci nale˝y
uwzgl´dniç:
– szczegó∏owy zakres i tematyk´ szkolenia,
– szczegó∏owy program szkolenia,
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– liczb´ planowanych szkoleƒ oraz sprecyzowaç miejsce przeprowadzenia
szkolenia,
– termin szkolenia,
– liczb´ osób obj´tych szkoleniem, z uwzgl´dnieniem pe∏nionych funkcji
osób szkolonych (cz∏onkowie organizacji, pracownicy ds. marketingu,
pracownicy ds. kontroli jakoÊci, doradcy agrotechniczni, zatrudniani
przez organizacj´, kadra zarzàdzajàca itp.),
– specyfikacj´ kosztów przeprowadzanych szkoleƒ, ewentualnie oferowanych cen przez firmy konsultingowe, doradcze, instytuty, szko∏y, oÊrodki doradztwa i inne, rozwa˝ane jako potencjalne podmioty przeprowadzajàce szkolenie,

• w przypadku realizacji projektów informatycznych w szczególnoÊci nale˝y
uwzgl´dniç:
– szczegó∏owy zakres wdra˝anych systemów informatycznych,
– funkcjonalnoÊci systemu w odniesieniu do potrzeb organizacji producentów,
– specyfikacj´ kosztów realizacji projektu przedstawionà przez wykonawc´,
– ewentualnie przedwst´pnà umow´ na wykonanie zlecenia przez wykonawc´ (firm´) zewn´trznà,

• w przypadku dzia∏aƒ promocyjnych w szczególnoÊci nale˝y podaç:
– rodzaj dzia∏aƒ promocyjnych,
– podmiot realizujàcy dzia∏ania promocyjne,
– etapy i elementy dzia∏aƒ promocyjnych,
– ewentualnie przyk∏ady u˝ytych materia∏ów promocyjnych,

• w przypadku nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y nale˝y podaç:
– sposób i tryb nieprzenaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y,
– okolicznoÊci, w jakich b´dzie przeprowadzona operacja nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y,

• w przypadku zatwierdzania us∏ug zewn´trznych Êwiadczonych na rzecz OP
lub wykonawstwa na zlecenie nale˝y przedstawiç:
– umow´ przedwst´pnà na wykonanie us∏ugi (jeÊli zosta∏a podpisana),
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– nazw´ podmiotu wykonujàcego us∏ug´ (zlecenie),
– szczegó∏owy zakres wykonanych prac (realizacji projektu),
– szczegó∏owà specyfikacj´ kosztowà.
W trakcie opracowywania programu operacyjnego nale˝y dokonaç pogrupowania
wydatków i w∏àczenia do najbardziej w∏aÊciwego dzia∏ania (grupy wydatków), dlatego ka˝de zatwierdzane dzia∏anie w ramach programu operacyjnego musi zawieraç
szczegó∏owy opis realizacji wraz z wykazem pozycji wydatków. Pogrupowanie wydatków dla poszczególnych dzia∏aƒ umo˝liwia oszacowanie kosztów ich realizacji.
Przyk∏ad:
Grupowanie pozycji wydatków dla ka˝dego zatwierdzanego dzia∏ania w programie
operacyjnym:
Nr

Nazwa dzia∏ania

Pozycje wydatków

1.1 Dzia∏anie w zakresie przygotowania
owoców i warzyw do sprzeda˝y:
konfekcjonowanie

Planowane
Spe∏nia
kwoty
cel nr
wydatków*
........
(z∏)

Urzàdzenie do mycia
..................
Zakup i instalacja linii do
sortowania
.................. 1, 2, 3,
Urzàdzenie przeznaczone
do pakowania
...........................................................

Kwota ogó∏em na realizacj´ dzia∏ania **
1.2 Inwestycje w zakresie
przechowywania owoców i warzyw

Urzàdzenie ch∏odnicze
..................
Zakup i instalacja systemu
sterujàcego kontrolowanà
atmosferà
.................. 1, 2, 3,
Zakup folii aluminiowej
...........................................................
Kwota ogó∏em na realizacj´ dzia∏ania **

......
......
*/ nale˝y podaç planowane kwoty wydatków, przypisane do poszczególnych jednostkowych pozycji
wydatków, b´dàcych elementami sk∏adowymi danego dzia∏ania, oraz kwoty ogó∏em na realizacj´ dzia∏aƒ.
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6.4.4. Przyk∏ady celów i dzia∏aƒ zawartych w programie operacyjnym.

Poni˝ej przedstawiono przyk∏ady kilku celów oraz dzia∏aƒ przypisanych poszczególnym celom, które mogà zostaç uwzgl´dnione w programie operacyjnym:
Cel 1. Koncentracja poda˝y i wprowadzanie produkcji cz∏onków na rynek:
Dzia∏anie 1.1:
Dzia∏anie 1.2:
Dzia∏anie 1.3:
Dzia∏anie 1.4:
Dzia∏anie 1.5:

Dzia∏anie 1.6:
Dzia∏anie 1.7:
Dzia∏anie 1.8:
Dzia∏anie 1.9:
Dzia∏anie 1.10:
Dzia∏anie 1.11:
Dzia∏anie 1.12:
Dzia∏anie 1.13:

Dzia∏anie 1.14:
Dzia∏anie 1.15:
Dzia∏anie 1.16:
Dzia∏anie 1.17:

Planowanie i monitoring poda˝y.
Usprawnianie zarzàdzania dostawami produktów.
Zwi´kszenie i poprawa mo˝liwoÊci sprzeda˝y.
Poszukiwanie nowych rynków zbytu i kontrahentów.
Dzia∏ania w zakresie przygotowania owoców i warzyw do sprzeda˝y:
sortowanie, konfekcjonowanie, pakowanie – zakup maszyn i urzàdzeƒ.
Wprowadzanie systemów informatycznych wspomagajàcych zarzàdzanie logistyczne.
Poprawa dzia∏alnoÊci logistycznej.
Âledzenie zapotrzebowania na rynku.
Standaryzacja zasad przeprowadzania dostaw produktów do OP.
Poprawa kontroli poda˝y.
Planowanie i ukierunkowanie dzia∏alnoÊci produkcyjnej cz∏onków
OP.
Stworzenie systemu przep∏ywu informacji niezb´dnego do planowania i organizacji produkcji cz∏onków OP.
Wprowadzanie nowych systemów informatycznych w celu planowania i zarzàdzania poda˝à, wspomagajàcych monitoring i planowanie
produkcji.
Tworzenie i zarzàdzanie rejestrem upraw.
Zwi´kszanie wielkoÊci produkcji przeznaczonej do sprzeda˝y w du˝ych centrach logistycznych: gie∏dy towarowe, hipermarkety itp..
Inwestycje w zakresie przechowywania, pakowania, transportu i odbioru owoców i warzyw.
Stosowanie wspólnych zasad uprawy owoców i warzyw.
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Cel 2. Podnoszenie wartoÊci handlowej produktów
Dzia∏anie 2.1: Usprawnianie zarzàdzania dostawami produktów.
Dzia∏anie 2.2: Opracowanie strategii sprzeda˝y, planu marketingowego.
Dzia∏anie 2.3: Dzia∏ania w zakresie przygotowania owoców i warzyw do sprzeda˝y:
sortowanie, konfekcjonowanie, pakowanie – zakup maszyn i urzàdzeƒ.
Dzia∏anie 2.4: Wprowadzanie systemów informatycznych wspomagajàcych zarzàdzanie logistyczne.
Dzia∏anie 2.5: Tworzenie lub rozwój dzia∏u marketingu.
Dzia∏anie 2.6: Podnoszenie jakoÊci handlowej produktów.
Dzia∏anie 2.7: Poprawa dzia∏alnoÊci logistycznej.
Dzia∏anie 2.8: Stworzenie i promowanie marek handlowych, znaków towarowych.
Dzia∏anie 2.9: Dzia∏ania promocyjne, reklamowe, materia∏y informacyjne.
Dzia∏anie 2.10: Standaryzacja zasad przeprowadzania dostaw produktów do OP.
Dzia∏anie 2.11: Standaryzacja jakoÊciowa dostarczanych produktów do OP.
Dzia∏anie 2.12: Zatrudnienie pracownika ds. marketingu.
Dzia∏anie 2.13: Inwestycje w zakresie przechowywania, pakowania, transportu i odbioru owoców i warzyw.
Dzia∏anie 2.14: Stosowanie wspólnych zasad uprawy owoców i warzyw.
Dzia∏anie 2.15: Informatyzacja ciàgów technologicznych wst´pnego przetwarzania,
uszlachetniania, kalibrowania, sortowania kolorymetrycznego i fotometrycznego.
Cel 3. Dostosowanie produkcji do popytu
Dzia∏anie 3.1:
Dzia∏anie 3.2:
Dzia∏anie 3.3:
Dzia∏anie 3.4:
Dzia∏anie 3.5:
Dzia∏anie 3.6:

Planowanie i monitoring poda˝y.
Usprawnianie zarzàdzania dostawami produktów.
Zwi´kszenie i poprawa mo˝liwoÊci sprzeda˝y.
Poszukiwanie nowych rynków zbytu i kontrahentów.
Opracowanie strategii sprzeda˝y, planu marketingowego.
Dzia∏ania w zakresie przygotowania owoców i warzyw do sprzeda˝y:
sortowanie, konfekcjonowanie, pakowanie – zakup maszyn
i urzàdzeƒ.
59

6. POMOC FINANSOWA DLA UZNANYCH ORGANIZACJI PRODUCENTÓW
OWOCÓW I WARZYW NA DOFINANSOWANIE FUNDUSZU OPERACYJNEGO

Dzia∏anie 3.7:
Dzia∏anie 3.8:
Dzia∏anie 3.9:
Dzia∏anie 3.10:
Dzia∏anie 3.11:
Dzia∏anie 3.12:
Dzia∏anie 3.13:

Tworzenie lub rozwój dzia∏u marketingu.
Dostosowanie poda˝y do porozumieƒ na rynku owoców i warzyw.
Âledzenie zapotrzebowania na rynku.
Standaryzacja jakoÊciowa dostarczanych produktów do OP.
Poprawa kontroli poda˝y.
Planowanie i ukierunkowanie dzia∏alnoÊci produkcyjnej cz∏onków OP.
Zwi´kszanie wielkoÊci produkcji przeznaczonej do sprzeda˝y w du˝ych centrach logistycznych: gie∏dy towarowe, hipermarkety itp..
Dzia∏anie 3.14: Inwestycje w zakresie przechowywania, pakowania, transportu i odbioru owoców i warzyw.
Dzia∏anie 3.15: Rekonwersja produkcji.
Dzia∏anie 3.16: Dzia∏ania dotyczàce informowania cz∏onków w zakresie iloÊci i asortymentu produktów.
Cel 4. Poprawa jakoÊci owoców i warzyw
Dzia∏anie 4.1: Kontrola jakoÊci metod produkcji.
Dzia∏anie 4.2: Standaryzacja jakoÊciowa dostarczanych produktów do OP.
Dzia∏anie 4.3: Stosowanie parametrów jakoÊci mo˝liwych do udokumentowania
przez cz∏onków OP.
Dzia∏anie 4.4: Dzia∏ania majàce na celu utrzymanie odpowiedniej jakoÊci na poszczególnych etapach procesu produkcji i przygotowania do sprzeda˝y (produkcji, zbioru, magazynowania, przygotowania i spedycji).
Dzia∏anie 4.5: Wprowadzanie urzàdzeƒ do okreÊlania jakoÊci (urzàdzenia do odró˝niania koloru, penetrometry, materia∏ laboratoryjny, sprz´t komputerowy i oprogramowania w celu zarzàdzania magazynami, monitorowania i kontroli linii produkcyjnych).
Dzia∏anie 4.6: Analizy przeprowadzane w celu okreÊlenia parametrów mikrobiologicznych, jakoÊciowych i organoleptycznych w ramach produkcji
owoców i warzyw.
Dzia∏anie 4.7: Zatrudnienie personelu technicznego, odpowiedzialnego za kontrole
jakoÊci owoców i warzyw dostarczanych przez cz∏onków do organizacji producentów.
Dzia∏anie 4.8: Wdra˝anie systemów zapewniania jakoÊci (np. ISO, HACCP).
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Dzia∏anie 4.9: Ochrona upraw owoców i warzyw przed gradem, przymrozkami
i ptakami.
Dzia∏anie 4.10: Wyposa˝enie pomieszczeƒ w aparatur´ do kontroli jakoÊci produktów.
Dzia∏anie 4.11: Wyposa˝enie pomieszczeƒ w sprz´t zapewniajàcy zachowanie jakoÊci owoców i warzyw.
Dzia∏anie 4.12: Stosowanie i wdra˝anie zasad fitosanitarnych.
Dzia∏anie 4.13: Przestrzeganie maksymalnego dopuszczalnego poziomu pozosta∏oÊci pestycydów, azotanów i azotynów oraz metali ci´˝kich.
Dzia∏anie 4.14: Badania laboratoryjne owoców i warzyw.
Dzia∏anie 4.15: Szkolenia dotyczàce odmian owoców i warzyw, stosowania maszyn
i urzàdzeƒ produkcyjnych.
Dzia∏anie 4.16: Poprawa i zmiana gamy odmian owoców i warzyw.
Dzia∏anie 4.17: Zastosowanie innowacyjnych maszyn i linii produkcyjnych dla etapu
realizacji zbiorów oraz po zbiorach.
Dzia∏anie 4.18: Informatyzacja ciàgów technologicznych wst´pnego przetwarzania,
uszlachetniania, kalibrowania, sortowania kolorymetrycznego i fotometrycznego.
Dzia∏anie 4.19: Wyposa˝enie stacji sygnalizacyjnych i meteorologicznych.
Dzia∏anie 4.20: Karczowanie starych nasadzeƒ.
Dzia∏anie 4.21: Wprowadzanie systemów i urzàdzeƒ nawadniajàcych uprawy warzywne i owocowe.
Dzia∏anie 4.22: Wprowadzenie i wykorzystywanie parametrów jakoÊci.
Dzia∏anie 4.23: Analizy przeprowadzane w celu okreÊlenia parametrów mikrobiologicznych, jakoÊciowych oraz organoleptycznych.
6.4.5. Przyk∏ady kosztów
operacyjnym

kwalifikowanych

uj´tych

w

programie

Przyk∏ady kosztów kwalifikowanych, które mogà zostaç uj´te w programie operacyjnym:
1. Koszt zakupu roÊlin (nasadzeƒ) w przypadku upraw wieloletnich (byliny,
drzewa i krzewy).
2. Dla okresu maksymalnie 10 lat, ponoszone szczegó∏owe koszty:
a) produkcji ekologicznej, integrowanej lub doÊwiadczalnej,
b) ekologicznych Êrodków ochrony roÊlin (np. feromony, wrogowie naturalni),
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

c) Êrodków ochrony Êrodowiska, w tym koszty generowane w ekologicznym
zagospodarowaniu opakowaƒ,
d) Êrodków poprawy jakoÊci, w∏àczajàc w to grzybnie, kwalifikowane
roÊliny i nasiona kategorii „standardowy materia∏ siewny” oraz „kwalifikowany materia∏ siewny”.
Koszty ogólne zarzàdzania, dotyczàce programu oraz funduszu operacyjnego (w tym koszty zarzàdzania i osobowe, sprawozdania i analizy, koszt
zarzàdzania funduszem operacyjnym oraz prowadzenia ksi´gowoÊci) – stanowià kwot´ rycza∏towà równà 2 % zatwierdzonego funduszu operacyjnego, maksymalnie do wysokoÊci 180 000 euro.
a) na rzecz poprawy lub utrzymania wysokiego poziomu jakoÊci lub
ochrony Êrodowiska,
b) poprawy poziomu marketingu.
Koszty osobowe (w tym obcià˝enia wynikajàce z p∏ac i pensji, jeÊli ponoszone sà przez organizacj´ producentów) wynikajàce z realizacji nast´pujàcych dzia∏aƒ:
Inwestycje w Êrodki transportu wyposa˝one w urzàdzenia ch∏odnicze lub
transport w kontrolowanej atmosferze.
Koszty spotkaƒ i programów szkoleniowych dotyczàcych realizacji dzia∏aƒ
obj´tych programem operacyjnym, w tym diety dla uczestników, pokrywajàce koszty przejazdu i zakwaterowania.
Promocja gatunków oraz promocja oznakowania jakoÊci.
Materia∏y promocyjne oznakowane symbolem Wspólnoty Europejskiej
(jedynie w przypadku mediów wizualnych), zawierajàce nast´pujàcy komunikat: „Kampania finansowana przy pomocy Wspólnoty Europejskiej”.
Promocja nazw firmowych/handlowych organizacji producentów.
Koszty prawne i administracyjne fuzji organizacji producentów lub ich pozyskania, jak równie˝ koszty prawne i administracyjne zwiàzane z tworzeniem ponadnarodowych organizacji producentów lub ponadnarodowych
zrzeszeƒ organizacji producentów: analizy techniczno-ekonomiczne i propozycje przedstawione przez organizacje producentów w tym zakresie.
Sprz´t u˝ywany spe∏niajàcy warunki okreÊlone w Zasadzie nr 4 rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1685/2000 (patrz: pkt 6.4.3).
Teren niezabudowany jaki nale˝y zakupiç w celu realizacji inwestycji obj´tej programem, zgodnie z warunkami okreÊlonymi w ust´pach 1(1.1)(a),
(b) i (c) oraz 1.2 Zasady nr 5 rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1685/2000
(patrz: pkt 6.4.3).
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13.

Leasing w granicach wartoÊci rynkowej netto danej pozycji i zgodnie z warunkami okreÊlonymi w ust´pie 3 Zasady nr 10 rozporzàdzenia Komisji
(WE) Nr 1685/2000 (patrz: pkt 6.4.3).
14. Wynajem jako alternatywa zakupu w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych.
15. Zakup nieruchomoÊci zgodnie z warunkami okreÊlonymi w ust´pach 2.1,
2.2 i 2.3 Zasady nr 6 rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1685/2000 (patrz:
pkt 6.4.3).
16. Inwestycje lub dzia∏ania w poszczególnych gospodarstwach, pod warunkiem, ˝e przyczyniajà si´ do realizacji celów programu operacyjnego.
17. Koszty budowy, remontów i modernizacji ch∏odni.
18. Koszty budowy, remontów, modernizacji, informatyzacji, automatyzacji
i mechanizacji magazynów i przechowalni.
19. Zakup, monta˝, modernizacja linii technologicznych do sortowania, pakowania, przygotowywania owoców i warzyw do sprzeda˝y (czyszczenie, sortowanie, mycie, krojenie, suszenie, itp.).
20. Zakup sprz´tu do kontroli jakoÊci owoców i warzyw.
21. Zakup i instalacja urzàdzeƒ grzewczych o niskim zu˝yciu energii.
22. Koszty modernizacji lub zakupu systemów nawadniajàco-nawo˝eniowych
(nawadniania, mikronawadniania, nawo˝enia kapilarnego).
23. Zakup i instalacja innych ni˝ chemiczne, technologii odka˝ania gleby
i pod∏o˝a.
24. Koszty analiz wody, Êcieków oraz neutralizacji odpadów.
25. Koszty ochrony upraw przed gradem, przymrozkami, ptakami (siatki, sieci).
26. Koszty badaƒ rynkowych.
27. Koszty zakupu opakowaƒ przystosowanych do recyklingu lub ponownego
wykorzystania.
28. Inwestycje w akcje spó∏ek, jeÊli inwestycja taka przyczynia si´ do realizacji
celów programu operacyjnego.
Inwestycje, których okres sp∏aty wykracza poza okres wdra˝ania programu operacyjnego, mogà byç przeniesione do kolejnego programu operacyjnego w oparciu
o rzetelnie uzasadnione przes∏anki ekonomiczne, zw∏aszcza w przypadkach, gdy
okres amortyzacji jest d∏u˝szy ni˝ 5 lat.
Koszty kapita∏owe zawarte w programie operacyjnym, np. zakup, budowa, remont,
rozbudowa budynków i budowli, zakup i instalacja maszyn i urzàdzeƒ mogà byç op∏a63
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cone w ca∏oÊci w momencie zakupu przez organizacj´ producentów i wówczas koszt
ca∏kowity takich pozycji jest kosztem kwalifikowanym do obj´cia pomocà finansowà.
Alternatywnym rozwiàzaniem jest roz∏o˝enie p∏atnoÊci kapita∏owych w czasie, na
przyk∏ad za pomocà kredytu lub po˝yczki. W takim przypadku pomoc finansowa
wyp∏acana b´dzie relatywne do wysokoÊci sp∏aty poniesionej przez organizacj´ producentów w danym roku.
Wsparcie w wysokoÊci 50% kosztu ca∏kowitego mogà otrzymaç tylko te pozycje
kosztowe (inwestycje), które sà w 100% u˝ywane przez cz∏onków organizacji oraz
organizacj´ w kategorii produktów ze wzgl´du na którà organizacja zosta∏a uznania.
Wsparcie dla inwestycji u˝ywanych przez cz∏onków do prowadzenia produkcji uznanej w wymiarze ni˝szym, b´dzie przedmiotem odpowiedniego zmniejszenia. Na
przyk∏ad, jeÊli urzàdzenie jest u˝ywane tylko w 80% do celów uznanej produkcji
cz∏onków organizacji, a w 20% do innego rodzaju produkcji, to wsparcie mo˝e byç
przyznane tylko na poziomie 40%.
W przypadku, gdy z organizacji producentów owoców i warzyw wyst´puje cz∏onek,
w którego gospodarstwie dokonano inwestycji z funduszu operacyjnego, zrealizowanej w ramach programu operacyjnego, zwraca on
a) sk∏adniki majàtkowe zrealizowanej inwestycji albo
b) wartoÊç zrealizowanej inwestycji pomniejszonà o sum´ odpisów amortyzacyjnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz wartoÊç wk∏adu finansowego cz∏onka, je˝eli jest niemo˝liwy
zwrot sk∏adników majàtkowych zrealizowanej inwestycji
– w terminie 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wypowiedzenia cz∏onkostwa
w tej organizacji.
WartoÊç zrealizowanej inwestycji, o której mowa w pkt b), jest ustalana przez organizacj´ producentów owoców i warzyw.
W przypadku okreÊlonym w pkt b), Êrodki finansowe stanowiàce wartoÊç inwestycji
wp∏aca si´ na wyodr´bniony rachunek bankowy, na którym sà gromadzone Êrodki
funduszu operacyjnego.
6.4.6. Produkcja ekologiczna, integrowana oraz doÊwiadczalna prowadzona
w ramach programu operacyjnego
W przypadku finansowania z funduszu operacyjnego kosztów produkcji ekologicznej,
warunki jej prowadzenia oraz system certyfikacji nale˝y weryfikowaç zgodnie z ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898).
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Do programu operacyjnego organizacja producentów za∏àcza certyfikaty zgodnoÊci,
wydane przez upowa˝nionà jednostk´ certyfikujàcà (wa˝noÊç certyfikatów nale˝y
sprawdziç ka˝dego roku podczas zatwierdzania wysokoÊci funduszu operacyjnego,
wysokoÊci wydatków na dzia∏ania zatwierdzone w programie operacyjnym i wysokoÊci pomocy finansowej na kolejny rok realizacji programu operacyjnego).
Wykaz jednostek certyfikujàcych, które zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o rolnictwie
ekologicznym w drodze decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zosta∏y upowa˝nione do przeprowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodnoÊci w zakresie rolnictwa ekologicznego, dost´pny jest na stronie internetowej Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.
W przypadku finansowania z funduszu operacyjnego kosztów produkcji integrowanej (IPO) wymagane jest przedstawienie certyfikatu produkcji integrowanej wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz.
94 i Nr 96, poz. 959). Certyfikat nale˝y za∏àczyç do programu operacyjnego.
Cz∏onek organizacji prowadzàcy produkcj´ integrowanà (IPO) musi znajdowaç si´
w ewidencji producentów roÊlin stosujàcych integrowanà produkcj´, prowadzonej
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, zgodnie z w/w ustawà o ochronie roÊlin. Ponadto, producent rolny zobowiàzany jest do prowadzenia produkcji integrowanej zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 178, poz. 1834).
W przypadku finansowania z funduszu operacyjnego kosztów produkcji doÊwiadczalnej, majàc na wzgl´dzie nowatorskie rozwiàzania oraz ryzyko ich wprowadzenia,
warunki prowadzenia produkcji doÊwiadczalnej okreÊla rozporzàdzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji
produkcji jako doÊwiadczalnej (Dz. U. Nr 144, poz. 1525).
Produkcja doÊwiadczalna w gospodarstwach cz∏onków organizacji producentów musi byç prowadzona na podstawie projektu badawczego pozytywnie zaopiniowanego
przez jednostk´ badawczo–rozwojowà prowadzàcà dzia∏alnoÊç w dziedzinie odpowiadajàcej danemu rodzajowi produkcji oraz pod nadzorem jednostki badawczo-rozwojowej. Ponadto, za kryterium kwalifikacji produkcji jako doÊwiadczalnej uznaje si´, prowadzonà w gospodarstwie cz∏onków organizacji producentów owoców
i warzyw, produkcj´ z uwzgl´dnieniem:
a) nowych gatunków owoców i warzyw,
b) nowych odmian owoców i warzyw,
c) technologii produkcji owoców i warzyw odmiennych od obecnie stosowanych,
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d) technologii przechowywania owoców i warzyw odmiennych od obecnie
stosowanych
– co najmniej na obszarze województwa, w którym po∏o˝one sà gospodarstwa cz∏onków organizacji producentów.
6.4.7. Forma i tryb zatwierdzania programu operacyjnego
Organizacja producentów w celu zatwierdzenia programu operacyjnego sk∏ada
wniosek o zatwierdzenie programu operacyjnego, wysokoÊci funduszu operacyjnego
oraz wysokoÊci wydatków na dzia∏ania zatwierdzone w programie operacyjnym i wysokoÊci pomocy finansowej ze Êrodków pochodzàcych z Unii Europejskiej na pierwszy rok realizacji programu operacyjnego wraz z za∏àcznikami.
Wniosek sk∏adany jest przez uznanà organizacj´ producentów do oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na
siedzib´ organizacji, do dnia 15 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego pierwszy rok realizacji programu operacyjnego. Aby realizacja programu rozpocz´∏a si´ od dnia
1 stycznia danego roku, wniosek musi zostaç z∏o˝ony najpóêniej do dnia 15 wrzeÊnia
roku poprzedniego.
Decyzja o zatwierdzeniu programu operacyjnego oraz wysokoÊci funduszu operacyjnego i wysokoÊci pomocy finansowej na pierwszy rok realizacji programu operacyjnego, podejmowana jest przez dyrektora oddzia∏u regionalnego ARiMR najpóêniej
do dnia 15 grudnia roku poprzedzajàcego rozpocz´cie realizacji programu operacyjnego.
Wnioski sk∏adane sà na formularzach opracowanych i udost´pnianych przez
ARiMR. Formularze wniosków dost´pne sà na stronie internetowej ARiMR. Druki na ˝yczenie wnioskodawcy pobierane sà ze strony internetowej i drukowane we
wszystkich Biurach Powiatowych oraz Oddzia∏ach Regionalnych ARiMR.
6.4.8. Zmiany programu operacyjnego na bie˝àcy rok realizacji
Organizacja producentów powinna poddawaç program operacyjny sta∏emu przeglàdowi w zakresie mo˝liwoÊci realizacji poszczególnych dzia∏aƒ oraz pojawienia si´
ewentualnych trudnoÊci w ich realizacji.
Organizacja producentów w trakcie realizacji zatwierdzonego programu operacyjnego mo˝e z∏o˝yç wniosek o zatwierdzenie zmian do programu na rok bie˝àcy.
Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w bie˝àcym roku realizacji, wymagajàce zatwierdzenia przez dyrektora oddzia∏u regionalnego ARiMR dotyczà:
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1) cz´Êciowego wykonania programu operacyjnego (np. rezygnacji z realizacji dzia∏ania/dzia∏aƒ);
2) zmiany treÊci programu, w tym wyd∏u˝enia okresu realizacji programu
operacyjnego, przy czym okres realizacji tego programu nie mo˝e przekroczyç 5 lat;
3) zmiany wysokoÊci funduszu operacyjnego;
4) podwy˝ki kwoty funduszu operacyjnego zatwierdzonego na dop∏aty z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y.
Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w bie˝àcym roku jego realizacji nie
mogà spowodowaç:
• zmiany ogólnych celów programu operacyjnego;
• zmiany wysokoÊci funduszu operacyjnego o wi´cej ni˝ 20% wysokoÊci tego funduszu;
• wy∏àczenia dzia∏aƒ w zakresie technologii bezpiecznych dla Êrodowiska
stosowanych w produkcji i zagospodarowania odpadów, zatwierdzonych
do realizacji na rok bie˝àcy (organizacja producentów w ka˝dym roku realizacji programu operacyjnego musi realizowaç przynajmniej jedno dzia∏anie dotyczàce ochrony Êrodowiska zgodnie z art. 15 ust. 4 RR_(WE)
2200/96 oraz rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dzia∏aƒ w zakresie technologii bezpiecznych dla Êrodowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów);
• naruszenia zbiorowego charakteru programu operacyjnego.
Organizacja producentów owoców i warzyw, w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji programu operacyjnego zmian niewymagajàcych zatwierdzenia, jest
obowiàzana powiadomiç niezw∏ocznie dyrektora oddzia∏u regionalnego ARiMR,
w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ tej organizacji, o zakresie wprowadzonych
zmian.
Organizacja producentów sk∏ada informacj´ o zakresie zmian programu operacyjnego, które nie wymagajà wydania decyzji dotyczàcej ich zatwierdzenia, w sytuacji gdy:
a) zmiany nie powodujà cz´Êciowej realizacji programu operacyjnego,
b) zmiany nie powodujà zmiany treÊci programu operacyjnego (np. zmiany
nazw dzia∏aƒ, wy∏àczenia dzia∏aƒ lub wprowadzenia nowych dzia∏aƒ),
c) zmiany nie powodujà wyd∏u˝enia okresu realizacji programu operacyjnego (maksymalnie do 5 lat),
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d) zmiany programu nie powodujà zmiany wysokoÊci funduszu operacyjnego,
e) nie zosta∏a zwi´kszona kwota funduszu operacyjnego przeznaczona na wyp∏aty z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y.
Ponadto, wydatki na dzia∏ania uj´te w programie operacyjnym mogà zostaç zwi´kszone nie wi´cej ni˝ o 20%, bez koniecznoÊci wczeÊniejszego ich zatwierdzenia,
je˝eli:
a) nastàpi jednoczesne obni˝enie wydatków na inne dzia∏ania,
b) nie zostanie przekroczona zatwierdzona wysokoÊç funduszu operacyjnego.
Zmiany wprowadzone przez organizacj´ producentów, wymagajàce zatwierdzenia
przez dyrektora oddzia∏u regionalnego ARiMR, które tego zatwierdzenia nie uzyska∏y, nie zostanà uwzgl´dnione do obj´cia pomocà finansowà.
6.4.9. Zmiany programu operacyjnego na kolejne lata realizacji
Organizacje producentów mogà wnioskowaç o zatwierdzenie zmian na kolejne lata
realizacji programu operacyjnego. Wnioskujàc o zatwierdzenie zmian organizacja
uzasadnia powody ich wprowadzenia, rodzaj oraz zakres zmian, a tak˝e podaje skutki ich wprowadzenia.
Po zatwierdzeniu zmian na kolejne lata realizacji programu operacyjnego, organizacja producentów mo˝e:
a) zmieniç treÊç programu operacyjnego (np. zmieniç nazwy celów i dzia∏aƒ,
wy∏àczyç dzia∏ania, wprowadziç nowe dzia∏ania);
b) wyd∏u˝yç okres realizacji programu operacyjnego, maksymalnie do 5 lat.
Zmiany programu operacyjnego wprowadzane na kolejne lata jego realizacji nie
mogà spowodowaç:
a) rezygnacji z realizacji przynajmniej jednego dzia∏ania obligatoryjnego
w zakresie technologii bezpiecznych dla Êrodowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowania odpadów, zatwierdzonych do realizacji (organizacja producentów w ka˝dym roku realizacji programu operacyjnego
musi realizowaç przynajmniej jedno dzia∏anie dotyczàce ochrony Êrodowiska zgodnie z art. 15 ust. 4 RR_(WE) 2200/96 oraz rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dzia∏aƒ w zakresie technologii
bezpiecznych dla Êrodowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów);
b) naruszenia zbiorowego charakteru programu operacyjnego.
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6.4.10. Forma i tryb zatwierdzania zmian do programu operacyjnego
Wnioski o zatwierdzenie zmian programu operacyjnego na rok bie˝àcy oraz kolejne
lata/ zmian wysokoÊci funduszu operacyjnego oraz wysokoÊci wydatków na dzia∏ania zatwierdzone w programie operacyjnym i wysokoÊci pomocy finansowej ze Êrodków pochodzàcych z Unii Europejskiej na bie˝àcy rok realizacji programu operacyjnego sk∏adane sà do dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ organizacji, najpóêniej
do dnia 15 wrzeÊnia w danym roku realizacji programu operacyjnego.
Organizacje producentów powinny uzyskaç zatwierdzenie dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przed wprowadzeniem
zmian do programu operacyjnego.
Dyrektor oddzia∏u regionalnego ARiMR podejmuje decyzje o zatwierdzeniu zmian
programu operacyjnego na kolejne lata realizacji najpóêniej do dnia 15 grudnia. Zatwierdzone zmiany w programie operacyjnym b´dà mia∏y zastosowanie od 1 stycznia kolejnego roku.
Decyzja w sprawie zatwierdzenia zmian programu operacyjnego na bie˝àcy rok realizacji / zatwierdzenia zmian wysokoÊci funduszu operacyjnego oraz wysokoÊci wydatków na dzia∏ania zatwierdzone w programie operacyjnym i wysokoÊci pomocy finansowej ze Êrodków pochodzàcych z Unii Europejskiej na bie˝àcy rok realizacji
programu operacyjnego powinna byç wydawana niezw∏ocznie, w celu wyeliminowania ewentualnego zagro˝enia opóênieƒ w realizacji zatwierdzonych dzia∏aƒ w programie operacyjnym na rok bie˝àcy.
Wnioski sk∏adane sà na formularzach opracowanych i udost´pnianych przez
ARiMR. Formularze wniosków dost´pne sà na stronie internetowej ARiMR. Na ˝yczenie wnioskodawcy druki pobierane sà ze strony internetowej i drukowane we
wszystkich Biurach Powiatowych oraz Oddzia∏ach Regionalnych ARiMR.
6.5. WartoÊç produktów sprzedanych organizacji producentów
WartoÊç produktów sprzedanych przez organizacj´ producentów stanowi podstaw´
do wyliczenia maksymalnej kwoty pomocy finansowej ze Êrodków pochodzàcych
z Unii Europejskiej na dofinansowanie funduszu operacyjnego organizacji producentów owoców i warzyw (patrz pkt 6.6.1.).
Limit pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego naliczany jest
ka˝dego roku na podstawie wartoÊci produktów sprzedanych w 12 miesi´cznym
okresie referencyjnym.
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Okres referencyjny mo˝e stanowiç:
1) okres 12-miesi´czny, rozpoczynajàcy si´ nie wczeÊniej ni˝ w dniu 1 stycznia dwa lata przed rokiem realizacji programu operacyjnego i koƒczàcy si´
nie póêniej ni˝ w dniu 1 lipca w roku poprzedzajàcym dany rok realizacji
programu operacyjnego lub
2) Êrednià wartoÊç trzech kolejnych okresów 12-miesi´cznych rozpoczynajàcych si´ nie wczeÊniej ni˝ w dniu 1 stycznia cztery lata przed rokiem realizacji programu operacyjnego i koƒczàcy si´ nie póêniej ni˝ w dniu 1 lipca
roku poprzedzajàcego dany rok realizacji programu operacyjnego.
Wyboru okresu referencyjnego dokonuje organizacja producentów. Z wyjàtkiem
nale˝ycie uzasadnionych sytuacji, w trakcie trwania programu operacyjnego okresy
referencyjne nie sà zró˝nicowane.
Do wartoÊci produktów sprzedanych w okresie referencyjnym, na podstawie której
wylicza si´ maksymalnà kwot´ pomocy finansowej zaliczamy nast´pujàce sk∏adowe:
1) wartoÊç sprzeda˝y netto owoców i warzyw Êwie˝ych w kategorii produktów, ze wzgl´du na którà/które organizacja zosta∏a uznana i wytworzonych przez jej cz∏onków, dokonana za poÊrednictwem organizacji producentów;
2) sprzeda˝ dokonana przez cz∏onków organizacji (np. spó∏dzielnie) – funkcja delegowana przez organizacj´ producentów do wystawiania faktur
dla osób prawnych b´dàcych cz∏onkami organizacji (organizacja producentów musi realizowaç wartoÊç sprzeda˝y niezb´dnà dla zachowania
warunków uznania);
3) sprzeda˝ owoców i warzyw w kategorii produktów, ze wzgl´du na którà/które organizacja zosta∏a uznana i wytworzonych przez jej cz∏onków,
dokonana za poÊrednictwem innej organizacji lub grupy producentów,
wyznaczonej przez danà organizacj´, w iloÊciach majàcych charakter
marginalny w porównaniu ze sprzeda˝à realizowanà przez danà organizacj´ producentów;
4) sprzeda˝ owoców i warzyw w kategorii produktów, ze wzgl´du na którà/które organizacja zosta∏a uznana i wytworzonych przez jej cz∏onków,
dokonana za poÊrednictwem innej organizacji lub grupy producentów,
wyznaczonej przez danà organizacj´ producentów, w przypadku owoców
i warzyw, które ze wzgl´du na swój charakter nie sà obj´te dzia∏alnoÊcià
handlowà odnoÊnej organizacji;
5) sprzeda˝ realizowana przez przedsi´biorstwo zale˝ne od organizacji producentów, w którym organizacja posiada min. 90% kapita∏u. WartoÊç netto po
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zastosowaniu redukcji zwiàzanych z ewentualnà sprzeda˝à produktów przetworzonych (zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie wskaêników redukcji, sposobu okreÊlania
wartoÊci owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy okreÊlaniu wartoÊci owoców i warzyw sprzedanych, wskaênik redukcji wynosi: dla owoców sch∏odzonych 15%, dla owoców i warzyw mro˝onych 20%, dla produktów wytworzonych na bazie owoców i warzyw 30%);
6) wartoÊç owoców i warzyw Êwie˝ych pochodzàcych od producentów b´dàcych cz∏onkami organizacji, dostarczona przez organizacj´ producentów
do przetwórstwa (w przypadku, gdy organizacja dostarcza owoce i warzywa do zak∏adu przetwórczego);
7) sprzeda˝ owoców i warzyw przetworzonych przez organizacj´ producentów we w∏asnym zakresie (autoprzetworzenie). WartoÊç netto po zastosowaniu redukcji zwiàzanych z ewentualnà sprzeda˝à produktu przetworzonego o których mowa w pkt 5;
8) wartoÊç opakowaƒ produktów do sprzeda˝y, o których mowa w pkt 1-5
(je˝eli zosta∏y zafakturowane oddzielnie);
9) koszty przygotowania owoców i warzyw do sprzeda˝y, o których mowa
w pkt 1-5 (je˝eli zosta∏y zafakturowane oddzielnie);
10) kwota otrzymanej pomocy finansowej z tytu∏u dostarczenia owoców i warzyw do przetwórstwa, przez producentów b´dàcych cz∏onkami organizacji, na podstawie przepisów RR_2201/96 oraz RR_2202/96 w okresie referencyjnym;
11) wartoÊç owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y, przekazanych
do bezp∏atnej dystrybucji w znaczeniu art. 30 (1) (a) i (b) RR_2200/96
przez producentów b´dàcych cz∏onkami organizacji. Do wyliczenia wartoÊci sprzeda˝y przyjmujemy Êrednie ceny rynkowe dla tych produktów
otrzymywane przez organizacj´ producentów w okresie referencyjnym.
Od wartoÊci produktów sprzedanych na podstawie, której wylicza si´ maksymalnà
kwot´ pomocy finansowej odejmuje si´ nast´pujàce sk∏adowe:
1) koszty transportu w przypadku, gdy produkty by∏y zafakturowane w innym miejscu ni˝ na etapie „loco-organizacja producentów”;
2) sprzeda˝ owoców i warzyw zakupionych przez organizacj´ producentów
z zewnàtrz (nie od cz∏onków), wykazana w pozycjach o których mowa
w pkt. 1-7;
3) wartoÊç redukcji stosowanej dla owoców i warzyw przetworzonych (w
przypadku, gdy organizacja producentów sprzedaje produkty przetworzone – pkt. 7);
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4) podatek VAT;
5) zni˝ki, redukcje cen, upusty itp.
Ponadto, do wartoÊci produktów sprzedanych organizacji producentów nie wliczamy pomocy z tytu∏u pomidorów dostarczonych do przetworzenia (okreÊlonej w art.
2 rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2201/96), uzyskanej przez organizacj´ producentów
z tytu∏u pomidorów dostarczonych do przetworzenia przez producentów nie b´dàcych cz∏onkami organizacji.
Do wartoÊci produktów sprzedanych organizacji producentów nie wliczamy wartoÊci owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y, przekazanych do bezp∏atnej
dystrybucji (zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. a i b rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2200/96)
przez producentów nie b´dàcych cz∏onkami organizacji producentów.
W przypadku nowo uznanych organizacji producentów nie posiadajàcych danych historycznych o wartoÊci produktów sprzedanych, b´dàcej podstawà do obliczenia
rocznego limitu pomocy finansowej, za wartoÊç produktów sprzedanych przyjmuje
si´ wartoÊç produkcji towarowej przedstawionà przez organizacj´ producentów
w celu uzyskania decyzji marsza∏ka województwa o uznaniu.
W przypadku wystàpienia spadku wartoÊci produktów wytworzonych przez organizacj´ producentów, z przyczyn b´dàcych poza zakresem odpowiedzialnoÊci i kontroli organizacji producentów (w szczególnoÊci katastrofa naturalna), wartoÊç produktów sprzedanych b´dàca podstawà do obliczenia rocznego limitu pomocy nie mo˝e
byç mniejsza ni˝ 65% wartoÊci produktów sprzedanych w poprzednim okresie referencyjnym. Organizacja producentów musi nale˝ycie uzasadniç przyczyny spadku
wartoÊci produktów sprzedanych.
W przypadku wystàpienia producenta owoców i warzyw z organizacji producentów
i jego przystàpienia do innej organizacji producentów wartoÊç produktów sprzedanych przez te organizacje okreÊla si´ zgodnie z rzeczywistà, udokumentowanà iloÊcià
produktów sprzedanych, pochodzàcych od tego producenta.
6.6. WysokoÊç pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego
organizacji producentów
6.6.1. Poziom pomocy finansowej
Podstawà okreÊlenia maksymalnej wysokoÊci pomocy finansowej na dany rok realizacji programu operacyjnego jest wartoÊç produktów sprzedanych, wytworzonych
przez cz∏onków organizacji producentów w okresie referencyjnym.
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WysokoÊç pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego organizacji producentów jest równa wysokoÊci sk∏adek wp∏aconych przez cz∏onków organizacji do funduszu operacyjnego, nie mo˝e jednak przekroczyç:
– 4,1% wartoÊci produktów sprzedanych organizacji producentów z okresu
referencyjnego oraz
– 50% wydatków zatwierdzonych lub faktycznie poniesionych z funduszu
operacyjnego na realizacj´ programu operacyjnego, którakolwiek z tych
kwot jest mniejsza.
6.6.2. Warunki przyznania pomocy finansowej
Organizacja producentów w celu uzyskania pomocy finansowej na dofinansowanie
funduszu operacyjnego z tytu∏u realizacji programu operacyjnego zobowiàzana jest
do:
– z∏o˝enia wniosku o zatwierdzenie programu operacyjnego, wysokoÊci funduszu operacyjnego oraz wysokoÊci wydatków na dzia∏ania zatwierdzone
w programie operacyjnym i wysokoÊci pomocy finansowej ze Êrodków pochodzàcych z Unii Europejskiej na pierwszy rok realizacji programu operacyjnego,
– ustanowienia funduszu operacyjnego na wyodr´bnionym rachunku bankowym, na którym ewidencjonowane b´dà wp∏ywy i wydatki zwiàzane
z realizacjà programu operacyjnego,
– z∏o˝enia wniosku o zatwierdzenie wysokoÊci funduszu operacyjnego oraz
wysokoÊci wydatków na dzia∏ania zatwierdzone w programie operacyjnym
i wysokoÊci pomocy finansowej ze Êrodków pochodzàcych z Unii Europejskiej na kolejny rok realizacji programu operacyjnego,
– spe∏nianie kryteriów uznania,
– realizacja dzia∏aƒ zatwierdzonych w programie operacyjnym.
6.6.3. Procedura zatwierdzania wysokoÊci funduszu operacyjnego oraz
wysokoÊci wydatków na dzia∏ania zatwierdzone w programie
operacyjnym i wysokoÊci pomocy finansowej ze Êrodków pochodzàcych
z Unii Europejskiej na kolejny rok realizacji programu operacyjnego
W ka˝dym roku realizacji programu operacyjnego organizacja producentów owoców
i warzyw zobowiàzana jest dostarczyç do dnia 15 wrzeÊnia do w∏aÊciwego oddzia∏u re73
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gionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o zatwierdzenie wysokoÊci funduszu operacyjnego oraz wysokoÊci wydatków na dzia∏ania zatwierdzone w programie operacyjnym i wysokoÊci pomocy finansowej ze Êrodków pochodzàcych z Unii Europejskiej na kolejny rok realizacji programu operacyjnego.
WysokoÊç funduszu operacyjnego jest sk∏adowà wysokoÊci wydatków na poszczególne dzia∏ania zatwierdzone w programie operacyjnym. Kalkulacja szacunkowych
wydatków oparta jest na dzia∏aniach zatwierdzonych w programie operacyjnym oraz
wartoÊci produktów sprzedanych organizacji producentów z kolejnego 12 miesi´cznego okresu referencyjnego.
Decyzja w sprawie zatwierdzenia wysokoÊci funduszu operacyjnego oraz wysokoÊci
wydatków na dzia∏ania zatwierdzone w programie operacyjnym i wysokoÊci pomocy
finansowej ze Êrodków pochodzàcych z Unii Europejskiej na kolejny rok realizacji
programu operacyjnego wydawana jest przez dyrektora oddzia∏u regionalnego
ARiMR do dnia 15 grudnia roku, w którym z∏o˝ono wniosek.
WysokoÊç funduszu operacyjnego, wysokoÊci wydatków na dzia∏ania zatwierdzone
w programie operacyjnym i wysokoÊci pomocy finansowej zatwierdzana jest na ka˝dy rok realizacji programu operacyjnego.
Wnioski sk∏adane sà na formularzach opracowanych i udost´pnianych przez
ARiMR. Formularze wniosków dost´pne sà na stronie internetowej ARiMR. Druki na ˝yczenie wnioskodawcy pobierane sà ze strony internetowej i drukowane we
wszystkich Biurach Powiatowych oraz Oddzia∏ach Regionalnych ARiMR.
6.7. Forma i tryb wyp∏aty pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu
operacyjnego.
Uznane organizacje producentów owoców i warzyw mogà wybraç jeden z trzech
sposobów uzyskania pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego
z tytu∏u realizacji programu operacyjnego.
Organizacja producentów mo˝e opcjonalnie z∏o˝yç wniosek:
a) o przyznanie zaliczki na realizacj´ zatwierdzonego programu operacyjnego,
b) o przyznanie pomocy cz´Êciowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego
(w formie transzy kwartalnej),
c) o przyznanie pomocy rocznej na dofinansowanie funduszu operacyjnego.
W przypadku, gdy organizacja korzysta∏a w danym roku z pomocy w formie zaliczki lub transzy kwartalnej, po zakoƒczeniu danego roku musi obligatoryjnie z∏o˝yç
wniosek o rozliczenie wyp∏aconych Êrodków finansowych.
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Wnioski o przyznanie zaliczki na realizacj´ zatwierdzonego programu operacyjnego
wraz z za∏àcznikami sk∏adane sà do dyrektora oddzia∏u regionalnego ARiMR w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ organizacji producentów w styczniu (za I kwarta∏),
kwietniu (za II kwarta∏), lipcu (za III kwarta∏) i paêdzierniku (za IV kwarta∏) roku
realizacji programu operacyjnego.
Kwota zaliczki stanowi maksymalnie 50% planowanych wydatków na dzia∏ania zatwierdzone w programie operacyjnym na dany kwarta∏, z wy∏àczeniem wydatków
z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y.
¸àczne wyp∏aty zaliczek w danym roku nie mogà przekroczyç 90% pierwotnie zatwierdzonej kwoty dop∏at dla programu operacyjnego na dany rok, z wy∏àczeniem
wydatków z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y.
Zaliczki sà wyp∏acane po z∏o˝eniu zabezpieczenia w wysokoÊci 110% wnioskowanej
kwoty. Dokumentem preferowanym, wnoszonym jako zabezpieczenie wyp∏aconej
kwoty zaliczki jest gwarancja bankowa, wystawiona na okres nie krótszy ni˝ do dnia
30 czerwca roku nast´pujàcego po roku, w którym z∏o˝ono wniosek o przyznanie zaliczki na realizacj´ zatwierdzonego programu operacyjnego.
Wnioski o przyznanie zaliczki rozpatrywane powinny byç niezw∏ocznie, a kwota zaliczki wyp∏acona w terminie miesiàca od dnia z∏o˝enia wniosku.
Organizacja producentów po zakoƒczeniu kwarta∏u i zrealizowaniu wydatków
obj´tych zaliczkà, mo˝e wystàpiç w ciàgu roku o zwolnienie zabezpieczenia do 80%
kwoty wyp∏aconych zaliczek pod warunkiem udokumentowania poniesionych
wydatków.
Maksymalna wysokoÊç zwolnienia zabezpieczenia wynosi 80 % wyp∏aconej kwoty
zaliczki za dany kwarta∏. W przypadku, gdy wysokoÊç pomocy którà mo˝e uzyskaç
organizacja za dany kwarta∏ (50% poniesionych rzeczywiÊcie wydatków, z wy∏àczeniem wydatków z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y) jest wi´ksza lub równa kwocie zaliczki, wówczas wysokoÊç zwolnienia z zabezpieczenia wynosi 80% kwoty wyp∏aconej zaliczki. JeÊli wysokoÊç pomocy którà mo˝e uzyskaç organizacja za dany kwarta∏ jest mniejsza od kwoty zaliczki, to wysokoÊç zwolnienia
z zabezpieczenia wyniesie 80 % z po∏owy kwoty rzeczywiÊcie poniesionych wydatków w kwartale obj´tym zaliczkà.
W przypadku, gdy organizacja producentów nie udokumentuje zrealizowania wydatków obj´tych zaliczkà, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Komisji (WE)
Nr 1433/2003, zabezpieczenie zostanie zatrzymane.
Wnioski o przyznanie cz´Êciowej pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego (w formie transzy kwartalnej) sk∏adane sà do dyrektora oddzia∏u regionalnego
ARiMR w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ organizacji producentów, w kwietniu (za
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I kwarta∏), lipcu (za II kwarta∏) i paêdzierniku (za III kwarta∏) roku realizacji programu operacyjnego.
Kwota pomocy cz´Êciowej stanowi maksymalnie 50% rzeczywiÊcie poniesionych wydatków na dzia∏ania zatwierdzone w programie operacyjnym na dany kwarta∏, ∏àcznie z wydatkami z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y.
¸àczne wyp∏aty transz kwartalnych w danym roku nie mogà przekroczyç 90% pierwotnie zatwierdzonej kwoty dop∏at dla programu operacyjnego na dany rok.
Decyzja w sprawie przyznania pomocy cz´Êciowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego wydawana jest w terminie miesiàca od dnia z∏o˝enia wniosku.
Wniosek o przyznanie rocznej pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego
lub rozliczenie wyp∏aconych Êrodków finansowych wraz za∏àcznikami sk∏adany jest
do dyrektora oddzia∏u regionalnego ARiMR w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ organizacji producentów do dnia 31 stycznia roku nast´pujàcego po roku, za który
wnioskowana jest pomoc.
Kwota pomocy rocznej na dofinansowanie funduszu operacyjnego stanowi 50% rzeczywiÊcie poniesionych wydatków na dzia∏ania zatwierdzone w programie operacyjnym za dany rok, nie mo˝e jednak przekroczyç zatwierdzonej kwoty pomocy na dany rok.
W przypadku, gdy organizacja producentów w danym roku korzysta∏a z pomocy
w formie zaliczki lub transzy kwartalnej, sk∏ada wniosek o rozliczenie wyp∏aconych
Êrodków finansowych. W rozliczeniu rocznym zostaje uwzgl´dniona roczna pomoc
finansowa oraz zrealizowane p∏atnoÊci cz´Êciowe w danym roku.
W przypadku z∏o˝enia wniosku po terminie 31 stycznia danego roku, dop∏ata b´dzie
pomniejszona o 1 % za ka˝dy dzieƒ opóênienia.
Pomoc finansowa za dany rok realizacji programu operacyjnego lub rozliczenie pomocy wyp∏acane jest najpóêniej do dnia 30 czerwca roku nast´pujàcego po roku realizacji programu operacyjnego.
Wnioski sk∏adane sà na formularzach opracowanych i udost´pnianych przez
ARiMR. Formularze wniosków dost´pne sà na stronie internetowej ARiMR. Druki na ˝yczenie wnioskodawcy pobierane sà ze strony internetowej i drukowane we
wszystkich Biurach Powiatowych oraz Oddzia∏ach Regionalnych ARiMR.
6.8. Sprawozdania roczne i koƒcowe
Do wniosku o przyznanie pomocy rocznej lub rozliczenie wyp∏aconych Êrodków finansowych organizacja producentów za∏àcza roczne sprawozdanie z realizacji pro76
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gramu operacyjnego. Sprawozdanie przedstawia szczegó∏y realizacji programu operacyjnego, zmiany dokonane przez organizacj´ producentów w ciàgu roku, stopieƒ
realizacji poszczególnych dzia∏aƒ zatwierdzonych w programie (wyjaÊnienie ewentualnych rozbie˝noÊci pomi´dzy dzia∏aniami i kwotami wydatków zatwierdzonymi,
a faktycznie zrealizowanymi) oraz informacje o ewentualnym nieprzeznaczeniu
owoców i warzyw do sprzeda˝y.
W ostatnim roku trwania programu, wnioskowi o przyznanie pomocy rocznej lub rozliczenie wyp∏aconych Êrodków finansowych towarzyszy roczne sprawozdanie koƒcowe przedstawiajàce szczegó∏y realizacji programu operacyjnego, w tym informacje
o ewentualnym nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzeda˝y, dokonane przez
organizacje producentów w ciàgu ca∏ego okresu trwania programu. Do sprawozdania
koƒcowego nale˝y do∏àczyç raport oceniajàcy realizacj´ programu operacyjnego, który mo˝e byç przygotowany przy pomocy wyspecjalizowanej jednostki doradczej, np.
firmy doradczej, konsultingowej. Ocena ta musi wykazaç stopieƒ, w jakim osiàgni´te
zosta∏y za∏o˝one cele i dzia∏ania, wyjaÊniç ewentualne zmiany programu operacyjnego oraz przedstawiç rekomendacje w zakresie poprawy funkcjonowania i/lub dzia∏aƒ
do wdro˝enia w nast´pnym programie operacyjnym.
6.9. Kontrole w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego organizacji producentów owoców i warzyw
W ramach przyznawanej pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego przeprowadzane sà kontrole na miejscu organizacji producentów w zakresie
spe∏niania warunków przyznania pomocy.
Kontrole te dotyczà przede wszystkim:
a) wdra˝ania Êrodków dzia∏ania obj´tych programem operacyjnym, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Êrodków odnoszàcych si´ do inwestycji,
b) rzeczywistych kosztów i wydatków poniesionych, w porównaniu z deklarowanymi.
W okresie realizacji programu operacyjnego, ka˝da organizacja producentów musi
byç skontrolowana przynajmniej jeden raz.
W przypadkach, w których przeprowadzona kontrola wyka˝e, ˝e:
– rzeczywista wartoÊç produktów sprzedanych przez organizacj´ jest ni˝sza od kwoty wykorzystanej do wyliczenia pomocy finansowej, o której
mowa w pkt 6.6.1.,
– fundusz operacyjny nie by∏ finansowany ze sk∏adek cz∏onków organizacji
producentów ustalanych na podstawie iloÊci i/lub wartoÊci faktycznie sprzedanych owoców i warzyw oraz z pomocy finansowej Unii Europejskiej,
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– fundusz operacyjny zosta∏ wykorzystany na inne cele ani˝eli: finansowanie dzia∏aƒ zatwierdzonych w programie operacyjnym oraz wyp∏aty z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y,
– dzia∏anie lub dzia∏ania podejmowane w ramach programu operacyjnego
sà przedmiotem podwójnego wsparcia, pochodzàcego ze êróde∏ krajowych, wspólnotowych czy regionalnych,
– organizacja nie zgromadzi∏a wystarczajàcej iloÊç sk∏adek na funduszu
operacyjnym w celu pokrycia swej cz´Êci wydatków dla przyznania
pomocy finansowej Unii Europejskiej (patrz pkt 6.3.1);
– program operacyjny wdra˝any by∏ w sposób niezgodny z warunkami jego zatwierdzenia,
zastosowanie majà przepisy dotyczàce odzyskiwania wyp∏aconej pomocy,
stosowania kar i nak∏adania sankcji na organizacj´ producentów.
W sytuacjach, o których mowa powy˝ej, organizacja producentów zobowiàzana
b´dzie:
c) w przypadku, gdy z∏o˝ony zosta∏ wniosek, lecz pomoc nie zosta∏a jeszcze
wyp∏acona:
– w przypadku nadu˝ycia finansowego, zap∏aciç kwot´ o którà bezprawnie wnioskowa∏a,
– we wszystkich pozosta∏ych przypadkach, innych ni˝ oczywisty b∏àd, zap∏aciç 50% bezprawnie wnioskowanej pomocy;
d) w sytuacji, gdy pomoc zosta∏a ju˝ wyp∏acona:
– w przypadku oczywistego b∏´du, zwróciç wyp∏aconà pomoc wraz z odsetkami;
– w przypadku nadu˝ycia finansowego, zwróciç nienale˝nie wyp∏aconà pomoc w podwójnej wysokoÊci, wraz z odsetkami;
– we wszystkich pozosta∏ych przypadkach, zwróciç nienale˝nie wyp∏aconà
pomoc powi´kszonà o 50% wraz z odsetkami.
Odsetki obliczane b´dà na bazie okresu, który up∏ynà∏ mi´dzy wyp∏atà, a zwrotem
przez beneficjenta, wed∏ug stopy procentowej stosowanej przez Europejski Bank
Centralny w podstawowych operacjach refinansowych, opublikowanej w serii „C”
Dziennika Urz´dowego Unii Europejskiej, obowiàzujàcej w dniu dokonania nienale˝nej wyp∏aty, powi´kszonej o trzy punkty procentowe.
W przypadku z∏o˝enia fa∏szywej deklaracji w sposób zamierzony lub w wyniku powa˝nego zaniedbania, odnoÊna organizacja producentów nie otrzyma pomocy finansowej za rok nast´pujàcy po tym roku, którego dotyczy∏a fa∏szywa deklaracja.
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7. Pomoc finansowa z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw
do sprzeda˝y
7.1. Ogólna charakterystyka mechanizmu
Uznane organizacje producentów owoców i warzyw mogà otrzymaç pomoc finansowà z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y. W sytuacji znacznego
pogorszenia warunków rynkowych dla danego gatunku owoców i warzyw, organizacja mo˝e zdecydowaç o nie wprowadzaniu na rynek cz´Êci produkcji owoców i warzyw, aby nie doprowadzaç do dalszego spadku cen i pogorszenia lub braku op∏acalnoÊci produkcji danego gatunku owoców i warzyw.
Nieprzeznaczone do sprzeda˝y owoce i warzywa muszà zostaç przekazane przez organizacj´ producentów do jednej z organizacji charytatywnych uprawnionych do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów nieprzeznaczonych do sprzeda˝y
owoców i warzyw lub innej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej jako uprawnionych do otrzymania od organizacji producentów bezp∏atnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y (np. szko∏y, szpitale, domy pomocy spo∏ecznej itp.).
Wykaz zatwierdzonych jednostek, które sà uprawnione do otrzymania od organizacji producentów bezp∏atnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y prowadzi Prezes Agencji Rynku Rolnego.
W przypadku braku mo˝liwoÊci przekazania owoców i warzyw do bezp∏atnej dystrybucji, w dalszej kolejnoÊci mogà one byç wykorzystane na cele nie zwiàzane z ˝ywieniem, np. wykorzystanie na pasz´ dla zwierzàt jako produkty Êwie˝e lub przetworzone przez zak∏ad paszowy, przetworzenie na alkohol o zawartoÊci spirytusu powy˝ej
80% obj´toÊci w drodze bezpoÊredniej destylacji produktów.
W przypadkach, w których ˝aden z przedstawionych powy˝ej sposobów zagospodarowania owoców i warzyw nie jest mo˝liwy do zrealizowania, owoce i warzywa mogà byç przeznaczone na kompostowanie lub poddane procesowi biodegradacji.
Po przeprowadzeniu operacji nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y organizacja producentów mo˝e skorzystaç z nast´pujàcych instrumentów wsparcia:
1) pomocy finansowej z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y,
2) pomocy finansowej na pokrycie zrycza∏towanych kosztów transportu, pakowania i sortowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y,
w przypadku skierowania ich do bezp∏atnej dystrybucji.
7.2. Beneficjenci pomocy
Beneficjentami rekompensaty finansowej z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y sà uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz pro79
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ducenci nieb´dàcy cz∏onkami organizacji producentów (ani grup producentów w tej
samej kategorii uznania), którzy uczestniczà we wspólnotowym systemie interwencji
na rynku owoców i warzyw, na podstawie umowy zawartej z uznanà organizacjà producentów. Zgodnie z art. 23 pkt 3 rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96 rekompensaty finansowe Unii Europejskiej mogà byç przyznane wszystkim organizacjom producentów niezale˝nie od faktu czy realizujà one program operacyjny.
Beneficjentami pomocy finansowej w formie zrycza∏towanej kwoty kosztów pakowania i sortowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y, b´dàcych
przedmiotem bezp∏atnej dystrybucji, sà organizacje producentów, które dokona∏y
tych czynnoÊci i uzyska∏y potwierdzenie na Êwiadectwach przej´cia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y, ˝e przekazane przez t´ organizacj´ owoce
i warzywa zosta∏y posortowane i zapakowane w opakowania nie wi´ksze od 25 kg.
Beneficjentami pomocy finansowej w formie zrycza∏towanej kwoty kosztów transportu owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y, w ramach ich bezp∏atnej
dystrybucji sà podmioty, które rzeczywiÊcie ponios∏y koszty transportu i przedstawià
dokumenty potwierdzajàce dokonanie op∏aty za przewóz.
7.3. WysokoÊç pomocy finansowej
Rekompensaty finansowe wyp∏acane sà w stosunku do iloÊci owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y. Stanowià one iloczyn iloÊci nieprzeznaczonej do
sprzeda˝y i jednostkowej kwoty rekompensaty.
Jednostkowe kwoty rekompensaty wspólnotowej, zamieszczone w Za∏àczniku V do
rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96 stanowià równowartoÊç:
1) kalafiory
– 70,1 euro/t,
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

pomidory
jab∏ka
gruszki
nektarynki
brzoskwinie
ober˝yny
melony
arbuzy
winogrona
morele

– 48,3 euro/t,
– 88,1 euro/t,
– 83,9 euro/t,
– 130,4 euro/t
– 109,9 euro/t,
– 39,7 euro/t,
– 40,0 euro/t,
– 40,0 euro/t,
– 80,2 euro/t,
– 141,7 euro/t.
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Jednostkowe kwoty wspólnotowej rekompensaty finansowej dotyczà owoców i warzyw z za∏àcznika II do rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96.
Maksymalne dodatki do rekompensaty finansowej, które mogà byç wyp∏acane z funduszu operacyjnego (patrz pkt 6.3.2), zgodnie z za∏àcznikiem II do rozporzàdzenia
Komisji (WE) Nr 103/2004 stanowià równowartoÊç dla:
1) kalafiorów
– 65,0 euro/t,
2) pomidorów – 80,1 euro/t,
3) jab∏ek
– 62,3 euro/t,
4) gruszek
– 64,4 euro/t,
5) winogron
– 74,3 euro/t,
6) melonów
– 42,0 euro/t,
7) moreli
– 91,9 euro/t,
8) nektarynek – 123,9 euro/t,
9) ober˝yny
– 36,5 euro/t,
10) arbuzów
– 27,0 euro/t,
11) brzoskwiƒ
– 115,4 euro/t.
Dop∏ata wyp∏acana z funduszu operacyjnego dodana do wysokoÊci rekompensaty
wyp∏acanej przez UE w ramach interwencji na rynku owoców i warzyw nie mo˝e
przekroczyç maksymalnego poziomu cen produktów nieprzeznaczonych do sprzeda˝y obowiàzujàcych w roku handlowym 1995/1996.
Jednostkowe kwoty wyp∏at przyznawanych w ramach funduszu operacyjnego z tytu∏u nieprzeznaczenia do sprzeda˝y owoców i warzyw spoza za∏àcznika II do rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96 sà ustanawiane przez organizacje producentów. Pomoc finansowa jest Êrednià cenà owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y,
uzyskiwanà przez organizacj´ w okresie obj´tym wnioskiem, pomno˝onà przez iloÊç
tych produktów. WysokoÊç jednostkowej kwoty pomocy nie mo˝e byç wy˝sza od
Êredniej ceny danego gatunku owoców i warzyw na rynkach krajowych opublikowanej w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dzieƒ nieprzeznaczenia danego gatunku do sprzeda˝y.
Zrycza∏towana kwota kosztów pakowania i sortowania wyp∏acana jest do ka˝dej tony owoców i warzyw przekazanych do bezp∏atnej dystrybucji, posortowanych i zapakowanych w opakowania do 25 kg.
Koszty pakowania i sortowania stanowià równowartoÊç 132 ? za ka˝dà ton´ owoców
i warzyw przekazanych do bezp∏atnej dystrybucji w opakowaniach do 25kg i posortowanych.
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Zrycza∏towana kwota kosztów transportu jest wyp∏acana do ka˝dej tony owoców
i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y, b´dàcych przedmiotem transportu w ramach ich bezp∏atnej dystrybucji.
P∏atnoÊç z tytu∏u kosztów transportu jest zrycza∏towana, dostosowana do przedzia∏ów odleg∏oÊci, zamieszczonych w Za∏àczniku V do rozporzàdzenia Komisji (WE)
Nr 103/2004. Kwota ta wynosi:
odleg∏oÊç < 25 km
koszt transportu 15,5 euro/t PNS,
odleg∏oÊç od 25 km do < 200 km
koszt transportu 32,3 euro/t PNS,
odleg∏oÊç od 200 km do <350 km
koszt transportu 45,2 euro/t PNS,
odleg∏oÊç od 350 km do <500 km
koszt transportu 64,5 euro/t PNS,
odleg∏oÊç od 500 km do <750km
koszt transportu 83,9 euro/t PNS,
odleg∏oÊç od 750 km i wi´cej
koszt transportu 102 euro/t PNS.
Je˝eli transport owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y w przypadku
bezp∏atnej dystrybucji odbywaç si´ b´dzie Êrodkiem transportu wyposa˝onym
w urzàdzenia ch∏odnicze stosuje si´ dodatek 7,7 ?/t, a przy transporcie morskim/
wodnym stosowany jest wspó∏czynnik redukcji 0,6.
Przedmiotem naliczenia zrycza∏towanej kwoty kosztów sortowania i pakowania oraz
kosztów transportu owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y mogà byç
owoce lub warzywa nieprzeznaczone do sprzeda˝y zakwalifikowane do naliczenia
rekompensaty finansowej przyznawanej na wniosek danej organizacji producentów
Przeliczenia stawek pomocy w euro na z∏ dokonuje si´ na podstawie ostatniego kursu ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiàca,
w którym mia∏o miejsce nieprzeznaczenie owoców i warzyw do sprzeda˝y. Za dzieƒ
nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y uznaje si´ dat´ ich przej´cia przez
osob´ fizycznà lub jednostk´ organizacyjnà uprawnionà do bezp∏atnego otrzymywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y albo dat´ przej´cia przez
przetwórc´, który wygra∏ przetarg na przetworzenie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y albo dat´ wystawienia przez inspektora jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych protoko∏u potwierdzajàcego dokonanie ich biodegradacji lub kompostowania.
7.4. Rok handlowy
Nieprzeznaczenie owoców i warzyw do sprzeda˝y mo˝e mieç miejsce w dowolnym
okresie roku handlowego.
Lata handlowe dla owoców i warzyw, na które przys∏uguje wspólnotowa rekompen82
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sata z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y, trwajà od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia dla wszystkich produktów z wyjàtkiem jab∏ek i gruszek,
dla których jest to okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca nast´pnego roku.
W odniesieniu do owoców i warzyw spoza za∏àcznika II do rozporzàdzenia Rady
(WE) Nr 2200/96 tzn. tych, które nie kwalifikujà si´ do obj´cia pomocà finansowà
w ramach rekompensaty finansowej, a mogà zostaç obj´te pomocà z funduszu operacyjnego rok handlowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
7.5. Limit nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y
Limit nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y jest ustalany na dany rok
handlowy, dla ka˝dego gatunku owoców i warzyw dla organizacji producentów oraz
ka˝dego producenta nieb´dàcego cz∏onkiem organizacji producentów, który dokonuje nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y za poÊrednictwem organizacji
producentów.
IloÊç owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y nie mo˝e przekraczaç
w przypadku jab∏ek i gruszek 8,5%, a w przypadku pozosta∏ych owoców i warzyw
10%, sumy iloÊci sprzedanej i przetworzonej oraz iloÊci przeznaczonej do bezp∏atnej
dystrybucji w danym roku handlowym.
Limit 10 % lub 8,5 % stanowi Êrednià arytmetycznà wartoÊci procentowych danego
gatunku owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y (stwierdzonych w stosunku do sumy iloÊci sprzedanej i przetworzonej danego gatunku oraz iloÊci przeznaczonej do bezp∏atnej dystrybucji) w bie˝àcym roku handlowym i w dwóch poprzednich
latach, z rocznym marginesem przekroczenia nie wi´kszym ni˝ 3%. IloÊci nieprzeznaczone do sprzeda˝y ponad ten limit nie mogà byç obj´te pomocà finansowà.
Podstawà wyliczenia limitu dla organizacji producentów owoców i warzyw jest:
1) iloÊç owoców i warzyw cz∏onków organizacji producentów sprzedana od
poczàtku roku handlowego za poÊrednictwem organizacji producentów
lub przetworzona przez nià,
2) iloÊç owoców i warzyw cz∏onków innych organizacji producentów sprzedana od poczàtku roku handlowego za poÊrednictwem danej organizacji producentów na warunkach przewidzianych w art. 11 ust. 1 lit. c pkt 3 drugi
i trzeci myÊlnik rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96,
3) iloÊç owoców i warzyw nieprzeznaczona do sprzeda˝y skierowana do bezp∏atnej dystrybucji, o której mowa w art. 30 ust. 1 lit. a i b rozporzàdzenia
Rady (WE) Nr 2200/96, od poczàtku roku handlowego.
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Podstawà wyliczenia limitu dla producentów nieb´dàcych cz∏onkami organizacji
producentów jest:
1) iloÊç owoców i warzyw sprzedana lub przetworzona przez producenta nieb´dàcego cz∏onkiem organizacji producentów od poczàtku roku handlowego,
2) iloÊç owoców i warzyw nieprzeznaczona do srzeda˝y skierowana do bezp∏atnej dystrybucji, o której mowa w art. 30 ust. 1 lit. a i b rozporzàdzenia
Rady (WE) Nr 2200/96, od poczàtku roku handlowego.
7.6. Warunki przyznania pomocy finansowej z tytu∏u nieprzeznaczenia
owoców i warzyw do sprzeda˝y
Organizacje producentów owoców i warzyw mogà otrzymaç rekompensaty finansowe z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y oraz przeznaczyç czeÊç
Êrodków finansowych z funduszu operacyjnego na wyp∏aty dla cz∏onków z tytu∏u nieprzeznaczenia do sprzeda˝y owoców i warzyw.
Organizacje wyst´pujà o wsparcie z tego tytu∏u w momencie pojawienia si´ trudnoÊci ze zbytem owoców i warzyw, spadku cen rynkowych i pogorszenia op∏acalnoÊci
produkcji.
Podczas danego roku handlowego rekompensatà finansowà mogà zostaç obj´te tylko te owoce i warzywa, które zosta∏y zebrane w czasie tego roku handlowego.
Owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzeda˝y muszà spe∏niaç normy jakoÊci handlowej, kontrolowane przez Inspekcj´ JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.
Rekompensata finansowa z bud˝etu Unii Europejskiej wyp∏acana jest z tytu∏u nieprzeznaczenia do sprzeda˝y owoców i warzyw znajdujàcych si´ w za∏àczniku II do
rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96.
Lista owoców i warzyw jest nast´pujàca:
• kalafiory,
• pomidory,
• ober˝yny (bak∏a˝any),
• morele,
• brzoskwinie,
• nektarynki,
• gruszki (poza gruszkami przeznaczonymi do produkcji gruszecznika),
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• klementynki,
• melony;
• arbuzy.
Owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzeda˝y mogà byç rozdysponowane na nast´pujàce cele (patrz pkt 7.1):
1) bezp∏atna dystrybucja (np. przekazanie do szkó∏, szpitali, domów pomocy
spo∏ecznej),
2) bezpoÊrednie skarmianie zwierzàt,
3) przetworzenie na spirytus,
4) przetworzenie na pasz´,
5) biodegradacja lub kompostowanie.
W ramach wspólnotowej rekompensaty finansowej organizacja producentów mo˝e
skorzystaç z nast´pujàcych instrumentów wsparcia (patrz pkt 7.3):
1) pomocy finansowej z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y,
2) pomocy finansowej na pokrycie zrycza∏towanych kosztów pakowania i sortowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y, w przypadku
skierowania ich do bezp∏atnej dystrybucji,
3) pomocy finansowej na pokrycie zrycza∏towanej kwoty kosztów transportu
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y b´dàcych przedmiotem bezp∏atnej dystrybucji.
W ramach wydatków ponoszonych z funduszu operacyjnego z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y organizacje producentów mogà:
1) wyp∏aciç dop∏aty do wspólnotowych rekompensat finansowych, z funduszu
operacyjnego z tytu∏u nieprzeznaczenia do sprzeda˝y owoców i warzyw
wymienionych w za∏àczniku II do rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96;
2) wyp∏aciç pomoc finansowà z funduszu operacyjnego z tytu∏u nieprzeznaczenia do sprzeda˝y owoców i warzyw nie wymienionych w za∏àczniku II
do rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96.
Warunkiem uzyskania rekompensaty finansowej w ramach wspólnotowej interwencji oraz uzyskania pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y jest:
1) powiadomienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzeda˝y okreÊlonej iloÊci danego gatunku owoców i warzyw
i planowanym sposobie ich zagospodarowania;
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2) zagospodarowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y
zgodnie z decyzjà Prezesa Agencji Rynku Rolnego w spawie zezwolenia
na rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y;
3) przekazanie Prezesowi Agencji Rynku Rolnego oÊwiadczenia, ˝e owoce
i warzywa nieprzeznaczone do sprzeda˝y spe∏niajà wymagania jakoÊci handlowej;
4) dokonanie nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y nie wczeÊniej
ni˝ 1 dnia roku handlowego i nie póêniej ni˝ ostatniego dnia miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym z∏o˝ono wniosek o przyznanie pomocy
finansowej;
5) przestrzeganie limitu nieprzeznaczenia do sprzeda˝y danego gatunku
owoców i warzyw o którym mowa w pkt 7.5.;
6) z∏o˝enie do dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie pomocy finansowej z tytu∏u nieprzeznaczenia danego gatunku owoców i warzyw do sprzeda˝y w danym roku handlowym.
7.7. Forma i tryb wyp∏aty pomocy finansowej
W celu uzyskania wspólnotowej rekompensaty finansowej z tytu∏u nieprzeznaczenia
owoców i warzyw do sprzeda˝y, organizacja producentów sk∏ada wniosek o przyznanie pomocy do dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ uznanej organizacji producentów, która dokona∏a nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y.
Ka˝dy wniosek o przyznanie rekompensaty dotyczy jednego gatunku owoców i warzyw, jednego roku handlowego i obejmuje, co najmniej jeden miesiàc.
Pierwszy wniosek o przyznanie rekompensaty finansowej mo˝e byç z∏o˝ony nie
wczeÊniej ni˝ pierwszego dnia kolejnego miesiàca danego roku handlowego po miesiàcu, którego dotyczà Êwiadectwa przej´cia owoców i warzyw nieprzeznaczonych
do sprzeda˝y. Ostatni wniosek mo˝e byç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ miesiàc po zakoƒczeniu roku handlowego.
Wniosek o przyznanie rekompensaty finansowej z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców
i warzyw do sprzeda˝y oraz o przyznanie zrycza∏towanych kosztów transportu, pakowania i sortowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y, w przypadku bezp∏atnej dystrybucji wraz z za∏àcznikami jest sk∏adany przez organizacj´
producentów w terminach:
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• dla jab∏ek i gruszek – od dnia 1 wrzeÊnia do dnia 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego,
• dla pozosta∏ych owoców i warzyw – od dnia 1 lutego do dnia 31stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
Wyp∏ata rekompensaty finansowej z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do
sprzeda˝y oraz zrycza∏towanych kosztów transportu, sortowania i pakowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y poniesionych przez organizacj´ producentów jest dokonywana w terminie czterech miesi´cy od dnia wp∏ywu kompletnego wniosku.
Wniosek o przyznanie zrycza∏towanej kwoty kosztów transportu owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzeda˝y, w przypadku bezp∏atnej dystrybucji wraz z za∏àcznikami mo˝e z∏o˝yç inny podmiot ani˝eli organizacja producentów, który rzeczywiÊcie poniós∏ koszty transportu owoców i warzyw skierowanych do bezp∏atnej dystrybucji. Miejscem z∏o˝enia wniosku jest oddzia∏ regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w∏aÊciwy dla siedziby uznanej organizacji producentów,
która dokona∏a nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y b´dàcych przedmiotem transportu.
Terminy sk∏adania wniosku:
• dla jab∏ek i gruszek – od dnia 1 wrzeÊnia do dnia 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego;
• dla pozosta∏ych owoców i warzyw – od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia
kolejnego roku kalendarzowego.
Wyp∏ata zrycza∏towanych kosztów transportu owoców i warzyw nieprzeznaczonych
do sprzeda˝y jest wyp∏acana w terminie czterech miesi´cy od dnia wp∏ywu kompletnego wniosku.
Wniosek o rozliczenie roczne przyznanych rekompensat finansowych z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y wraz z za∏àcznikami jest sk∏adany
przez organizacj´ producentów w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w∏aÊciwym dla siedziby uznanej organizacji producentów,
która dokona∏a nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y.
Z∏o˝enie wniosku jest obligatoryjne, zaÊ jego celem jest dostarczenie danych, które
pos∏u˝à do ustalenia limitu nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y w kolejnym roku handlowym. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie rekompensaty finansowej z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y oraz o przyznanie zrycza∏towanych kosztów transportu, pakowania i sortowania owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzeda˝y, w przypadku bezp∏atnej dystrybucji jest sk∏adany
po zakoƒczeniu roku handlowego, organizacja producentów nie ma obowiàzku wy87
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st´powaç z wnioskiem o rozliczenie roczne przyznanych rekompensat.
Wniosek jest sk∏adany w terminie jednego miesiàca od dnia zakoƒczenia roku handlowego:
1) dla jab∏ek i gruszek – od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia po zakoƒczeniu roku handlowego;
2) dla pozosta∏ych owoców i warzyw uprawianych w Polsce – od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia po zakoƒczeniu roku handlowego.
Decyzja w sprawie rozliczenia rocznego przyznanych rekompensat wydawana jest
przez dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie trzech miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku.
W ramach wydatków ponoszonych z funduszu operacyjnego z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y organizacje producentów sk∏adajà wnioski
o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego zgodnie
z trybem okreÊlonym w pkt 6.7.
Wnioski sk∏adane sà na formularzach opracowanych i udost´pnianych przez
ARiMR. Formularze wniosków dost´pne sà na stronie internetowej ARiMR. Druki na ˝yczenie wnioskodawcy pobierane sà ze strony internetowej i drukowane we
wszystkich Biurach Powiatowych oraz Oddzia∏ach Regionalnych ARiMR.
7.8. Kontrole w ramach wspólnotowej rekompensaty finansowej z tytu∏u
nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y
W ramach wspólnotowej rekompensaty z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw
do sprzeda˝y przeprowadzane sà dwa rodzaje kontroli:
Kontrola I – go stopnia obejmuje przede wszystkim kontrol´ iloÊci owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzeda˝y oraz kontrol´ ich jakoÊci handlowej pod wzgl´dem
zgodnoÊci z normami handlowymi ustanowionymi dla danego produktu na mocy
art. 2 rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2200/96, a je˝eli nie zosta∏y przyj´te normy –
czy produkty te spe∏niajà minimalne wymogi okreÊlone w za∏àczniku I do rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 103/ 2004.
Produkty te muszà byç:
– ca∏e,
– zdrowe, nie dopuszcza si´ produktów z objawami gnicia lub takimi zmianami, które czynià je niezdatnymi do spo˝ycia,
– czyste, praktycznie wolne od widocznych zanieczyszczeƒ obcych;
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–
–
–
–

praktyczne wolne od paso˝ytów lub pora˝enia przez paso˝yty,
wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego,
wolne od obcych zapachów i/lub smaków,
produkty powinny byç wystarczajàco rozwini´te i wystarczajàco dojrza∏e
z uwzgl´dnieniem ich rodzaju,
– produkty powinny wykazywaç cechy charakterystyczne dla odmiany lub
typu handlowego.
Kontrola II- go stopnia obejmuje:
– kontrol´ administracyjnà dokumentów (100%);
– w razie potrzeby kontrol´ na miejscu (co najmniej 30% organizacji producentów i odbiorców owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y,
dotyczy ka˝dej organizacji producentów przynajmniej raz na 5 lat) –
np. obejmuje kontrol´ czy zagospodarowanie by∏o zgodne z decyzjà Prezesa Agencji Rynku Rolnego w sprawie zezwolenia na rozdysponowanie
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y oraz czy nie spowodowa∏o naruszenia przepisów o ochronie Êrodowiska.
W przypadku negatywnej kontroli I – go stopnia przeprowadzonej przez Inspekcj´
JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych ˝àda si´ od organizacji producentów:
– zap∏aty kary pieni´˝nej w wysokoÊci nienale˝nie wnioskowanej rekompensaty (obliczonej na podstawie ró˝nicy iloÊci produktów spe∏niajàcych wymagania jakoÊciowe i iloÊci produktów niespe∏niajàcych wymagaƒ jakoÊciowych), je˝eli do 10% iloÊci produktów zg∏oszonych w powiadomieniu
o zamiarze nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y, nie spe∏ni∏o
obligatoryjnych wymagaƒ jakoÊciowych,
– zap∏aty kary pieni´˝nej w wysokoÊci dwukrotnie nienale˝nie wnioskowanej rekompensaty je˝eli od 10%–25% iloÊci produktów zg∏oszonych w powiadomieniu o zamiarze nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y,
nie spe∏ni∏o obligatoryjnych wymagaƒ jakoÊciowych
– zap∏aty ca∏ej kwoty rekompensaty, je˝eli ponad 25% iloÊci produktów
zg∏oszonych w powiadomieniu o zamiarze nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y, nie spe∏ni∏o obligatoryjnych wymagaƒ jakoÊciowych.
Sankcje przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania pomocy dla organizacji producentów:
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– kara pieni´˝na w wysokoÊci 50% nies∏usznie wnioskowanej pomocy finansowej, je˝eli dane we wniosku sà niezgodne ze stanem faktycznym, ale powsta∏y na skutek nieumyÊlnego dzia∏ania organizacji producentów,
– kara pieni´˝na w wysokoÊci równej kwocie nies∏usznie wnioskowanej pomocy finansowej, je˝eli dane we wniosku sà niezgodne ze stanem faktycznym, ale powsta∏y na skutek umyÊlnego dzia∏ania organizacji producentów.
Sankcje po wydaniu decyzji w sprawie przyznania pomocy dla organizacji producentów:
– kara pieni´˝na w wysokoÊci 50% nies∏usznie wyp∏aconej pomocy finansowej, je˝eli dane we wniosku sà niezgodne ze stanem faktycznym, ale powsta∏y na skutek nieumyÊlnego dzia∏ania organizacji producentów,
– kara pieni´˝na w wysokoÊci równej kwocie nies∏usznie wyp∏aconej pomocy finansowej, je˝eli dane we wniosku sà niezgodne ze stanem faktycznym,
ale powsta∏y na skutek umyÊlnego dzia∏ania organizacji producentów.
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8. Pomoc finansowa z tytu∏u dostarczania owoców i warzyw
do przetwórstwa
8.1. Informacje ogólne
W ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw przetworzonych przyznawana jest pomoc finansowa z bud˝etu Unii Europejskiej z tytu∏u dostarczenia owoców
i warzyw do przetwórstwa. W Polsce systemem tej pomocy obj´te sà pomidory dostarczane do przetworzenia przez wst´pnie grupy i organizacje producentów.
Pomoc finansowa przyznawana jest grupom oraz organizacjom producentów owoców i warzyw, które zrealizowa∏y dostawy pomidorów do przetwórstwa, w okresie
od dnia 15 czerwca do dnia 15 listopada danego roku gospodarczego. Rok gospodarczy trwa 12 miesi´cy i jest to okres od dnia 15 czerwca do dnia 14 czerwca nast´pnego roku. Grupy i organizacje producentów przekazujà wyp∏aconà pomoc w terminie
15 dni po jej otrzymaniu swoim cz∏onkom, producentom pomidorów oraz producentom niezrzeszonym, którzy podpisali z grupà lub organizacjà porozumienie na dostawy pomidorów do przetworzenia.
Dostawy pomidorów do przetwórstwa mogà zostaç obj´te pomocà finansowà je˝eli:
a) sà przedmiotem umów o dostarczenie pomidorów do przetwórstwa zawartych pomi´dzy grupà lub organizacjà producentów a zatwierdzonym przetwórcà,
b) spe∏niajà minimalne wymagania jakoÊciowe,
c) sà dostarczone do przetwórców wpisanych do rejestru zatwierdzonych
przetwórców, wst´pnie uznanych grup producentów i organizacji producentów wytwarzajàcych przetwory, prowadzonego przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (patrz: rozdzia∏ 9).

8.2. Beneficjenci pomocy
Beneficjentami pomocy finansowej sà cz∏onkowie wst´pnie uznanych grup producentów oraz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, którzy dostarczà
pomidory do przetwórstwa za ich poÊrednictwem oraz producenci nie nale˝àcy do
organizacji lub grup producentów pod warunkiem, ˝e podpiszà umow´ z grupà lub
organizacjà producentów na dostawy pomidorów i dostarczà pomidory do przetwórstwa za ich poÊrednictwem.
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8.3. WysokoÊç pomocy finansowej
Pomoc finansowa wyp∏acana jest do ka˝dej tony pomidorów dostarczonych przez
grupy lub organizacje producentów do przetwórstwa.
Komisja Europejska publikuje kwot´ pomocy ustalonà zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2201/96 na ka˝dy rok gospodarczy najpóêniej do 31 stycznia przed rozpocz´ciem roku gospodarczego.
W roku gospodarczym 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 kwota pomocy finansowej
stanowi równowartoÊç 34,50 euro do ka˝dej tony pomidorów dostarczonych do
przetworzenia.

8.4. Warunki przyznania pomocy finansowej z tytu∏u dostarczenia pomidorów do
przetwórstwa

Grupa lub organizacja producentów, która ubiega si´ o przyznanie pomocy finansowej z tytu∏u dostarczenia pomidorów do przetwórstwa zobowiàzana jest do z∏o˝enia
w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w∏aÊciwym ze wzgl´du na ich siedzib´ nast´pujàcych dokumentów i informacji:
1) powiadomienia o zamiarze ubiegania si´ o pomoc finansowà z tytu∏u dostarczenia pomidorów do przetwórstwa, w terminie do dnia 1 grudnia poprzedzajàcego rok gospodarczy, w którym zamierza ubiegaç si´ o przedmiotowà pomoc finansowà;
2) umowy o dostarczenie pomidorów do przetwórstwa, zawartej do dnia 15
lutego z zatwierdzonym przetwórcà, w terminie do 10 dni roboczych od
dnia podpisania umowy i nie póêniej ni˝ 5 dni roboczych przed rozpocz´ciem dostaw pomidorów do przetwórstwa wraz z umowami (w przypadku
gdy zosta∏y zawarte) zawartymi z producentami nie b´dàcymi cz∏onkami
grupy lub organizacji producentów owoców i warzyw;
3) informacji o powierzchni dzia∏ek rolnych, na których uprawiane sà pomidory do przetwórstwa oraz wielkoÊci produkcji pomidorów w ramach
umów o dostarczenie pomidorów do przetwórstwa, w terminie do dnia 31
maja;
4) informacji o tygodniu rozpocz´cia dostaw pomidorów do przetwórstwa,
w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed rozpocz´ciem dostaw pomidorów do przetwórstwa;
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5) Êwiadectwa dostawy pomidorów do przetwórstwa, w terminie do 5 dni roboczych nast´pujàcych po tygodniu, w którym dostarczono danà parti´ pomidorów do przetwórstwa.

Umowy zawierane pomi´dzy grupà/organizacjà producentów, a zatwierdzonym
przetwórcà o dostarczenie pomidorów do przetwórstwa zawierajà w szczególnoÊci:
a) nazw´ i adres grupy/organizacji producentów,
b) nazw´ i adres przetwórcy,
c) iloÊç pomidorów, która ma byç dostarczona w celu przetworzenia,
d) obowiàzek przetwórcy przetworzenia iloÊci dostarczonych w ramach danej
umowy na jeden z produktów okreÊlonych w art. 6a ust. 1 i w za∏àczniku
I rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2201/96 (patrz pkt 9.3),
e) cen´ do zap∏acenia za dostarczone pomidory, która mo˝e ró˝niç si´ zale˝nie od odmiany i/lub jakoÊci, i/lub terminu dostawy,
f) kary umowne wyp∏acane, za nieprzestrzeganie obowiàzków zawartych
w umowie, w szczególnoÊci dotyczàcych terminów p∏atnoÊci i obowiàzku
dostawy oraz przyj´cia iloÊci obj´tych umowà,
g) etapy dostawy do których stosuje si´ okreÊlona cena oraz warunki p∏atnoÊci (termin p∏atnoÊci nie mo˝e przekraczaç 60 dni od daty dostawy ka˝dej
partii).
Informacja o powierzchni dzia∏ek rolnych, na których uprawiane sà pomidory do
przetwórstwa oraz wielkoÊci produkcji pomidorów w ramach umów o dostarczenie
pomidorów do przetwórstwa zawiera w szczególnoÊci:
a) imi´ i nazwisko / adres producentów obj´tych umowami o dostarczenie
pomidorów do przetwórstwa,
b) oznaczenia i powierzchnie dzia∏ek rolnych, na których ka˝dy producent
uprawia pomidory do przetwórstwa,
c) szacunkowe zbiory ca∏kowite pomidorów,
d) iloÊç przeznaczonà do przetworzenia,
e) Êrednià wydajnoÊç z hektara pomidorów okràg∏ych i/lub pod∏u˝nych wyprodukowanych przez grup´/organizacj´ producentów w dwóch poprzednich latach gospodarczych.
Âwiadectwa dostawy pomidorów do przetwórstwa zawierajà w szczególnoÊci:
a) dzieƒ i godzin´ roz∏adunku,
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b) dok∏adne oznaczenie u˝ytego Êrodka transportu,
c) numer identyfikacyjny umowy obejmujàcej dostarczonà parti´ pomidorów,
d) wag´ brutto oraz wag´ netto,
e) ewentualnà stop´ redukcji wykazanà po kontroli na miejscu,
Âwiadectwo dostawy podpisuje przetwórca lub jego przedstawiciel oraz grupa/organizacja producentów lub jej przedstawiciel. Ka˝de Êwiadectwo posiada numer identyfikacyjny.
Przetwórca i grupa/organizacja producentów zachowujà po jednym egzemplarzu
Êwiadectwa dostawy.
Wst´pnie uznana grupa lub uznana organizacja producentów owoców i warzyw
w danym roku gospodarczym mo˝e zawrzeç z zatwierdzonym przetwórcà tylko jednà umow´ o dostarczenie pomidorów do przetwórstwa. W przypadku, gdy grupa lub
organizacja zawrze umowy o dostarczenie pomidorów do przetwórstwa z kilkoma
przetwórcami, zobowiàzana jest do przes∏ania do oddzia∏u regionalnego ARiMR
wszystkich zawartych umów w ramach, których b´dzie ubiega∏a si´ o przyznanie pomocy finansowej z tytu∏u dostarczenia pomidorów do przetwórstwa.
W ramach systemu pomocy finansowej z tytu∏u dostarczenia pomidorów do przetwórstwa, zatwierdzony przetwórca zobowiàzany jest do z∏o˝enia do oddzia∏u regionalnego ARiMR, w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ przetwórcy nast´pujàcych informacji tzn.:
1) sk∏adu gotowych sosów w przypadku, gdy przetwórca zamierza wytwarzaç
sosy na bazie pomidorów przed rozpocz´ciem ka˝dego roku gospodarczego;
2) informacji o tygodniu rozpocz´cia przetwarzania, co najmniej 5 dni roboczych przed rozpocz´ciem przetwarzania;
3) informacji dotyczàcych iloÊci pomidorów przetworzonych na przetwory,
iloÊci wytworzonych przetworów oraz iloÊci przetworów w magazynie na
koniec poprzedniego roku gospodarczego, najpóêniej do dnia 1 lutego (w
trakcie danego roku gospodarczego).
8.5. Forma i tryb ubiegania si´ o przyznanie pomocy finansowej
Pomoc finansowa przyznawana jest przez dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po z∏o˝eniu przez grup´ lub organizacj´
producentów w danym roku gospodarczym:
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– wniosku o przyznanie pomocy finansowej, który sk∏ada si´ do dnia 30 listopada lub
– wniosku o przyznanie kwoty zaliczki na pomoc finansowà, który sk∏ada si´
do dnia 30 wrzeÊnia danego roku gospodarczego.
Przedmiotem wniosku o przyznanie zaliczki na pomoc finansowà z tytu∏u dostarczenia pomidorów do przetwórstwa mogà byç iloÊci pomidorów dostarczone i dopuszczone do przetwórstwa w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 15 wrzeÊnia.
Warunkiem uzyskania zaliczki z tytu∏u dostarczenia pomidorów do przetwórstwa
jest z∏o˝enie zabezpieczenia nale˝noÊci w wysokoÊci stanowiàcej 110% wnioskowanej kwoty pomocy finansowej.
Zabezpieczenie nale˝noÊci jest zwalniane po wydaniu decyzji w sprawie przyznania
pomocy finansowej z tytu∏u dostarczenia pomidorów do przetwórstwa.
Przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy finansowej za dany rok gospodarczy
mogà byç iloÊci pomidorów dostarczone i dopuszczone do przetwórstwa w okresie
od dnia 15 czerwca do dnia 15 listopada.
W przypadku z∏o˝enia wniosku po terminie, wysokoÊç pomocy finansowej zostanie
pomniejszona o 1% za ka˝dy dzieƒ przekroczenia terminu, natomiast przekroczenie
terminu powy˝ej 15 dni skutkuje odmowà przyznania pomocy finansowej z tytu∏u
dostarczenia pomidorów do przetwórstwa.
Wnioski sk∏adane sà na formularzach opracowanych i udost´pnianych przez
ARiMR. Formularze wniosków dost´pne sà na stronie internetowej ARiMR. Druki na ˝yczenie wnioskodawcy pobierane sà ze strony internetowej i drukowane we
wszystkich Biurach Powiatowych oraz Oddzia∏ach Regionalnych ARiMR.
8.6. Terminy wyp∏aty pomocy
Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami Unii Europejskiej, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wyp∏aca nale˝nà kwot´ zaliczki na pomoc finansowà z tytu∏u dostarczenia pomidorów do przetwórstwa, w terminie od dnia 16 do 31 paêdziernika (art. 25 ust. 3 rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1535/2003).
Natomiast nale˝na kwota pomocy finansowej z tytu∏u dostarczenia pomidorów do
przetwórstwa za dany rok gospodarczy wyp∏acana jest w terminie 60 dni od daty z∏o˝enia kompletnego wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
Grupa lub organizacja producentów owoców i warzyw zobowiàzana jest do dokonania wyp∏aty swoim cz∏onkom (producentom pomidorów) otrzymanej kwoty pomocy
finansowej, w terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania.
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Ponadto organizacja producentów lub wst´pnie uznana grupa producentów owoców
i warzyw jest zobowiàzana do przekazania producentom pomidorów w formie przekazu pocztowego lub w formie przelewu bankowego, Êrodków finansowych otrzymanych
od przetwórcy za dostarczone pomidory, w terminie 15 dni roboczych od uzyskania
tych nale˝noÊci. Tryb przekazywania nale˝noÊci uzyskanych z tytu∏u dostawy pomidorów do przetwórstwa zosta∏ okreÊlony w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie warunków i terminu przekazywania przez
organizacj´ producentów lub wst´pnie uznanà grup´ producentów nale˝noÊci uzyskanych z tytu∏u dostawy pomidorów do przetwórstwa (Dz. U. Nr. 262, poz. 2614).
8.7. Kontrole grup oraz organizacji producentów owoców i warzyw dostarczajàcych
pomidory do przetwórstwa
8.7.1. Kontrole na miejscu
W systemie pomocy finansowej z tytu∏u dostarczenia pomidorów do przetwórstwa
przeprowadzane sà kontrole na miejscu u grup i organizacji producentów jak równie˝ u przetwórcy.
Przed dokonaniem p∏atnoÊci u ka˝dej organizacji producentów lub grupy producentów przeprowadzane sà kontrole na miejscu dotyczàce:
a) co najmniej 5% powierzchni gruntów na których uprawiane sà pomidory
przeznaczone do przetwórstwa,
b) co najmniej 7% iloÊci pomidorów dostarczonych do przetwórstwa w ramach ka˝dej umowy w celu sprawdzenia, czy sà one zgodne ze Êwiadectwami oraz czy spe∏niajà minimalne wymagania jakoÊciowe.
Kontrole jakoÊci pomidorów dostarczanych do przetworzenia przeprowadzane sà
przez Inspekcj´ JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.
Ponadto przeprowadzane sà nast´pujàce kontrole:
a) kontrole administracyjne i ksi´gowe obejmujàce co najmniej 5% producentów obj´tych umowami w celu sprawdzenia w odniesieniu do ka˝dego
producenta w szczególnoÊci spójnoÊci mi´dzy powierzchniami, ca∏kowitym
zbiorem, iloÊcià wprowadzonà do obrotu przez organizacj´ producentów,
iloÊcià dostarczonà do przetwórstwa, iloÊcià wykazanà w Êwiadectwach dostawy z jednej strony a p∏atnoÊciami z drugiej strony,
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b) kontrole administracyjne i ksi´gowe w celu sprawdzenia zgodnoÊci mi´dzy
ca∏kowitymi iloÊciami dostarczonymi do organizacji producentów przez
producentów, ca∏kowitymi iloÊciami dostarczonymi do przetwarzania,
Êwiadectwami dostawy i ca∏kowitymi iloÊciami podanymi we wnioskach
o pomoc z jednej strony a p∏atnoÊciami z drugiej strony,
c) kontrole administracyjne i ksi´gowe w odniesieniu do co najmniej 5%
umów.
Kontrole przeprowadzane w danym roku gospodarczym u przetwórców pomidorów:
a) kontrole obejmujàce co najmniej 5% produktów gotowych w celu sprawdzenia, czy spe∏niajà obowiàzujàce minimalne wymogi jakoÊciowe,
b) kontrole administracyjne i ksi´gowe w odniesieniu do co najmniej 5% produktów gotowych w celu sprawdzenia wydajnoÊci przetworzonych surowców wyra˝onych w przeliczeniu na uzyskany produkt gotowy w ramach
umowy i poza umowà,
c) kontrole administracyjne i ksi´gowe w celu sprawdzenia, na podstawie wystawionych i otrzymanych faktur oraz danych ksi´gowych, zgodnoÊci mi´dzy iloÊcià produktów gotowych uzyskanych z odebranych surowców, iloÊcià produktów gotowych nabytych i, z drugiej strony, iloÊciami produktów
gotowych sprzedanych,
d) kontrole fizyczne i ksi´gowe rzeczywistego charakteru zapasów przeprowadzane co najmniej raz do roku w odniesieniu do ca∏ych zapasów produktów gotowych w celu sprawdzenia zgodnoÊci mi´dzy produktami gotowymi wytworzonymi, nabytymi i sprzedanymi,
e) kontrole administracyjne i ksi´gowe w odniesieniu do co najmniej 10%
dokonanych p∏atnoÊci.
8.7.2. Redukcje pomocy wynikajàce ze z∏o˝enia wniosku o przyznanie
pomocy finansowej z tytu∏u dostarczenia pomidorów do przetwórstwa
po terminie
W przypadku z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy finansowej z tytu∏u dostarczenia pomidorów do przetwórstwa po terminie, wysokoÊç pomocy finansowej zostaje
pomniejszona o 1% za ka˝dy dzieƒ przekroczenia terminu. Natomiast przekroczenie
terminu powy˝ej 15 dni skutkuje odmowà przyznania pomocy finansowej z tytu∏u
dostarczenia pomidorów do przetwórstwa. W wyjàtkowych i uzasadnionych przy97
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padkach dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa mo˝e przyjàç wnioski o przyznanie pomocy finansowej po terminie, pod
warunkiem jednak, ˝e nie przeszkodzi to w realizacji kontroli wyst´pujàcych w tym
systemie p∏atnoÊci (art. 23 ust. 6 rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1535/2003).
8.7.3. Redukcje pomocy wynikajàce z przeprowadzonych w danym roku
gospodarczym kontroli powierzchni gruntów rolnych na których
uprawiane sà pomidory do przetwórstwa
Je˝eli w wyniku kontroli powierzchni dzia∏ek rolnych, na których uprawiane sà pomidory do przetwórstwa stwierdzono, ˝e suma powierzchni dzia∏ek rolnych zg∏oszonych przez grup´/organizacj´ producentów owoców i warzyw do przetwórstwa jest
wi´ksza ni˝ suma powierzchni rzeczywiÊcie stwierdzonych podczas kontroli, pomoc
nale˝na dla grupy lub organizacji producentów owoców i warzyw ulega – poza przypadkiem stwierdzenia oczywistego b∏´du – redukcji:
a) o wartoÊç procentowà ustalonej rozbie˝noÊci, je˝eli wynosi ona wi´cej ni˝
5% ale nie wi´cej ni˝ 20% powierzchni stwierdzonej;
b) o 30%, je˝eli rozbie˝noÊç jest wi´ksza ni˝ 20% powierzchni stwierdzonej.
Je˝eli w trakcie kontroli powierzchni dzia∏ek rolnych, ustalono, ˝e suma powierzchni zg∏oszonych przez grup´/organizacj´ producentów owoców i warzyw pod upraw´
pomidorów przeznaczonych do przetwórstwa jest mniejsza ni˝ suma powierzchni
rzeczywiÊcie stwierdzonych podczas kontroli oraz stwierdzona rozbie˝noÊç jest
wi´ksza ni˝ 10% powierzchni stwierdzonej, pomoc nale˝na grupie lub organizacji
producentów owoców i warzyw ulega redukcji o po∏ow´ wartoÊci procentowej ustalonej rozbie˝noÊci.
Redukcji o których mowa powy˝ej nie stosuje si´, je˝eli grupa lub organizacja producentów owoców i warzyw przedstawi∏a w∏aÊciwe dane lub jest w stanie wykazaç
w jakikolwiek inny sposób, ˝e wina nie le˝y po jej stronie.
8.7.4. Redukcje pomocy finansowej i sankcje w przypadku, gdy wnioskowana
kwota pomocy finansowej przewy˝sza kwot´ nale˝nà
Je˝eli stwierdzono, ˝e wnioskowana kwota pomocy finansowej dla danego roku gospodarczego przewy˝sza kwot´ nale˝nà, wówczas – poza przypadkiem stwierdzenia
oczywistego b∏´du – kwota nale˝na podlega redukcji. Kwota redukcji równa jest
stwierdzonej ró˝nicy. Je˝eli pomoc ju˝ zosta∏a wyp∏acona, grupa lub organizacja pro98
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ducentów owoców i warzyw zwraca podwojonà ró˝nic´, powi´kszonà o odsetki obliczone zgodnie z art. 35a ust. 2 rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1535/2003.
Je˝eli ró˝nica przewy˝sza 20% nale˝nej kwoty, grupa lub organizacja producentów
owoców i warzyw traci uprawnienia do pomocy oraz, je˝eli pomoc ju˝ zosta∏a wyp∏acona, zwraca ca∏à kwot´, powi´kszonà o odsetki.
Je˝eli ró˝nica przewy˝sza 30% nale˝nej kwoty, grupa lub organizacja producentów
owoców i warzyw zostaje ponadto wykluczona z systemu pomocy z tytu∏u dostaw pomidorów do przetwórstwa na okres trzech nast´pnych lat gospodarczych.
Kwoty poddane windykacji i odsetki z w/w tytu∏u sà wp∏acane na rachunek ARiMR
i odliczane od wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnej.
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9. Zatwierdzanie przetwórców wst´pnie uznanych grup producentów
oraz organizacji producentów owoców i warzyw dzia∏ajàcych jako
przetwórcy
9.1. Informacje ogólne
Podmioty przetwarzajàce pomidory, które chcà uczestniczyç w systemie pomocy finansowej z tytu∏u dostarczenia pomidorów do przetworzenia, muszà uzyskaç status
zatwierdzonego przetwórcy.
O zatwierdzenie mogà ubiegaç si´ przetwórcy wytwarzajàcy przetwory, wst´pnie
uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw lub ich zrzeszenia dzia∏ajàce jako przetwórcy owoców i warzyw.
Lista zatwierdzonych przetwórców, którzy zostali wpisani do rejestru przetwórców,
wst´pnie uznanych grup producentów oraz organizacji producentów dzia∏ajàcych jako przetwórcy jest og∏aszana przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modrnizacji
Rolnictwa w Dzienniku Urz´dowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 31 grudnia ka˝dego roku.
Przetwórca ubiega si´ o zatwierdzenie tylko raz i zostaje w rejestrze do czasu rezygnacji lub wydania przez dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa decyzji o cofni´ciu zatwierdzenia.

9.2. Warunki uzyskania statusu zatwierdzonego przetwórcy
Przetwórca mo˝e uzyskaç status zatwierdzonego przetwórcy, je˝eli:
1) nie jest wobec niego prowadzone post´powanie upad∏oÊciowe,
2) posiada maszyny i urzàdzenia niezb´dne do wytwarzania produktów okreÊlonych przepisami UE,
3) zapewnia przeprowadzenie kontroli jakoÊci owoców i warzyw oraz przetworów,
4) przeprowadzona kontrola administracyjna oraz kontrola na miejscu realizowana przez oddzia∏ regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w zak∏adzie przetwórczym i siedzibie wnioskodawcy nie budzi
zastrze˝eƒ dotyczàcych spe∏nienia warunków zatwierdzenia jakim powinien sprostaç wnioskodawca.
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9.3. Przetwory obj´te wspólnà organizacjà rynku owoców i warzyw, na które
mo˝na uzyskaç zatwierdzenie:
1) „brzoskwinie w syropie i/lub naturalnym soku owocowym”: ca∏e brzoskwinie lub ich czàstki, bez skórki, poddane dzia∏aniu wysokiej temperatury, zapakowane w hermetycznie zamkni´te opakowania z zalewà z syropu cukrowego lub naturalnego soku owocowego i obj´te kodami NS
ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92,
ex 2008 70 94 oraz ex 2008 70 99;
2) „gruszki w syropie i/lub naturalnym soku owocowym”: gruszki odmian
Williams lub Rocha, ca∏e lub w kawa∏kach, bez skórki, poddane dzia∏aniu wysokiej temperatury, zapakowane w hermetycznie zamkni´te opakowania z zalewà z syropu cukrowego lub naturalnego soku owocowego
i obj´te kodami NS ex 2008 40 51, ex 2008 40 59, 2008 40 71, ex 2008 40
79, ex 2008 40 91 oraz ex 2008 40 99;
3) „mieszanki owocowe”: mieszanki owoców bez skórki, ca∏e lub w kawa∏kach, poddane dzia∏aniu wysokiej temperatury, zapakowane w hermetycznie zamkni´te opakowania, z zalewà z syropu cukrowego lub naturalnego soku owocowego, w których odsàczona masa netto brzoskwiƒ i gruszek odmian Williams i Rocha wynosi co najmniej 60% ca∏kowitej osuszonej masy netto, obj´te kodami NS ex 2008 92 i ex 2008 99, oraz wyprodukowane bezpoÊrednio ze Êwie˝ych brzoskwiƒ i/lub gruszek odmian
Williams i Rocha podczas okresów wymienionych w art. 3 ust. 2 lit. b) i c);
4) „Êliwki suszone”: Êliwki uzyskane z suszonych Êliwek odmiany d’Ente,
poddane w∏aÊciwej obróbce lub przetworzeniu, zapakowane w odpowiednie opakowania, obj´te kodem NS ex 0813 20 00 i nadajàce si´ do
spo˝ycia przez ludzi;
5) „suszone figi”: suszone figi, w∏àcznie z pastà figowà, poddane w∏aÊciwej
obróbce lub przetworzeniu, zapakowane w odpowiednie opakowania,
obj´te kodem NS ex 0813 20 00 i nadajàce si´ do spo˝ycia przez ludzi;
6) „pomidory bez skórki, ca∏e, szybko mro˝one”: ca∏e obrane ze skórki pomidory odmian pod∏u˝nych, szybko mro˝one, zapakowane w odpowied102
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nie opakowania i obj´te kodem NS ex 0710 80 70, przy czym nie mniej
ni˝ 90% wagi netto pomidorów stanowià ca∏e pomidory bez uszkodzeƒ,
które w sposób istotny zmienia∏yby ich wyglàd; udzia∏ procentowy okreÊlany jest po rozmro˝eniu produktu;
7) „pomidory bez skórki, szybko mro˝one, w kawa∏kach”: cz´Êci obranych
ze skórki pomidorówki odmian pod∏u˝nych i odmian okràg∏ych, które sà
równie ∏atwo obierane ze skórki jak odmiany pod∏u˝ne, mro˝one, zapakowane w odpowiednie opakowania i obj´te kodem NS ex 0710 80 70;
8) „pomidory bez skórki, ca∏e, konserwowane”: obrane ze skórki pomidory odmian pod∏u˝nych, poddane dzia∏aniu wysokiej temperatury, zapakowane w hermetycznie zamkni´te opakowania i obj´te kodem NS ex
2002 10 10, przy czym nie mniej ni˝ 65% wagi osuszonych pomidorów
stanowià ca∏e pomidory bez uszkodzeƒ, które w sposób istotny zmienia∏yby ich wyglàd;
9) „pomidory bez skórki, w kawa∏kach, konserwowane”: obrane ze skórki,
w kawa∏kach lub cz´Êciowo zgniecione pomidory odmian pod∏u˝nych
i odmian okràg∏ych, które obierajà si´ ze skórki równie ∏atwo jak odmiany pod∏u˝ne, poddane dzia∏aniu wysokiej temperatury, zapakowane
w hermetycznie zamkni´te opakowania i obj´te kodem NS ex 2002 10
10; pomidory bez skórki, w kawa∏kach, konserwowane, przeznaczone do
wyrobu produktów okreÊlonych w pkt 15 muszà byç zapakowane w odpowiednie opakowania;
10) „p∏atki pomidorowe”: p∏atki otrzymane przez suszenie pomidorów poci´tych na plasterki lub na ma∏e kostki, zapakowane w odpowiednie opakowania i obj´te kodem NS ex 0712 90 30;
11) „sok pomidorowy”: sok otrzymany bezpoÊrednio ze Êwie˝ych pomidorów przecedzony w celu usuni´cia skórek, pestek oraz innych grubych
cz´Êci, o zawartoÊci suchej masy nie mniejszej ni˝ 12% po ewentualnej
koncentracji, zapakowany w hermetycznie zamkni´te opakowania i obj´ty kodami NS ex 2002 9011, ex 2002 90 19, 2009 50 10 oraz 2009 50 90;
soki o zawartoÊci suchej masy co najmniej 7% mogà zawieraç skórki
i pestki, o ile stanowià one najwy˝ej 4% wagi produktu; soki pomidoro103
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we przeznaczone do wyrobu produktów okreÊlonych w pkt 15 muszà byç
zapakowane w odpowiednie opakowania;
12) „koncentrat pomidorowy”: produkt otrzymany przez koncentracj´ soku
pomidorowego, zapakowany w odpowiednie opakowanie, o zawartoÊci
suchej masy nie mniejszej ni˝ 12% i obj´ty kodami NS ex 2002 90 31, ex
2002 90 39, ex 2002 90 91 oraz ex 2002 90 99; koncentraty o zawartoÊci
suchej masy nie wi´kszej ni˝ 18% lub mi´dzy 18% a 24% mogà zawieraç skórki i pestki, o ile stanowià one odpowiednio nie wi´cej ni˝ 4% lub
7% wagi produktu;
13) „pomidory ze skórkà, ca∏e, konserwowane”: nie obrane pomidory odmian pod∏u˝nych i okràg∏ych, poddane dzia∏aniu wysokiej temperatury,
zapakowane w hermetycznie zamkni´te opakowania, lekko solone (pomidory w solance) lub w pomidorowym purée (pomidory w puree lub
w soku), przy czym nie mniej ni˝ 65% wagi osuszonych pomidorów stanowià ca∏e pomidory bez uszkodzeƒ, które w sposób istotny zmienia∏yby ich wyglàd i obj´te kodem NS ex 2002 10 90; pomidory ze skórkà, ca∏e, konserwowane, przeznaczone do wyrobu produktów okreÊlonych
w pkt 15 muszà byç zapakowane w odpowiednie opakowania;
14) „pomidory ze skórkà, kawa∏kach, konserwowane”: nie obrane ze skórki, w kawa∏kach lub cz´Êciowo zgniecione pomidory odmian pod∏u˝nych
i okràg∏ych, poddane dzia∏aniu wysokiej temperatury, lekko przecedzone, lekko skoncentrowane lub nie, zapakowane w hermetycznie zamkni´te opakowania, o zawartoÊci suchej masy pomi´dzy 4,5% a 14%
z zawartoÊcià skórki w granicach okreÊlonych w rozporzàdzeniu (EWG)
nr 1764/861 i obj´te kodem NS ex 2002 10 90; pomidory ze skórkà, kawa∏kach, konserwowane przeznaczone do wyrobu produktów okreÊlonych w pkt 15 muszà byç zapakowane w odpowiednie opakowania;
15) „sosy gotowe”: specjalne przetwory na bazie pomidorów otrzymywane
przez zmieszanie jednego lub wi´cej produktów okreÊlonych w pkt 9, 11,
12, 13 lub 14 z innymi produktami pochodzenia roÊlinnego lub zwierz´cego, z wyjàtkiem Êwie˝ych pomidorów, poddane dzia∏aniu wysokiej
temperatury, zapakowane w hermetycznie zamkni´te opakowania,
w których waga netto produktów okreÊlonych w pkt 9, 11, 12, 13 lub 14
1

Dz. U. L 153 z 07.06.1986, str. 1.
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stanowi co najmniej 60% ca∏kowitej wagi netto gotowego sosu; sosy gotowe wytwarza si´ w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 przez tego
samego przetwórc´, który wytworzy∏ u˝yte produkty okreÊlone pkt 9, 11,
12, 13 lub 14;
16) „syrop cukrowy”: p∏yn, w którym woda jest po∏àczona z cukrami i w którym ca∏kowita zawartoÊç cukru okreÊlana po homogenizacji jest nie
mniejsza ni˝ 10 stopni Brixa w przypadku jego u˝ycia jako zalewy owoców w syropie;
17) „naturalny sok owocowy”: zalewa o zawartoÊç cukru co najmniej 9,5
stopni Brixa, sk∏adajàca si´ wy∏àcznie z soków uzyskanych z owoców poprzez wyciskanie mechaniczne, poddajàcych si´ fermentacji ale nie sfermentowanych, lub z soków uzyskanych z koncentratów soków owocowych poprzez dodanie wody w iloÊci usuni´tej podczas koncentracji
zgodnie z definicjà zawartà w dyrektywie Rady 2001/112/WE2, bez dodatku cukru.
9.4. Forma i tryb zatwierdzenia przetwórcy
Wniosek o zatwierdzenie przetwórcy oraz zatwierdzenie wst´pnie uznanej grupy
producentów i organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw, dzia∏ajàcych jako przetwórcy mo˝na sk∏adaç do
dnia 30 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego rok, w którym ma byç rozpocz´te wytwarzanie przetworów.
Decyzj´ w sprawie zatwierdzenia przetwórcy, wydaje dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 2 miesi´cy od dnia
z∏o˝enia wniosku.
Formularze wniosków o zatwierdzenie przetwórcy oraz zatwierdzenie wst´pnie
uznanej grupy producentów i organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw, dzia∏ajàcych jako przetwórcy, sà
udost´pniane na ˝yczenie beneficjenta przez Biura Powiatowe i Oddzia∏y Regionalne ARiMR oraz umieszczone na stronie internetowej ARiMR.

2

Dz. U. L 10 z 12.01.2002, str. 58.
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9.5. Kontrole zatwierdzonego przetwórcy
Kontrole na miejscu dokonywane sà w ka˝dym zak∏adzie przetwórczym, b´dàcym
w∏asnoÊcià przetwórcy, który zosta∏ wpisany do rejestru zatwierdzonych przetwórców i organizacji wytwarzajàcych przetwory i zg∏osi∏ uczestniczenie w systemie pomocy dla grup i organizacji producentów dostarczajàcych pomidory do przetwórstwa w danym roku gospodarczym.
Kontrole dotyczà ka˝dego roku gospodarczego i ka˝dego produktu gotowego zadeklarowanego przez przetwórc´ we wpisie do rejestru i produkowanego z pomidorów
dostarczonych w ramach umów na dostarczenie pomidorów do przetwórstwa. Kontrole dokonywane sà przed wyp∏atà / rozliczeniem pomocy wspólnotowej dla grup
i organizacji producentów dostarczajàcych pomidory do przetworzenia oraz po wyp∏acie pomocy finansowej.
9.6. Kary i sankcje nak∏adane na zatwierdzonego przetwórc´
Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wydaje decyzj´ w sprawie zawieszenia zatwierdzenia przetwórcy (na kolejny rok gospodarczy), je˝eli ró˝nica pomi´dzy iloÊciami owoców i warzyw dopuszczonymi do
przetwórstwa, a iloÊciami owoców i warzyw rzeczywiÊcie przetworzonymi wynosi
wi´cej ni˝ 10% ale nie wiecej ni˝ 20%.
Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wydaje decyzj´ w sprawie zawieszenia zatwierdzenia przetwórcy (na 2 kolejne lata
gospodarcze), je˝eli ró˝nica pomi´dzy iloÊciami owoców i warzyw dopuszczonymi
do przetwórstwa, a iloÊciami owoców i warzyw rzeczywiÊcie przetworzonymi wynosi wi´cej ni˝ 20%.
W przypadku, gdy dzia∏anie przetwórcy by∏o umyÊlne lub pope∏nione na skutek ra˝àcego zaniedbania oraz przetwórca nie z∏o˝y∏ wyjaÊnieƒ na skutek otrzymania zawiadomienia o wszcz´ciu post´powania administracyjnego lub otrzymane dowody
i wyjaÊnienia nie dowodzà nieumyÊlnego dzia∏ania, Dyrektor oddzia∏u regionalnego
ARiMR wydaje:
a) decyzj´ administracyjnà w sprawie wymierzenia kary pieni´˝nej w wysokoÊci stanowiàcej iloczyn podwojonej kwoty jednostkowej pomocy finansowej i iloÊci owoców i warzyw nie przetworzonych powi´kszonej o odsetki, je˝eli ró˝nica pomi´dzy iloÊciami owoców i warzyw dopuszczonymi do
przetwórstwa a iloÊciami owoców i warzyw rzeczywiÊcie przetworzonymi
wynosi do 10%,
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b) decyzj´ administracyjnà w sprawie wymierzenia kary pieni´˝nej w wysokoÊci stanowiàcej iloczyn podwójnej kwoty jednostkowej pomocy finansowej i iloÊci owoców i warzyw nie przetworzonych powi´kszonej o odsetki
i o zawieszeniu zatwierdzenia przetwórcy na kolejny rok gospodarczy, je˝eli ró˝nica pomi´dzy iloÊciami owoców i warzyw dopuszczonymi do przetwórstwa, a iloÊciami owoców i warzyw rzeczywiÊcie przetworzonymi wynosi wi´cej ni˝ 10% ale nie wi´cej ni˝ 20 %;
c) decyzj´ administracyjnà w sprawie wymierzenia kary pieni´˝nej w wysokoÊci stanowiàcej iloczyn podwójnej kwoty jednostkowej pomocy finansowej i iloÊci owoców i warzyw nie przetworzonych powi´kszonej o odsetki
i zawieszeniu zatwierdzenia przetwórcy na dwa kolejne lata gospodarcze,
je˝eli ró˝nica pomi´dzy iloÊciami owoców i warzyw dopuszczonymi do
przetwórstwa, a iloÊciami owoców i warzyw rzeczywiÊcie przetworzonymi
wynosi wi´cej ni˝ 20%.
Dyrektor oddzia∏u regionalnego ARiMR wydaje decyzj´ o cofni´ciu zatwierdzenia
na okres co najmniej 2 lat, gdy:
a)grupa lub organizacja producentów z udzia∏em zainteresowanego przetwórcy sk∏ada fa∏szywe oÊwiadczenia,
b)przetwórca wielokrotnie nie wyp∏aca ceny za dostarczone do przetwórstwa
pomidory,
c) przetwórca wielokrotnie nie respektuje terminu p∏acenia, który nie mo˝e
byç d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce, liczàc od koƒca miesiàca dostaw ka˝dej partii
pomidorów,
d) przetwórca nie wp∏aci∏ na rachunek bankowy ARiMR kary pieni´˝nej
ustalonej decyzjà w sprawie wymierzenia kary pieni´˝nej,
e) przetwórca nie prowadzi∏ rejestrów zgodnie z wymaganiami art. 30 ust.
1 rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1535/2003:
– nie prowadzi∏ oddzielnych rejestrów dla poszczególnych przetworów
obj´tych wspólnà organizacjà rynku przetworów owocowych i warzywnych,
– nie dokonywa∏ codziennie aktualizacji stanu zapasów przetworów obj´tych wspólnà organizacjà rynku przetworów owocowych i warzywnych,
– nie przechowa∏ dowodów p∏atnoÊci za wszystkie owoce i warzywa dostarczone w ramach umów i dowody p∏atnoÊci dla wszystkich sprzeda˝y
i zakupów przetworów, przez okres pi´ciu lat poczàwszy od koƒca roku
gospodarczego, w którym mia∏o miejsce ich przetworzenie,
– nie poddawa∏ si´ kontrolom okreÊlonym w art. 31 ust. 1 RK_1535/2003.
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ZA¸ÑCZNIK I
Lista produktów kwalifikujàcych si´ na terenie Unii Europejskiej
do rekompensaty finansowej z tytu∏u nieprzeznaczenia
owoców i warzyw do sprzeda˝y
●

Kalafior

●

Pomidor

●

Bak∏a˝an

●

Morele

●

Brzoskwinia

●

Nektarynka

●

Cytryna

●

Gruszka (poza gruszkà przeznaczonà do produkcji gruszecznika)

●

Winogrona sto∏owe

●

Jab∏ka (poza jab∏kami przeznaczonymi do produkcji jab∏ecznika)

●

Satsuma (japoƒska odmiana mandarynki)

●

Mandarynka

●

Klementynka

●

Pomaraƒcza

●

Melon

●

Arbuz
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ZA¸ÑCZNIK II
Jednostkowe kwoty rekompensaty finansowej Unii Europejskiej
z tytu∏u nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Stawka
[euro/ton´]

Produkt

Lp.
Kalafiory
Pomidory
Jab∏ka
Winogrona sto∏owe
Morele
Gruszki
Nektarynki
Brzoskwinie
Ober˝yny
Melony
Arbuzy
Pomaraƒcze
Mandarynki
Klementynki
Satsuma
Cytryny

70,1
48,3
88,1
80,2
141,7
83,9
130,4
109,9,
39,7
40,0
40,0
140,0
130,0
130,0
130,0
130,0
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ZA¸ÑCZNIKI

ZA¸ÑCZNIK III
Maksymalne dodatki do wspólnotowej rekompensaty z tytu∏u
nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzeda˝y,
wyp∏acane z funduszu operacyjnego
Lp.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Dodatki maksymalne
[euro/ton´]

Produkt
Pomidory
Kalafiory
Jab∏ka
Winogrona
Morele
Nektarynki
Brzoskwinie
Gruszki
Bak∏a˝any
Pomaraƒcze
Mandarynki
Klementynki
Satsuma
Cytryny
Melony
Arbuzy

80,1
65,0
62,3
74,3
91,9
123,9
115,4
64,4
36,5
18,5
44,8
7,0
0,0
42,6
42,0
27,0
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ZA¸ÑCZNIK IV
Koszty transportu w ramach bezp∏atnej dystrybucji
Odleg∏oÊç mi´dzy punktem nieprzeznaczenia
do sprzeda˝y a miejscem dostawy:

Koszty transportu
(w euro za ton´)

Poni˝ej 25 km

15,5

od 25 km w∏àcznie do 200 km

32,3

od 200 km w∏àcznie do 350 km

45,2

od 350 km w∏àcznie do 500 km

64,5

od 500 km w∏àcznie do 750 km

83,9

od 750 km w∏àcznie
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Dodatek za transport z ch∏odnià: 7,7 euro za ton´.
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