
 

 

 

 

 

Skorzystaj z unijnego wsparcia na promocję 

żywności o uznanej wysokiej jakości. 

 

 

Od kilku lat Unia Europejska wpiera grupy producentów żywności m.in.  

w działalności informacyjno-promocyjnej. Celem unijnego działania jest zwiększenie 

popytu na produkty rolne i spożywcze objęte systemami jakości żywności. 

Obecnie, zarówno wśród konsumentów jak i producentów obserwuje się niski 

poziom wiedzy na temat istnienia wspólnotowych i krajowych systemów wytwarzania 

wysokojakościowych produktów. W rezultacie utrzymuje się niski popyt jak i podaż 

tych produktów. 

 Agencja Rynku Rolnego przyznaje środki finansowe na działania promocyjne 

i informacyjne dotyczące produktów rolnych wysokiej jakości w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Działania informacyjne  

i promocyjne” skierowane są do konsumentów, w celu zapoznania ich z tymi 

produktami oraz zwrócenia uwagi na ich specyficzne cechy. 

Beneficjentem działania mogą być zrzeszenia producentów, posiadające 

dowolną formę prawną (grupy, spółdzielnie inne formy zrzeszenia). Członkowie grupy 

muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich uczestnictwo we 

wspólnotowych lub krajowych systemach jakości żywności np.: 

Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych, 

Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, Rolnictwa Ekologicznego, Integrowanej 

Produkcji, Jakość i Tradycja lub inne krajowe systemy jakości żywności. 

 

                                                                             

 

 

 

                                                                 



Niezależnie od podejmowanych działań środki finansowe dostępne dla 

beneficjenta są wypłacane jako refundacja wynosząca 70% faktycznie poniesionych 

kosztów kwalifikowanych. 

Do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć m.in. koszty: 

reklamy w TV, radiu, prasie lub innych mediach, przygotowania stoisk  

i materiałów reklamowych, udziału w pokazach, wystawach i targach, organizacji 

szkoleń i konferencji, prowadzenia serwisu internetowego najmu powierzchni 

reklamowej, publikacji broszur, ulotek oraz plakatów, materiałów reklamowych itp. 

 Chcąc uzyskać środki na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych 

żywności o uznanej wysokiej jakości należy złożyć do Agencji Rynku Rolnego 

wniosek o przyznanie pomocy. Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 

osiągnięcia, co najmniej 110% dostępnych środków finansowych wynoszących  

10 mln euro. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy z „Działania informacyjne  

i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013” dostępny jest na stronie 

internetowej www.arr.gov.pl . Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze 

Promocji Żywności pod numerem telefonu: (22) 661-71-11, Telefonicznym Punkcie 

Informacyjnym (22) 661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego  

w Krakowie przy ul. Mogilskiej 104, tel. (12) 424-09-62. 

  

                 Zapraszamy do skorzystania z tej formy refundacji. 

 


