Korzystne zmiany

dla Gospodyń!

Wywiad z Andżeliką Możdżanowską, Pełnomocnik Rządu ds. Małych
i Średnich Przedsiębiorstw, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju.
Pani Minister, czuwa Pani nad korzystnymi zmianami
dla polskich Gospodyń. Ustawa o Kołach Gospodyń
Wiejskich (KGW) została przyjęta przez Sejm – co
oznacza dla Gospodyń?

Po pierwsze możliwość uzyskania na start nawet
5 tys. złotych na najważniejsze potrzeby (jak np.
stroje ludowe, organizacja tradycyjnych spotkań
wigilijnych i wiele innych). Po drugie dostęp do
wielu możliwości finansowania oraz po trzecie
likwidację prawie wszystkich formalności!
Jednak bardzo ważne jest to, aby jeszcze w tym
roku zarejestrować swoje Koła (zarówno te, które
Panie chcą dopiero założyć, jak i te, które już
funkcjonują).
Czy założenie nowego koła lub przekształcenie
dotychczasowego będzie skomplikowane?

Będzie proste i szybkie – ale pamiętajmy, że aby
otrzymać wsparcie finansowe na start (nawet
5 tys. zł), musimy to zrobić jeszcze w grudniu –
warto więc wybrać się do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Założenie koła czy przekształcenie istniejącego
będzie całkowicie bezpłatne.
Wystarczy, że jako założycielki Koła Panie
Gospodynie uchwalą statut oraz wybiorą spośród
siebie komitet założycielski.
Później Komitet taki składa wniosek o wpis wraz
z uchwalonym statutem do biura ARiMR. Aby
całkowicie ułatwić Paniom przygotowania, gotowy
jest nawet wzorcowy statut, który można
wykorzystać w całości albo dowolnie zmienić. To
wszystko, co musimy zrobić, aby założyć nowe Koło.
Otrzymają też Panie zaświadczenie o dokonanym
wpisie i będą Panie mogły skorzystać
z dofinansowania. Szybko, sprawnie i prosto!
Dlatego przekażmy tę informację wszystkim –
sąsiadkom i koleżankom: rejestracja w tym roku
pozwoli wszystkim Paniom skorzystać
z potrzebnych środków na start. W budżecie mamy

artykuł sponsorowany

na ten cel 90 milionów złotych!
Jakie korzyści przynosi Ustawa?

Koła zostają całkowicie zwolnione z kosztów
rejestracji. Dochody KGW przeznaczone na
pielęgnowanie tradycji i ludowych zwyczajów,
prezentowanie kulinarnych osiągnięć, dbałość
o piękno naszych wiosek i wiele innych nie będą

Premier Mateusz Morawiecki oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Małych
i Średnich Przedsiębiorstw podczas I Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni
Polskiej Wsi” w Wąwolnicy. Fot. KPRM

podlegały podatkom CIT i VAT, nie będzie też
obowiązku posiadania kasy fiskalnej ani składania
deklaracji podatkowych.
Zyskują Panie możliwość finasowania działalności,
wsparcia ze specjalnych programów i środków Unii
Europejskiej czy specjalnych dotacji. Mogą Panie na
niespotykaną wcześniej skalę włączać się czynnie
w budowanie Waszych lokalnych małych ojczyzn!
Czy Pani Minister planuje również dalsze działania?

Tak, ta Ustawa jest głównym punktem, ale w moim
zespole przygotowuję już dalsze rozwiązania, jak
choćby Kartę KGW, która wprowadzi kolejne korzyści,
powołanie i uruchomienie Krajowej Rady KGW,
a także międzynarodową współpracę KGW i wymianę
najlepszych praktyk.
Teraz musimy tylko wszystkie razem skorzystać z tego,
co daje nam ta Ustawa.
Dlatego będę osobiście do dyspozycji Pań. Każde Koło
może na mnie i na moich pełnomocników liczyć.
Uruchomiłam również specjalny numer telefonu, pod
którym każda z Pań może uzyskać niezbędne
informacje – 22 273 79 61 oraz adres mailowy –
pelnomocnikMSP@miir.gov.pl
Proszę, by Panie pamiętały, aby zarejestrować się
jeszcze w grudniu – to pozwoli Paniom otrzymać
specjalne dofinansowanie na start!
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