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Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, którym została wprowadzona dodatkowa pomoc finansowa na udzielanie w 2016 r.
pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych
produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i nie mniej niż
70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70 % upraw w szklarniach
i tunelach foliowych. Pomoc przeznaczona jest dla zniszczeń w uprawach, które wystąpiły w
2016 r. w wyniku klęsk: gradu, huraganu, deszczu nawalnego, suszy lub ujemnych skutków
przezimowania .

  

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych ARiMR do 5.1
2.2016 r.

      

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Biurach Powiatowych ARiMR oraz na stro
nie internetowej ARiMR.

  

Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

  

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy
ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było
ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

  

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w której powstały szkody lub 400 zł 
na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

  

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej
przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy.
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Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy
ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

  

Pomoc będzie udzielana :

    
    -    

w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej wynoszą do 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z
3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej albo

    
    -    

poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji
rolnej wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat
opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.
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