
OGtOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzialaja,c na podstawie § 13v ust. 9 rozporza.dzenia

Rady Ministrow z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegolowego zakresu i sposobow

realizacji niektorych zadah Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187,

z pdzn. zm.) informuje, iz od dnia 3.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w

ktorych gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wyst^pieniem w

2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozk6w wiosennych lub powodzi,

w rozumieniu przepisow o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzqt gospodarskich, powstale

na powierzchni uprawy objely co najmniej 30% danej uprawy, mogq sktadac wnioski

o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Stawka pomocy, o ktorej mowa w § 13v ust. 7 rozporza,dzenia Rady Ministrow z dnia 27

stycznia 2015 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i sposobow realizacji niektorych zadah

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi:

1) 1000 zl na 1 ha powierzchni uprawy, na ktorej powstaly szkody spowodowane

wystqpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozk6w

wiosennych lub powodzi, obejmuja.ce co najmniej 70% danej uprawy, w tym

wieloletnich uzytkow zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich uzytkdw zielonych,

na ktorych obsada zwierzqt z gatunku bydlo, owce, kozy lub konie wynosi poni£ej 0,3

sztuki duzej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych uzytkow;

2) 500 zl na 1 ha powierzchni uprawy, na ktorej powstaly szkody spowodowane

wysta.pieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozkdw

wiosennych lub powodzi, obejmuja.ce co najmniej 30% i mniej niz 70% danej uprawy,

w tym wieloletnich uzytkow zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich uzytkow

zielonych, na ktorych obsada zwierzaj z gatunku bydlo, owce, kozy lub konie wynosi

poni±ej 0,3 sztuki duzej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych uzytkbw;

3) 500 zl na 1 ha powierzchni wieloletnich u±ytk6w zielonych, na kt6rej powstaly szkody

spowodowane wystqpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,

przymrozkow wiosennych lub powodzi, obejmujqce co najmniej 70% wieloletnich

u±ytk6w zielonych, i na kt6rej obsada zwierzqt z gatunku bydto, owce, kozy lub konie

wynosi ponizej 0,3 sztuki du±ej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych u±ytk6w;

4) 250 z\a 1 ha powierzchni wieloletnich u±ytk6w zielonych, na ktorej powstaty szkody

spowodowane wysta.pieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,

przymrozkbw wiosennych lub powodzi, obejmuja.ce co najmniej 30% i mniej niz 70%

wieloletnich uzytkdw zielonych, i na ktbrych obsada zwierza,t z gatunku bydlo, owce,

kozy lub konie wynosi ponizej 0,3 sztuki duzej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych

uzytkbw.



Przeliczenie zwierzaj: z gatunku bydlo, owce, kozy iub konie na duze jednostki przeliczeniowe

bedzie dokonywane w sposob wskazany w zala,czniku nr 2 do rozporza.dzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegotowych warunkow i trybu

przyznawania pomocy finansowej w ramach dzialania ,,Dziatenie rolno-srodowiskowo-

klimatyczne" objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.

poz. 415, z pozn. zm.).

Wnioski o udzielenie pomocy nalezy zlozyc do kierownika biura powiatowego Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania

albo siedzibe producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy nalezy dotqczyc m.in.

kopie protokolu oszacowania szkod.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy bedzie dostepny na stronie internetowej

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Powyzsza pomoc bedzie udzielana:

1) poza formula, pomocy de minimis na warunkach okreslonych w rozporzg^dzeniu nr 702/2014

- w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczna. susza., huraganem, gradem,

deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi Iub powodzia., oszacowane przez komisje

powolanq przez wojewode wtasciwego ze wzgledu na miejsce wystqpienia szkod bed^

wynosic powyzej 30% sredniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, albo

2) w ramach formuty pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporza.dzenia nr 1408/2013

- w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczna. susza., huraganem, gradem,

deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi Iub powodzia., oszacowane przez komisje

powolana, przez wojewode wfasciwego ze wzgledu na miejsce wystqpienia szkod beda.

wynosi6 nie wiecej niz 30% sredniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Kwota pomocy bedzie podlegala pomniejszeniu o 50% dla producentbw rolnych

nieposiadaja.cych w dniu wystqpienia szkod w uprawach rolnych polisy ubezpieczenia co

najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wytqczeniem wieloletnich

uzytkow zielonych, w gospodarstwie rolnym.
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