Susza - pomoc klęskowa
Pomoc związana z wystąpieniem suszy - szkody w uprawach
rolnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy producentom rolnym,
w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w
2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.
1. Od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku
suszy powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na
powierzchni występowania tej uprawy mogą składać wnioski o udzielenie pomocy
finansowej w wysokości 1 000 zł do ha dla ubezpieczonych i 500 zł/ha dla
nieubezpieczonych. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
2. Od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku
suszy powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70%
danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy mogą składać wnioski o
udzielenie pomocy finansowej w wysokości 500 zł do ha dla ubezpieczonych i 250 zł/ha
dla nieubezpieczonych.
3. Z kolei rybacy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł do 1 ha gruntów pod
zarybionymi stawami. Załącznikami do składanego wniosku powinny być m.in.
oświadczenia: o powierzchni stawu zarybionego na wskazanej we wniosku działce
ewidencyjnej oraz o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława
Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania RRW-22 za 2016 r. i 2017 r.
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane
wystąpieniem w 2018 r. suszy, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 70% danej
uprawy i którzy złożyli wniosek o pomoc w związku z tymi szkodami zawierający niezbędne dane
i załączniki, umożliwiające udzielenie również pomocy w związku ze szkodami w uprawach
rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2018 r. suszy, powstałymi na powierzchni uprawy,
obejmującymi co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, aby uzyskać tę pomoc nie
muszą ponownie składać wniosków o udzielenie pomocy, jeżeli ze złożonych wniosków o
udzielenie pomocy wynika, w których uprawach powstały szkody, które objęły co najmniej
30% i mniej niż 70% danej uprawy.
Formularz wniosku został udostępniony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/wnioski-o-przyznanie-pomocysuszowej-rolnikom-i-rybakom-w-2018-r.html

Pomoc suszowa dla rolników. Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące
szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej
uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od
14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. - otwórz (format PDF)
Pomoc suszowa dla rybaków. Podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r.
prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych

położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub
powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy od 14.09.2018 r. do
28.09.2018 r. - otwórz (format PDF)
Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:
1. pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013:
o kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw,
w których powstały szkody,
o zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze
złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie zawartego we wniosku o udzielenie
pomocy oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis).
2. pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 - pomoc
publiczna:
o kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw,
w których powstały szkody, z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie
szkód.
(wzór protokołu oszacowania szkód oraz wytyczne do jego sporządzenia zostały opublikowane
na stronie MRiRW https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne).
Podstawa prawna: § 13r rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) - zmiana opublikowana w Dz. U. poz.
1483.

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:
•
•
•

któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności;
w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem
w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 %
danej uprawy;
będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu
załącznika nr I do rozporządzenia Komisji UE nr 702/2014.

Pomoc będzie udzielana:
•

•

poza formułą pomocy de minimis (pomoc publiczna), na warunkach określonych w
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody spowodowane
tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę
właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej
rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w
gospodarstwie rolnym, albo
w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr
1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej
rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku
powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy. Przy czym, w przypadku
pomocy udzielanej:

•

•

poza formułą pomocy de minimis (pomoc publiczna) wysokość pomocy nie może
przekroczyć wartości stanowiącej różnicę pomiędzy 80% bądź 90% (w zależności od
położenia gospodarstwa rolnego) kwoty obniżenia dochodu powiększonej o koszty
poniesione i pomniejszonej o koszty nieponiesione, a wysokością pomocy otrzymanej na
podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań,
w ramach formuły pomocy de minimis przyznawana pomoc nie może przekroczyć
równowartości w euro dostępnego limitu de minimis (z uwzględnieniem limitu w zakresie
pomocy w rolnictwie, rybołówstwie i ogólnego limitu pomocy de minimis).

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu
wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni
upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

