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Wojewoda Zachodniopomorski

W zwi^zku z pismem z dnia 14 wrzesnia 2017 r. znak IR-2.7160.160.2017.JP
dotycz^cym pomocy dia producentow rolnych poszkodowanych w wyniku
nadmiernych opadow deszczu oraz gwattownych gradobic, ktore wyst^pily w lipcu br.
- uprzejmie informuj^ Pana Wojewod^ informuj^, ze producenci poszkodowani w
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym deszczy nawalnych lub gradu,
poza odszkodowaniami z zaktaddw ubezpieczeh, mog^ ubiegac si^ o pomoc
okreslon^ w obowi^zuj^cych przepisach tj.:
1) kredyt preferencyjny zarowno obrotowy na wznowienie produkcji w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej jak i na
odtworzenie srodkow trwafych zgodnie z rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegotowego zakresu i sposobow realizacji
niektorych zadah Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.
187 z pozn.zm.);
2) udzielenie przez Prezesa Kasv Rolniczeqo Ubezpieczenia Spotecznego, na
indywidualnv wniosek rolnika. ktory poniost szkody spowodowane przez
niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow (Dz.U. z 2016 r. poz. 277) pomocy
w optaceniu biez^cych sktadek na ubezpieczenie spoteczne oraz regulowaniu
zalegtosci z tego tytulu w formie odroczenia terminu platnosci sMadek i rozbzenia
ich na dogodne raty, a takze umorzenie w catosci lub w cz^sci biez^cych skladek;
3) zastosowanie przez Kraiowv Osrodek Wsoarcia Rolnictwa na podstawie art. 23a
ustawy z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami
rolnymi Skarbu Pahstwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, z pozn. zm.) odroczenia i
roztozenia na raty ptatnosci z tytutu umow sprzedazy i dzierzawy nieruchomosci
Zasobu Wtasnosci Rolnej Skarbu Pahstwa oraz uig w optatach czynszu, a takze
umorzenia raty platnosci czynszu z tytutu umow dzierzawy, na indywidualnv

wniosek producenta rolneqo. w ktorego gospodarstwie rolnym lub dziale
specjalnym produkcji rolnej powstaty szkody;
4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
{Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z pozn. zm.) przez wojtow, burmistrzow lub
prezydentow miast uig w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta
rolnego.
Pomoc w sptacie zobowi^zah wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego,
gminy oraz Krajowego Osrodek Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de
minimis.
Ponadto zgodnie z przepisami § 13 rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 27
stycznia 2015 r. w sprawie szczegotowego zakresu i sposobow realizacji niektorych
zadah Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187,
z pozn. zm.) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa moze udzielac
pomocy dia producentow rolnych, w ktorych gospodarstwach rolnych lub dziatach
specjalnych produkcji rolnej powstaty szkody m.in. w wyniku deszczu nawalnego czy
gradu w wysokosci co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni wyst^powania tej
uprawy. Pomoc na jedno gospodarstwo nie moze bye wi^ksza niz rownowartosc w
ztotych 15 tys. euro, przy czym, jezeli straty powoduj^ zmniejszenie dochodu z
catego gospodarstwa rolnego powyzej 30 % to jest to pomoc publiczna udzielana na
podstawie zgtoszenia do Komisji Europejskiej, a jezeli straty w catym gospodarstwie
nie przekraezaj^ 30 % jest to pomoc udzielana w formie de minimis.
Stawke pomocy na 1 ha ogtasza minister wtasciwy do spraw rolnictwa nie
pozniej niz 14 dni przez rozpocz^ciem terminu sktadania do biur powiatowych
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioskow o przyznanie pomocy.
Decyzja o ewentualnym dodatkowym uruchomieniu ww. pomocy zostanie
podjeta po zakohezeniu przez komisje powolane przez wojewodow szacowania
szkod powstatych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Ponadto uprzejmie informuje, ze w dniu 18 wrzesnia 2017 r. zakohezyt si^
nabor wnioskow o przyznanie pomocy na operaeje w ramach poddzialania „Wsparcie
inwestycji w odtwarzanie gruntow rolnych i przywracanie potenejatu produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku kl^sk zywiolowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i
katastrof obj^tego PROW 2014 -2020, jednak w miar^ potrzeb b^d^ ogtaszane
kolejne nabory.
Wniosek o przyznanie pomocy mozna zlozyc:

1) w oddziale regionalnym ARiMR wiasciwym ze wzgl^du na miejsce realizacji
operacji (osobiscie lub przez upowaznion^ osob^ albo przesytk^ rejestrowan^
nadan^ w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe);
2) za posrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajduj^cego sie na obszarze
wtasciwosci miejscowej oddzialu regionalnego wtasciwego ze wzgl^du na miejsce
realizacji operacji (osobiscie albo przez upowaznion^ osob^).
Pomoc jest przeznaczona dia rolnikow, w gospodarstwach ktorych, w danym roku
kalendarzowym, szkody;
1) wynosz^ co najmniej 30% sredniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z
trzech lat poprzedzaj^cych rok, w ktorym wyst^pita szkoda, albo z trzech lat w
okresie pi^cioletnim poprzedzaj^cym rok, w ktorym wyst^pita szkoda, z
pomini^ciem roku o najwyzszej i najnizszej produkcji w gospodarstwie - w
uprawach rolnych, zwierzetach gospodarskich lub rybach, oraz
2) dotycz^ sktadnikow gospodarstwa takich jak np. maszyny rolnicze, sady, plantacje
wieloletnie, infrastruktura techniczna, zwierz^ta gospodarskie.
A zatem warunkiem przyznania pomocy jest wyst^pienie w gospodarstwie, w roku
kalendarzowym, zarowno szkod w produkcji jak i w trwalych sktadnikach
gospodarstwa.
Poza tym, pomoc przyznaje si^, jezeli szkody wyst^piiy w roku sktadania wniosku
albo w roku poprzedzaj^cym rok sktadania wniosku i zostaiy oszacowane przez
komisj^, o ktorej mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (komisj^ powotywan^ przez wojewod?
wtasciwego ze wzgl^du na miejsce wyst^pienia szkod).
Pomoc przyznaje sie w formie refundacji do 80 % kosztow kwalifikowalnych, ktore
mog^ bye ponoszone od dnia ziozenia wniosku o przyznanie pomocy. Do kosztow
kwalifikowalnych zalicza si^ koszty:
1) budowy, przebudowy, remontu, remontu pot^ezonego z modernizacji budowli
wykorzystywanych wyt^eznie do produkcji rolnej oraz do przechowywania,
magazynowania, przygotowywania do sprzedazy produktow rolnych (t^eznie ze
zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniezno-sanitarnymi),
wraz z zakupem lub montazem instalacji technieznej, zakupem wyposazenia,
kosztami rozbiorki i utylizacji materiatow szkodliwych pochodz^cych z rozbiorki
pod warunkiem, ze rozbiorka jest niezbedna do realizacji operacji;
2) zakupu nowych maszyn, urzidzeh, wyposazenia do produkcji rolnej,
przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktow
rolnych do sprzedazy, w szczegolnosci sprz^tu do uprawy, piel^gnacji, ochrony,
nawozenia oraz zbioru roslin, lub urz^dzen do przygotowania, przechowywania.
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czyszczenia, sortowania, kalibrowania I konfekcjonowania produktow rolnych,
maszyn lub urz^dzeh do przygotowywania lub sktadowania pasz, maszyn lub
urz^dzeh do pojenia, zadawania pasz, urz^dzen do pozyskiwania lub
przechowywania mieka;
3) odtwarzania plantacji chmielu, sadow lub plantacji krzewow owocowych,
gatunkow owocuj^cych efektywnie diuzej niz 5 lat, w tym koszty zakupu materiatu
szkotkarskiego przeznaczonego do zatozenia sadu lub plantacji krzewow
owocowych, gatunkow owocuj^cych efektywnie dtuzej niz 5 lat; w przypadku
gatunkow roslin uprawnych wymienionych w wykazie gatunkow roslin, ktorych
odmiany podlegaj^ rejestracji oraz ktorych material siewny moze bye
wytwarzany, oceniany i kontrolowany, ogloszonym w obwieszczeniu, o ktorym
mowa w art. 1 ust. 3 ustawy zdnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U.
poz. 1512, z 2013 r. poz. 865 oraz z 2015 r. poz. 1893), kosztem
kwalifikowalnym jest zakup materiatu siewnego kategorii kwalifikowany roslin
sadowniezyeh lub materiatu szkofkarskiego CAC w rozumieniu tej ustawy,
zakupionego u podmiotow wpisanych do ewideneji dostawcow, zgodnie z art. 87
tej ustawy;
4) zakupu zwierz^t gospodarskich wchodz^cych w sklad stada podstawowego w
rozumieniu przepisow o organizaeji hodowli I rozrodzie zwierz^t gospodarskich;
5) zakupu sprzetu komputerowego i oprogramowania oraz zakupu patentow i
licencji sluz^cych wsparciu prowadzonej dzialalnosci rolniczej;
6) zakupu, instalacji lub budowy elementow infrastruktury technieznej wptywajqcych
bezposrednio na warunki prowadzenia dziatalnosci rolniczej.
Pomoc nie moze dotyezye kosztow odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego
budynku, ktory podlega obowi^zkowemu ubezpieczeniu budynkow wchodz^cych w
sklad gospodarstwa rolnego, o ktorym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowi^zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Pomoc przyznaje si^ i wyplaca do wysokosci:
1) wartosci szkod w uszkodzonym lub zniszczonym sktadniku gospodarstwa,
oszacowanych przez komisj^, ktorego odtworzenia dotyezy wniosek o przyznanie
pomocy, pomniejszonej o kwot§ odszkodowania uzyskanego z tytutu
ubezpieczenia tego skladnika gospodarstwa uszkodzonego lub zniszczonego w
wyniku wyst^pienia co najmniej jednego ze zdarzeh losowych od ryzyka
wyst^pienia takich zdarzeri oraz
2) limitu, ktory w okresie realizaeji programu wynosi maksymalnie 300 tys. zt na
jednego benefiejenta i na jedno gospodarstwo.

Jezeli rolnik nie zawarl umowy ubezpieczenia obowi^zkowego upraw w rozumieniu
przepisow o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz^t gospodarskich, waznej na
dzien wystqpienia szkody w plantacji chmielu, sadzie tub plantacji krzewow
owocowych, ktore chce odtworzyc, kwot^ pomocy na odtworzenie pomniejsza si^ o
50%. Pomniejszenia pomocy nie stosuje si^, jezeli rolnik nie zawart umowy
ubezpieczenia obowi^zkowego z powodu pisemnej odmowy zawarcia tej umowy co
najmnie] przez dwa zakJady ubezpieczeh. ktore zawarty z ministrem wtasciwym do
spraw rolnictwa umowy w sprawie stosowania doptat ze srodkow budzetu panstwa
do sktadek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierz^t gospodarskich.
Na realizacj^ tego instrumentu wsparcia przewidziano w PROW 2014 - 2020 ok. 215
min euro.
Szczegotowe warunki przyznania pomocy w ramach ww. instrumentu wsparcia
okreslone zostaty w rozporz^dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4
listopada 2016 r. w sprawie szczegotowych warunkow i trybu przyznawania oraz
wyptaty pomocy finansowej na operacje typu Jnwestycje odtwarzaj^ce potencjat
produkcjj
rolnej
ramach
poddziatania
.Wsparcie
inwestycji
w
w odtwarzanie gruntow rolnych i przywracanie potencjatu produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku kl^sk zywiotowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i
katastrof obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 1858 oraz Dz. U. poz. 1571).

