Pomoc po suszy dla rolników i rybaków
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których
gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi, a także rybakom
prowadzącym hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi.
W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których
gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co
najmniej 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28
września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną
przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który
nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty.
Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30
proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17
października 2018 r. W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha
powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy.
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych
spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, 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 lub powodzi, 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.
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.

Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:
1. pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr
1408/2013:



kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o
powierzchni upraw, w których powstały szkody,
zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze
złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego
otrzymanej pomocy de minimis).

2. pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 - pomoc
publiczna:


kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o
powierzchni upraw, w których powstały szkody, z adnotacją wojewody
potwierdzającą wystąpienie szkód.

O pomoc w ARiMR mogą ubiegać się także rybacy, którzy prowadzili chów lub hodowlę
ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r.
susza lub powódź. Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji w terminie
od 14 do 28 września 2018 r. Rybacy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł do 1 ha
gruntów pod zarybionymi stawami.
Do wniosku należy dołączyć:







zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem
zaświadczenia jest wypełnienie we wniosku oświadczenia dotyczącego otrzymanej
pomocy de minimis),
oświadczenie wnioskodawcy o powierzchni stawu zarybionego, na wskazanej we
wniosku działce ewidencyjnej,
oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im.
Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania RRW-22 za rok 2016
oraz rok 2017,
kserokopię nakazu płatniczego podatku rolnego za 2018 r. wystawionego przez organ
podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia stawu zarybionego.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa – www.arimr gov.pl, w zakładce Susza-Pomoc klęskowa.

