ARTYKUŁ SPONSOROWANY

To był rok
Rok 2020 to kolejny okres pełen wyzwań dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czas nowych i ambitnych celów. Wszystko wskazuje na to,
że zakończy się pełnym sukcesem. O ile w 2019 roku polska wieś borykała się
z dotkliwą suszą, a pracownicy ARiMR robili wszystko, aby sprostać oczekiwaniom rolników i w ekspresowym tempie rozpatrzyć wnioski klęskowe, o tyle
w roku 2020, rozprzestrzeniająca się na początku i pod koniec roku epidemia
utrudniała obsługę administracyjną wniosków.
Nałożone na ARiMR dodatkowe działania wspierające działy rolne szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19, mimo iż nie było na nie zbyt wiele czasu,
również zostały sprawnie wdrożone i są skutecznie realizowane.
Spośród wielu działań obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wspierających i modernizujących polską wieś, sztandarowym
i największym finansowo jest realizacja płatności bezpośrednich. ARiMR naliczyła i wypłaciła w tym roku zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2020
rok oraz zaliczki na poczet płatności obszarowych PROW dla blisko 100%
wnioskujących producentów rolnych. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa
przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł.
Zaliczki w 2020 roku są wypłacane polskim rolnikom na najwyższym, dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich
wynoszą 70%, a w przypadku płatności obszarowych PROW – 85%. Przekazywanie zaliczek zakończyło się 30 listopada 2020 r., a od 1 grudnia rozpoczynamy
realizację płatności końcowych.
Na początku grudnia ARIMR rozpoczyna realizację płatności wniosków o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.
Na Dolnym Śląsku wnioski o wsparcie w ramach tego działania złożyło około
2800 producentów. Zgodnie z założeniami płatności w ramach tego działania
zostaną zrealizowane najpóźniej do końca roku.
Natomiast na początku listopada ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie pomocy od posiadaczy chryzantem, którzy ponieśli straty w związku
z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Takich
wniosków zostało złożonych w Biurach Powiatowych na Dolnym Śląsku ponad 300. Ich obsługa jest sukcesywnie realizowana i planujemy ją zakończyć
do końca roku.
Według harmonogramu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
do końca 2020 roku zaplanowane są jeszcze nabory na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, „Modernizacja gospodarstw
rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie”, „Inwestycje mające
na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi
ze źródeł rolniczych” i „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach
Natura 2000”.

Tymczasem od 15 października do 31 grudnia 2020 r., oddziały regionalne
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski na rekompensaty za straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. O pomoc w ramach działania „Inwestycje
odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy
ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk
żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne
skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie
pioruna. O wsparcie mogą też aplikować rolnicy, którym powiatowy lekarz
weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok
świń w celu zwalczania ASF. Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli
straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub
w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.
Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach, uprawniająca do starania się o pomoc, musi wynieść co najmniej 30%
średniej rocznej produkcji rolnej. Straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących
się do objęcia wsparciem.
Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę. Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk
afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu
zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej
30% świń będących w posiadaniu tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, wynosi do
300 tys. zł, jednak nie może ona przekroczyć poziomu 80%. kosztów kwalifikowanych. W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, dotacja może być
przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa,
np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych
budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, może otrzymać
rekompensatę na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

Więcej informacji na temat działań realizowanych przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można znaleźć
pod adresem: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii –
tel. 800 38 00 84 oraz w punktach informacyjnych w biurach
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Wszystkim Rolnikom wraz z ich Rodzinami
składamy serdeczne życzenia udanych,
wypełnionych radością i miłością
Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękując za dotychczasowe współdziałanie życzymy
w nadchodzącym Nowym Roku 2021
satysfakcjonujących efektów pracy, bezpieczeństwa
oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstw
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