Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – koszty transakcyjne

Koszty transakcyjne dla wariantów Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki
ptaków na obszarach Natura 2000 i wariantów Pakietu 5. Cenne siedliska poza
obszarami Natura 2000
Wysokość kwoty przeznaczonej
Koszty transakcyjne
na refundację kosztów
transakcyjnych
Koszty transakcyjne w do 1 ha
260 zł
związku z
powyżej 1 ha do 5 ha
1 000 zł
sporządzeniem
powyżej 5 ha do 20 ha
2 000 zł
dokumentacji
przyrodniczej dla
siedliska o
powierzchni:

powyżej 20 ha do 50 ha

3 000 zł

powyżej 50 ha

4 000 zł

Rolnikowi lub zarządcy może zostać przyznana kwota przeznaczona na refundację
kosztów transakcyjnych, poniesionych z tytułu:
▪ sporządzenia w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia, lub
w drugim roku realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego
dokumentacji przyrodniczej siedlisk przyrodniczych lub siedlisk lęgowych ptaków
położonych na trwałych użytkach zielonych lub obszarach przyrodniczych,
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej w przypadku Pakietu 4 i 5 (z wyłączeniem wariantu
4.7);
▪ wykonania w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych, o których mowa w
art. 44 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. 2019, poz. 568),
oceny wytworzonego materiału siewnego lub nasion potwierdzającej wymaganą
jakość wytworzonego materiału siewnego lub nasion uprawianych na gruntach
ornych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowoklimatycznej, objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit
drugi pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, w przypadku Wariantu 6.2., jeżeli
są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w
ramach danego pakietu lub wariantu,
Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych
z tytułu sporządzenia dokumentacji przyrodniczej z ust. 1 załącznika nr 7 do
rozporządzenia, w którym są określone koszty transakcyjne, z tym, że nie może ona
przekraczać 20% wysokości:

▪

pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za realizację
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w ramach którego jest
wymagane posiadanie dokumentacji przyrodniczej – w przypadku sporządzenia
dokumentacji przyrodniczej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku
rozpoczęcia realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
▪ drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za realizację
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w ramach którego jest
wymagane posiadanie dokumentacji przyrodniczej – w przypadku sporządzenia
dokumentacji przyrodniczej w drugim roku realizacji danego zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego.
Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych
z tytułu sporządzenia dokumentacji przyrodniczej dla siedlisk przyrodniczych lub
siedlisk lęgowych ptaków położonych na trwałych użytkach zielonych lub obszarach
przyrodniczych, przyznanej za sporządzenie dokumentacji przyrodniczej dla siedliska,
które jest położone na działce rolnej, dla obszaru której w całości ustanowiono plan
ochrony albo plan zadań ochronnych, ustala się zgodnie z ust. 2, jednakże w
wysokości pomniejszonej o 10%
Rolnikowi może zostać przyznana kwota przeznaczona na refundację kosztów
transakcyjnych, poniesionych z tytułu wykonania w laboratoriach urzędowych lub
akredytowanych, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o
nasiennictwie (Dz.U. 2019, poz. 568), oceny wytworzonego materiału siewnego lub
nasion potwierdzającej wymaganą jakość wytworzonego materiału siewnego lub
nasion uprawianych na gruntach ornych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, objętych obszarem zatwierdzonym w
rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, w
przypadku Wariantu 6.2., jeżeli są spełnione warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej w ramach danego pakietu lub wariantu.
Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych
z tytułu wykonania w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych, oceny
wytworzonego materiału siewnego lub nasion potwierdzającej wymaganą jakość
wytworzonego materiału siewnego lub nasion uprawianych na gruntach ornych,
ustala się zgodnie z ust. 2 załącznika nr 7 do rozporządzenia, z tym że nie może ona
przekraczać 20% wysokości płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację
Wariantu 6.2. przyznanej za rok, w którym została dokonana ta ocena.

Koszty transakcyjne dla wariantu 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału
siewnego

Koszty transakcyjne

1. Koszt wykonania oceny
wytworzonych
nasion
w laboratoriach urzędowych lub
akredytowanych w przypadku
wytwarzania nasion gatunków
roślin wymienionych w ust. 4
załącznika
nr
4
do
rozporządzenia

za 1 z następujących gatunków
roślin:
lnianka siewna (lnicznik siewny)
(Camelina sativa (L.) Crantz),
nostrzyk biały (Melilotus alba
Medik.), lędźwian siewny
(Lathyrus sativus L.), soczewica
jadalna (Lens culinaris Medik.),
pasternak zwyczajny (Pastinaca
sativa L.), przelot pospolity
(Anthylis vulneraria L.)
za 1 z następujących gatunków
roślin:
pszenica płaskurka (Triticum
diccocum Schrank), pszenica
samopsza
(Triticum
monococcum L.), żyto krzyca
(Secale cereale var. multicale
Metzg. ex Alef.), gryka
zwyczajna
(Fagopyrum
esculentum Moench), proso
zwyczajne (Panicum miliaceum
L.)

2. Koszt wykonania oceny
wytworzonego
materiału
siewnego
w
laboratoriach
urzędowych
lub
akredytowanych w przypadku
wytwarzania
materiału za każdy gatunek rośliny
siewnego
roślin
odmian
regionalnych i amatorskich
wpisanych do rejestru odmian
prowadzonego na podstawie
przepisów o nasiennictwie

Wysokość kwoty
przeznaczonej na
refundację kosztów
transakcyjnych

268 zł

240 zł

262 zł

