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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zdaniem ministra
Szanowni Paƒstwo!
Koƒczy si´ kolejny rok gospodarczy w rolnictwie. Czas
do˝ynek zamyka i jednoczeÊnie rozpoczyna nowy cykl
prac w gospodarstwach rolnych.
Aura sprzyjała wi´kszoÊci rolników. Plony sà dobre. Niestety, poziom cen skupu zbó˝ nie był i nie jest satysfakcjonujàcy, szczególnie po ubiegłym, rekordowym pod tym
wzgl´dem roku. Spadek cen skupu jest wyraênie odczuwalny przez rolników. Nasza gospodarka nie funkcjonuje
w oderwaniu od rynku europejskiego, ani nawet Êwiatowego. W tym roku warunki wegetacji zbó˝ w Europie (wliczajàc w to kraje UE i WNP) były lepsze ni˝ w 2012 r., kiedy to w niektórych krajach b´dàcych du˝ymi producentami zbó˝ miał miejsce nieurodzaj. Tegoroczne prognozy
przewidujà, ˝e zbiory zbó˝ w Europie b´dà znaczàco
wi´ksze od ubiegłorocznych. Równie˝ zbiory Êwiatowe zapowiadajà si´ lepiej ni˝ w poprzednim sezonie.
W koƒcu lipca br. ceny zbó˝ w Unii Europejskiej były
znacznie ni˝sze ni˝ w rok wczeÊniej. Ârednia cena pszenicy konsumpcyjnej (wyra˝ona w PLN) była w Unii Europejskiej ni˝sza o 15%, a pszenicy paszowej o 20%.
Wi´kszy ni˝ w Polsce spadek cen odnotowano w Niemczech (o 24%), w Rumunii i Hiszpanii (po 21%), na Litwie (o 19%), w Estonii i Włoszech (po 17%). W Polsce
w tym okresie ceny pszenicy konsumpcyjnej obni˝yły si´
o około 15%, a paszowej o niecałe 18%. Nie bez znaczenia jest równie˝ ró˝nica kursu złotego pomi´dzy poprzednim a obecnym sezonem skupowym.
2

Nie mamy mo˝liwoÊci prowadzenia skupu interwencyjnego. Wynikajàce ze Wspólnej Polityki Rolnej mechanizmy sà uruchamiane przez Komisj´ Europejskà na mocy przepisów wspólnotowych. Przypomn´, ˝e działania
interwencyjne na rynku zbó˝ prowadzone sà przez agencje interwencyjne funkcjonujàce w oparciu o ujednolicone dla całej Wspólnoty zasady od 1 listopada do
31 maja roku nast´pnego. Zakupami interwencyjnymi
sà obj´te: pszenica zwyczajna, pszenica durum, j´czmieƒ, kukurydza i sorgo. W skupie interwencyjnym obowiàzuje jednakowa cena dla wszystkich zbó˝ wynoszàca 101,31 euro/t.
Na posiedzeniach unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa nie raz opowiadałem si´ za podniesieniem cen interwencyjnych i utrzymaniem tego mechanizmu, ale WPR zmierza w kierunku dalszej liberalizacji
rynków rolnych, a nie regulacji i nie było poparcia dla
tej propozycji.
W tej sytuacji jednym ze sposobów ograniczenia negatywnych skutków wahaƒ cen jest organizowanie si´
rolników we wspólne formy gospodarowania, takie jak
np. grupy producenckie czy spółdzielnie.
O tych sprawach b´dziemy mogli porozmawiaç
tak˝e na Mi´dzynarodowych Targach POLAGRA FOOD,
które odb´dà si´ w Poznaniu pod koniec wrzeÊnia.
Ta impreza to tak˝e podsumowanie osiàgni´ç
polskiego rolnictwa i przetwórstwa, które okazało
si´ rekordowe pod wzgl´dem naszego eksportu rolno-spo˝ywczego.
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Projekt PROW
na lata 2014-2020
ZgłoÊ uwag´, pomysł, propozycj´
W 6. numerze Biuletynu Informacyjnego z br. przedstawiliÊmy
Wst´pny Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020. W tym numerze prezentujemy pierwszà wersj´ Projektu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, który powstał w wyniku prac prowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w oparciu o propozycje i uwagi zgłoszone przez
partnerów społecznych i gospodarczych do Wst´pnego Zarysu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

N

ale˝y podkreÊliç, ˝e prace
nad Programem prowadzone sà w oparciu o projekty
aktów prawnych dotyczàcych nowej
perspektywy finansowej (2014 2020). Równolegle z opracowywaniem Programu toczà si´ negocjacje w zakresie pakietu legislacyjnego WPR po 2013 r. Dodatkowo nie
jest równie˝ znany ostateczny kształt
bud˝etu na lata 2014-2020.
Opracowywany Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 stanowiç b´dzie jedno z najwa˝niejszych narz´dzi realizacji
Strategii zrównowa˝onego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa. B´dzie realizował cel ogólny i te cele szczegółowe Strategii, które odpowiadajà misji i celom Wspólnej Polityki
Rolnej oraz unijnym priorytetom
rozwoju obszarów wiejskich.
Projekt PROW 2014-2020,
w porównaniu ze wst´pnym zarysem, został w szczególnoÊci uzupełniony o analiz´ sytuacji pod wzgl´dem mocnych i słabych stron,
a tak˝e szans i zagro˝eƒ w odniesieniu do poszczególnych priorytetów rozwoju obszarów wiejskich
okreÊlonych w projekcie rozporzàdzenia EFRROW. Wnioski sformuBIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

łowane na podstawie analizy
SWOT stanowià podstaw´ do odpowiedniego zaprojektowania oraz
ukierunkowania wsparcia w ramach poszczególnych instrumentów przyszłego Programu.
Ponadto dokonana została weryfikacja zakresu poszczególnych
działaƒ i uzupełnienie oraz uszczegółowienie ich opisów, jak równie˝
przedstawiona została pierwsza,
wst´pna propozycja dotyczàca
kształtu systemu instytucjonalnego
wdra˝ania Programu. Na obecnym
etapie zakłada si´, ˝e funkcj´ insty-

tucji wdra˝ajàcych pełniç b´dà:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencja
Rynku Rolnego (ARR), Fundacja
Programów Pomocy dla Rolnictwa
(FAPA) oraz Samorzàdy Województw i Krajowe Centrum Doradztwa Rolniczego. W porównaniu
z perspektywà finansowà 20072013 nie przewiduje si´ zmian
w zakresie dotyczàcym wyznaczenia
instytucji zarzàdzajàcej, agencji
płatniczej i jednostki certyfikujàcej.
W cele uzupełnienia wst´pnego
zarysu PROW wprowadzone zostały tak˝e dodatkowe rozdziały zawierajàce informacje na temat Planu
Komunikacyjnego oraz funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich i pomocy technicznej.
PROW 2014-2020 b´dzie realizował wszystkie szeÊç priorytetów
wyznaczonych dla wspólnotowej
polityki rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2014-2020. Obecnie za-

Jednym z kilku instrumentów wsparcia Priorytetu 1 PROW 20014-2020 jest doradztwo
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kłada si´ realizacj´ w ramach poszczególnych priorytetów nast´pujàcych instrumentów wsparcia.
4 Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie,
leÊnictwie i na obszarach wiejskich
1 Transfer wiedzy i działania informacyjne
1 Doradztwo
1 Współpraca

wprowadzanie odpowiednich działaƒ zapobiegawczych
4 Priorytet 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów
zale˝nych od rolnictwa i leÊnictwa
1 Działanie rolnoÊrodowiskowoklimatyczne
1 Rolnictwo ekologiczne
1 PłatnoÊci dla obszarów ONW
1 Scalanie gruntów

W nowym okresie programowania młodzi rolnicy b´dà mogli uzyskaç wsparcie
podobnie jak w PROW 2007-2013

dowa i poprawa dziedzictwa kulturowego wsi, infrastruktura małej
skali
1 LEADER
Proces konsultacji PROW na lata 2014-2020 rozpoczàł si´
w kwietniu br. W pierwszym etapie
konsultowany był Wst´pny Zarys
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Tworzenie targowisk b´dzie dofinansowywane w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

4 Priorytet 2. Poprawa konku- 4 Priorytet 5. Wspieranie efekW procesie przygotowania ProrencyjnoÊci wszystkich rodzajów tywnego gospodarowania zasoba- gramu uczestniczà nast´pujàcy
gospodarki rolnej i zwi´kszenie mi i przechodzenia na gospodark´ partnerzy:
rentownoÊci gospodarstw rolnych
niskoemisyjnà i odpornà na zmian´ 1 organy lokalne, organy regio1 Mo der ni za cja
gospodarstw klimatu w sektorach: rolnym, spo- nalne i inne władze publiczne;
1 partnerzy gospodarczy i sporolnych
˝ywczym i leÊnym
1 Restrukturyzacja małych gospo1 Zalesianie i tworzenie terenu załeczni;
1 podmioty reprezentujàce społedarstw
lesionego
1 Premia dla młodych rolniczeƒstwo
obywatelskie,
§ Celem Programu Rozwoju Obszarów
ków
w tym partnerzy działajàcy
4 Priorytet 3. Poprawa orga- Wiejskich na lata 2014-2020 niezmiennie na rzecz ochrony Êrodowinizacji łaƒcucha ˝ywnoÊcio- pozostajà: poprawa konkurencyjnoÊci
ska, organizacje pozarzàdowego i promowanie zarzàdza- rolnictwa, zrównowa˝one zarzàdzanie
we oraz podmioty odpowienia ryzykiem w rolnictwie
dzialne za promowanie rówzasobami naturalnymi i działania
1 Systemy jakoÊci produktów
noÊci i niedyskryminacji.
w dziedzinie klimatu oraz zrównowa˝ony
rolnych i Êrodków spo˝yw- rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Podstawowym narz´dziem
czych
procesu konsultacji społecz1 Przetwórstwo i marketing pro4 Priorytet 6. Zwi´kszanie włà- nych PROW 2014-2020 jest, poduktów rolnych
czenia społecznego, ograniczanie wołany przez Ministra Rolnictwa
1 Tworzenie grup producentów
ubóstwa i promowanie rozwoju go- i Rozwoju Wsi, specjalny organ opi1 Podstawowe usługi i odnowa
spodarczego na obszarach wiej- niodawczo -doradczy, tj. Zespół
wsi na obszarach wiejskich – targo- skich
wspierajàcy prace nad przygotowa1 Premie na rozpocz´cie działalwiska
niem Programu Rozwoju Obszarów
1 Przywracanie potencjału pronoÊci pozarolniczej
Wiejskich na lata 2014-2020.
1
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku
Podstawowe usługi i odnowa Przedstawiciele rolników, organizakl´sk ˝ywiołowych i katastrof oraz wsi na obszarach wiejskich – odbu- cji społecznych i gospodarczych
4
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oraz samorzàdów, uczestniczàcy
w pracach Zespołu, zgłosili w czasie pierwszego etapu konsultacji
szereg propozycji i komentarzy
do prezentowanych dokumentów.
Równolegle z pracami Zespołu
prowadzone były tak˝e konsultacje
online poprzez stron´ internetowà
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich. Odbyło si´ te˝ wiele spotkaƒ i konferencji prezentujàcych
zało˝enia nowego Programu, podczas których wszyscy zainteresowani
mogli zgłaszaç swoje postulaty i komentarze. Zało˝enia PROW 20142020 przedstawiane sà równie˝
na konferencjach i seminariach organizowanych w ramach bie˝àcej
działalnoÊci KSOW. Zebrane w ramach I etapu konsultacji uwagi,
w tym zgłoszenia pisemne, zostały
przeanalizowane i wykorzystane
w pracach nad pierwszà wersjà projektu PROW 2014-2020.

Pozostałe działania podejmowane w trakcie I etapu
konsultacji społecznych
PROW 2014-2020
1 W dniu 17 kwietnia 2013 r. zało˝enia PROW 2014-2020 zaprezentowane zostały podczas posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie
posiedzenia minister rolnictwa
i rozwoju wsi Stanisław Kalemba
przedstawił członkom Komisji wyniki posiedzenia Rady Europejskiej,
które odbyło si´ 7-8 lutego 2013 r.
oraz marcowego posiedzenia Rady
EU ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.
Natomiast podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Zofia Szalczyk przedstawiła zało˝enia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
1 W tym samym dniu na X posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
równie˝ zostały zaprezentowane zało˝enia PROW 2014-2020.
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1 W dniu 23 kwietnia 2013 r.,
pod przewodnictwem podsekretarza stanu w MRiRW Zofii Szalczyk,
odbyło si´ pierwsze posiedzenie
Zespołu – Grupy Roboczej wspierajàcej prace nad przygotowaniem PROW na lata 2014-2020.

mo˝liwy zakres interwencji przyszłego PROW. Uczestnicy spotkania,
reprezentujàcy ró˝ne grupy potencjalnych beneficjentów, podkreÊlali
koniecznoÊç uj´cia w PROW 20142020 okreÊlonego zakresu wsparcia, istotnego z punktu widzenia in-

Rolnictwo ekologiczne, zgodnie z projektem rozporzàdzeƒ dotyczàcych WPR 2014-2020, b´dzie odr´bnym działaniem

W trakcie spotkania przedstawiono
i przedyskutowano Wst´pny Zarys
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Omówiono równie˝ projekty przepisów
UE dotyczàcych realizacji PROW
2014-2020 oraz zaprezentowano
informacje dotyczàce aktualnego
stanu oraz dalszych planowanych
prac nad przygotowaniem Programu. Uczestnicy spotkania wyrazili
zaniepokojenie co do mo˝liwoÊci
zakresu interwencji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu SpójnoÊci, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego. Wyra˝ono obawy co
do nieuwzgl´dnienia niezb´dnych
inwestycji na obszarach wiejskich
w ramach programów operacyjnych polityki spójnoÊci. W dyskusji
pojawiły si´ pytania dot. przyszłego
bud˝etu rozwoju obszarów wiejskich, co b´dzie determinowało

teresów organizacji/instytucji, które
reprezentowali.
1 W dniu 24 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
rozpocz´ło konsultacje społeczne
PROW 2014-2020 w trybie online.
Wst´pny Zarys Programu został zamieszczony na stronie internetowej
MRiRW (www. minrol. gov. pl) oraz
na portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (www. ksow. gov. pl).
W ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych, za poÊrednictwem adresu: konsultacjePROW
@minrol.gov.pl, mo˝na przekazywaç uwagi, komentarze i propozycje do Zarysu.
1 W tym samym dniu na konferencji zorganizowanej przez Kancelari´
Prezydenta RP, poÊwi´conej wyzwaniom rolnictwa i obszarów wiejskich w Êwietle nowego okresu programowania na lata 2014-2020,
przedstawiciel MRiRW zaprezentował Wst´pny Zarys PROW 20142020. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele Senatu RP, Parlamentu Europejskiego oraz Êrodo5
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wisk i organizacji sektora rolno-spo˝ywczego i obszarów wiejskich,
w tym: przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, instytucji naukowo-badawczych i rolniczych szkół
wy˝szych oraz zwiàzków i organizacji bran˝owych i zawodowych rolników i producentów rolnych.

Ze wzgl´du na koniecznoÊç bardzo silnego ukierunkowania wsparcia, nie tylko przyszłego programu
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ale równie˝ polityki spójnoÊci
i polityki rozwoju rybołówstwa,
szczególnego znaczenia nabiera
kwestia analizy SWOT. Z analizy tej

Obszary o ograniczeniach naturalnych (obecnie ONW) w oparciu o 8 nowych kryteriów biofizycznych b´dà musiały
wyznaczyç wszystkie paƒstwa członkowskie do 2018 r.

W dniu 25 kwietnia 2013 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba spotkał si´ z szefami
organizacji rolniczych zrzeszonych
w COPA-COGECA i CEJA. Minister
przedstawił uczestnikom spotkania
m.in. tak˝e wyniki dotychczasowych
prac dotyczàcych kształtu Wspólnej
Polityki Rolnej w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020.
1 W dniach 8-10 maja 2013 r.
zostały zorganizowane posiedzenia
czterech podgrup tematycznych
działajàcych w ramach Zespołu – Grupy Roboczej wspierajàcej
prace nad przygotowaniem RROW
na lata 2014-2020. Odbyły si´
posiedzenia nast´pujàcych podgrup tematycznych:
– 8 maja 2013 r. posiedzenie
Podgrupy 2 (2 i 3 priorytet)
– 9 maja 2013 r. posiedzenie
Podgrupy 3 (priorytet 4 i 5)
– 10 maja 2013 r. posiedzenie
Podgrupy 1 (1 priorytet)
– 10 maja 2013 r. posiedzenie
Podgrupy 4 (6 priorytet)
1

6

powinny wynikaç wprost potrzeby
finansowania Êrodkami publicznymi konkretnych działaƒ wspierajàcych rozwój obszarów wiejskich.
W zwiàzku z powy˝szym pierwsze
spotkania podgrup poÊwi´cone zostały pogł´bionej dyskusji nad projektami analizy SWOT przygotowanej przez ekspertów MRiRW dla poszczególnych priorytetów wynikajàcych z rozporzàdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW). W chwili
obecnej trwa przekazywanie do
MRiRW komentarzy/uwag do poszczególnych analiz.
1 W dniu 10 maja 2013 r. na posiedzeniu Wielkopolskiego Forum
Rolniczego odbywajàcego si´ podczas Krajowej Wystawy Zwierzàt
Hodowlanych w Poznaniu podsekretarz stanu w MRiRW Zofia Szalczyk przedstawiła Wst´pny Zarys
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020 i zaprosiła wszystkich zainteresowanych
do włàczania si´ w prace grup roboczych opiniujàcych projekt Programu. Uczestnikami Wielkopolskiego Forum Rolniczego byli laureaci i nominowani konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, przedstawiciele samorzàdów miast i gmin
Wielkopolski, podmioty gospodarcze bran˝y rolno-spo˝ywczej, organizacje rolnicze, instytuty naukowe
i organizacje oraz instytucje działajàce na rzecz rolnictwa i przemysłu
rolno-spo˝ywczego.
1 W dniu 21 maja 2013 r. odbyło
si´ drugie posiedzenie Zespołu – Grupy Roboczej wspierajàcej
prace nad przygotowaniem PROW
na lata 2014-2020. W trakcie spotkania zaprezentowano analiz´
SWOT PROW 2014-2020 oraz
wnioski i rekomendacje wypracowane w trakcie prac podgrup ds.
priorytetów. Ponadto wykonawca
oceny ex ante Programu przedstawił
uwagi i rekomendacje do Wst´pnego Zarysu PROW 2014-2020.
1 Kolejne posiedzenia Podgrupy 2
zajmujàcej si´ tematykà konkurencyjnoÊci sektora rolnego i poprawy
organizacji łaƒcucha ˝ywnoÊciowego odbyły si´ dn. 23 i 27 maja 2013 r. Omawiano zagadnienia
zwiàzane z przyszłym ukierunkowaniem poszczególnych działaƒ
PROW 2014-2020.
1 W dniu 3 czerwca 2013 r. odbyło si´ kolejne posiedzenie Podgrupy 1 ds. ułatwiania transferu wiedzy
w rolnictwie.
1 W dniu 5 czerwca 2013 r. podczas posiedzenia Mi´dzyresortowego Zespołu ds. Programowania
i Wdra˝ania Funduszy Strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci Unii Europejskiej,
radca
generalny
w MRiRW Zofia Krzy˝anowska zaprezentowała zało˝enia PROW
2014-2020.
1 W dniu 14 czerwca 2013 r.
przedstawiciel MRiRW przedstawił
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

zało˝enia nowego PROW na spotkaniu organizowanym przez Samorzàd Województwa Podkarpackiego, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz Podkarpackà Izb´ Rolniczà (Polaƒczyk, woj. podkarpackie).
1 W dniu 17 czerwca 2013 r.
podczas debaty „Perspektywy finansowe dla wielkopolskiej wsi w przewidywaniach PROW i WRPO
na lat 2014-2020” zorganizowanej przez Wielkopolskà Izb´ Rolniczà podsekretarz stanu w MRiRW
Zofia Szalczyk przedstawiła m.in.
zało˝enia dot. PROW 2014-2020.
1 W dniu 18 czerwca 2013 r.
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło si´ spotkanie,
w trakcie którego omówione zostały zało˝enia i stan prac
nad PROW 2014-2020 w celu koordynacji działaƒ obejmujàcych
wsparcie osób z terenów wiejskich
w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej
UE 2014-2020.
1 W dniu 19 czerwca 2013 r.
Warmiƒsko-Mazurska Izba Rolnicza
zorganizowała spotkanie, w trakcie
którego przedstawiciel MRiRW
przedstawił zało˝enia PROW
2014-2020.
1 W dniu 18 czerwca 2013 r. odbyło si´ pierwsze spotkanie Podgrupy 5 ds. pomocy technicznej.
W trakcie posiedzenia zaprezentowano podstawy zało˝eƒ programowania pomocy technicznej PROW
2014-2020 oraz wst´pne propozycje dot. wdra˝ania pomocy technicznej PROW 2014-2020, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i działaƒ informacyjno-promocyjnych.
1 W dniu 21 czerwca 2013 r.
podczas posiedzenia Komitetu Monitorujàcego PROW 2007-201,
zało˝enia do nowego Programu
zostały zaprezentowane przedstawicielom KE ds. Rolnictwa oraz
przedstawicielom Komitetu.
1 W dniu 1 lipca 2013 r. odbyło
si´ w gmachu Ministerstwa RolnicBIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

twa i Rozwoju Wsi trzecie spotkanie
Podgrupy 3 ds. odtwarzania,
ochrony i wzmacniania ekosystemów zale˝nych od rolnictwa i leÊnictwa oraz wspierania efektywnego gospodarowania zasobami
i przechodzenia na gospodark´ ni-

W ramach II etapu konsultacji
planuje si´ równie˝ zorganizowanie
kolejnych spotkaƒ Zespołu wspierajàcego prace nad przygotowaniem PROW na lata 2014-2020.
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zale˝y na tym, aby prowadzona

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego to jeden z priorytetów WPR 2014-2020

skoemisyjnà i odpornà na zmian´
klimatu w sektorach rolnym, spo˝ywczym i leÊnym. W trakcie posiedzenia zaprezentowano kształt
przyszłego programu rolno Êrodowiskowego w przyszłym okresie
programowania.
1 26 lipca 2013 r. – rozpocz´cie II etapu konsultacji społecznych
projektu PROW 2014-2020.
Rozpocz´ty II etap konsultacji
pierwszej wersji Projektu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 b´dzie przebiegał
w podobnej formie co pierwszy. Zapraszamy wi´c do udziału w konsultacjach i przekazywania swoich
uwag, komentarzy i propozycji.
Projekt PROW 2014-2020 został
zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl)
oraz Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich (www.ksow.gov.pl) . Uwagi do pierwszej wersji projektu Programu mo˝na przesyłaç do 15
wrzeÊnia 2013 r. na adres e-mail:
konsultacjePROW@minrol.gov.pl.

polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich była zgodna z oczekiwaniami rolników i mieszkaƒców
wsi. Dlatego te˝ projekt Programu
jest i b´dzie na ka˝dym etapie
omawiany i konsultowany tak˝e na
ró˝nych spotkaniach, posiedzeniach i konferencjach z partnerami
społeczno-gospodarczymi, samorzàdami oraz rolnikami.
Po zakoƒczeniu II etapu konsultacji na przełomie paêdziernika i listopada 2013 r. przewiduje si´
przeprowadzenie konsultacji regionalnych w 16 województwach. Po
zakoƒczeniu konsultacji i opracowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
dokument zostanie przedło˝ony do
rozpatrzenia Radzie Ministrów. Nast´pnie, po akceptacji RM, Program zostanie przesłany do akceptacji Komisji Europejskiej.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica, fotolia
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Pomoc dla poszkodowanych
gospodarstw

P

roducenci rolni poszkodowani
w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych w 2013 r.,
poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeƒ, mogà ubiegaç si´ o nast´pujàce formy
pomocy.

W ramach Programu pomocy dla
rolników i producentów rolnych,
którzy ponieÊli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach
specjalnych produkcji rolnej
spowodowane wystàpieniem
w 2013 r. powodzi, huraganu,
gradu lub deszczu nawalnego:
Kredyty preferencyjne, zarówno
obrotowe jak i inwestycyjne, na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz udzielenie
por´czeƒ i gwarancji spłaty tych kredytów, zgodnie z rozporzàdzeniem
Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadaƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.
Nr 22, poz. 121, z póên. zm.).
Oprocentowanie kredytów bankowych na wznowienie produkcji rolnej
dla producentów rolnych, którzy
ubezpieczyli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 50% liczby zwierzàt gospodarskich wynosi 1,5% w skali roku. Kredytobiorcy, którzy nie posiadajà
w dniu wystàpienia szkód takich
umów, zapłacà obecnie odsetki
od ww. kredytów w wysokoÊci 2,81%
w skali roku.
1 Udzielenie przez Prezesa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na podstawie art. 41a ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 20 grud1

8

Dla producentów rolnych poszkodowanych podczas tegorocznych kl´sk ˝ywiołowych został opracowany kompleksowy
program pomocy

nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r.
Nr 50, poz. 291 z póên. zm.), na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłacaniu bie˝àcych składek
na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległoÊci z tego tytułu
w formie odraczania terminu płatnoÊci składek i rozkładania ich
na dogodne raty, a tak˝e umorzenie
w całoÊci lub w cz´Êci bie˝àcych
składek.
1 Zastosowanie
na podstawie
art. 23a ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1187,
z póên. zm.) przez Prezesa Agencji
NieruchomoÊci Rolnych odroczenia
albo rozło˝enia na raty płatnoÊci
z tytułu umów sprzeda˝y i dzier˝awy
albo umorzenie raty czynszu z tytułu

umowy dzier˝awy. Obni˝enie czynszu mo˝e nastàpiç po zło˝eniu przez
dzier˝awc´ wniosku wraz z protokołem oszacowania szkód sporzàdzonym przez komisj´ powołanà przez
wojewod´.
1 Udzielenie na podstawie ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r.
poz. 749, z póên. zm.) przez wójtów,
burmistrzów lub prezydentów miast
ulgi w podatku rolnym.
1 Udzielenie pomocy przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w wysokoÊci 100 zł
na 1 ha upraw rolnych lub 10 zł na
1 m2 upraw znajdujàcych si´ w tunelach foliowych lub szklarniach, kwalifikujàcych si´ do likwidacji. WysokoÊç pomocy b´dzie ustalana jako
iloczyn deklarowanej przez rolnika
we wniosku powierzchni upraw rolBIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

nych, na której wystàpiły szkody zimowania, przymrozków wiosen- z pomini´ciem roku o wielkoÊci prokwalifikujàce upraw´ do likwidacji nych, powodzi, huraganu, piorunu, dukcji najwy˝szej i najni˝szej.
1 Pomoc w kwocie 100 zł na 1 ha
obsuni´cia si´ ziemi lub lawiny.
oraz ww. stawek pomocy.
Zestawienie informacji o progra- upraw rolnych lub 10 zł na 1 m2
O pomoc w ramach programu
mogà ubiegaç si´ rolnicy, w których mie zostało przesłane Komisji Euro- upraw znajdujàcych si´ w tunelach
gospodarstwach rolnych lub dzia- pejskiej i pomoc w ramach tego pro- foliowych lub szklarniach, kwalifikułach specjalnych produkcji rolnej gramu b´dzie dost´pna dla poszko- jàcych si´ do likwidacji w formule de
szkody spowodowane przez po- dowanych rolników po opublikowa- minimis w przypadku szkód nieprzewódê, huragan, grad lub deszcz na- niu przez KE informacji o programie. kraczajàcych 30% Êredniej rocznej
produkcji rolnej z 3 lat poprzedzajàwalny zostanà oszacowane przez
Na podstawie rozporzàdzenia
cych rok, w którym wystàpiły szkody.
komisj´ powołanà przez wojewod´
Rady Ministrów w sprawie realiPomoc wskazana w pkt 1 i 2 b´dzie
właÊciwego ze wzgl´du na miejsce
zacji niektórych zadaƒ Agencji
pomniejszona o połow´, je˝eli prowystàpienia tych szkód i szkody te
Restrukturyzacji i Modernizacji
ducent rolny w dniu wystàpienia niewyniosà:
Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz. 121
korzystnego zjawiska nie miał ubez– powy˝ej 30% Êredniej rocznej
z póên. zm.) poszkodowani rolpieczonych co najmniej 50% upraw
produkcji rolnej w gospodarstwie
nicy mogà ubiegaç si´ o:
rolnych lub zwierzàt gospodarskich
rolnym lub dziale specjalnym pro1
Kredyty preferencyjne na wzno- (z wyłàczeniem łàk i pastwisk) od co
dukcji rolnej w stosunku do produkcji z trzech lat poprzedzajàcych rok, wienie produkcji rolnej po szkodach najmniej jednego z ryzyk: suszy, graw którym wystàpiły szkody, albo spowodowanych przez susz´, grad, du, deszczu nawalnego, ujemnych
z trzech lat w okresie pi´cioletnim deszcz nawalny, ujemne skutki prze- skutków przezimowania, przymrozpoprzedzajàcym rok, w którym wy- zimowania, przymrozki wiosenne, ków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu, obsuni´cia si´
stàpiły szkody, z pomini´ziemi lub lawiny.
ciem roku o wielkoÊci produkcji najwy˝szej i najni˝Pomoc w spłacie zaciàszej, lub
gni´tych wczeÊniej kre– powy˝ej 1050 zł w budytów preferencyjnych
dynkach
inwentarskich,
Zgodnie z zasadami stosomagazynowo-składowych,
wania ze Êrodków Agencji
szklarniach oraz innych buRestrukturyzacji i Modernidynkach i budowlach słu˝àzacji Rolnictwa dopłat
cych do produkcji rolniczej,
do oprocentowania kredytunelach foliowych, ciàgnitów inwestycyjnych, pokach, maszynach i urzàdzeszkodowani w wyniku nieniach rolniczych.
korzystnych zjawisk atmosŁàczna kwota pomocy
ferycznych producenci rolni
udzielana w ramach programu dla jednego gospo- Rolnicy, w których gospodarstwach wystàpiły szkody spowodowane m.in. przez gradobicie, mogà ubiegaç si´ w bandarstwa rolnego, w którym mogà otrzymaç pomoc z ARiMR w wysokoÊci 100 zł za 1 ha zniszczonych upraw rolnych kach o wydłu˝enie okresu
powstały szkody spowodospłaty zaciàgni´tych wczewane przez powódê, huragan, grad powódê, huragan, piorun, obsuni´- Êniej kredytów inwestycyjnych, w tym
lub deszcz nawalny zostanie pomniej- cie si´ ziemi lub lawin´, w tym tak˝e kl´skowych oraz o prolongowanie
szona o 50%, je˝eli w dniu wystàpie- w ramach pomocy de minimis, je˝eli spłat rat kredytów i odsetek prefenia szkód co najmniej 50% po- poniesione szkody nie przekroczà rencyjnych kredytów kl´skowych i inwierzchni upraw rolnych, z wyłàcze- progu 30% Êredniej rocznej produk- westycyjnych w ramach okresu kreniem łàk i pastwisk, lub co naj- cji rolnej w gospodarstwie rolnym dytowania ustalonego dla danej linii
mniej 50% liczby zwierzàt gospodar- lub dziale specjalnym produkcji rol- kredytowej. O szczegółach pomocy
skich, w gospodarstwie rolnym lub nej w stosunku do produkcji z trzech udzielanej przez ARiMR piszemy
dziale specjalnym produkcji rolnej nie lat poprzedzajàcych rok, w którym na str. 21 Biuletynu.
było ubezpieczonych od co najmniej wystàpiły szkody, albo z trzech lat
Departament Finansów
jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu w okresie pi´cioletnim poprzedzajà[ 22 623 17 64
nawalnego, ujemnych skutków prze- cym rok, w którym wystàpiły szkody,
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2013
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Rehabilitacja lecznicza
w KRUS
31 lipca 2013 r. weszło w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków
i trybu kierowania przez Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitacj´ leczniczà oraz udzielania zamówieƒ
na Êwiadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r.
poz. 860). Zastàpiło ono dotychczasowà regulacj´ w tym zakresie, a mianowicie rozporzàdzenie Ministra Polityki Społecznej
z dnia 7 kwietnia 2005 r. pod tym samym tytułem.
Rozporzàdzenie okreÊla:
1 wskazania do rehabilitacji leczniczej i ocen´ jej potrzeby,
1 warunki i tryb kierowania na rehabilitacj´ przez KRUS do zakładów rehabilitacji leczniczej,
1 warunki i tryb zwrotu kosztów
przejazdu do tych zakładów,
1 warunki i tryb przeprowadzania
konkursu oraz zawierania umowy
o Êwiadczenia i usługi rehabilitacyjne z zakładami rehabilitacji innymi
ni˝ oÊrodki KRUS.
Generalne warunki i tryb kierowania na rehabilitacj´ leczniczà
przez KRUS nie uległy zmianie
w stosunku do zasad dotychczasowych. Zniesiony został jedynie jeden warunek wykluczajàcy dotychczasowà mo˝liwoÊç skorzystania
przez rolnika lub domownika z rehabilitacji leczniczej finansowanej
przez KRUS, a mianowicie warunek
ukoƒczenia przez kobiet´ 60 lat,
a przez m´˝czyzn´ 65 lat, który to
wiek do koƒca 2012 r. był ustawowym wiekiem emerytalnym dla kobiet i m´˝czyzn.
Na rehabilitacj´ leczniczà KRUS
kieruje osob´ (rolnika lub domownika) uznanà za okresowo całkowicie niezdolnà do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujàcà odzy10

skanie zdolnoÊci do pracy w wyniku
leczenia i rehabilitacji oraz osob´,
która jest zagro˝ona całkowità niezdolnoÊcià do pracy w gospodarstwie rolnym, je˝eli:
1 podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, albo

ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolnoÊci do pracy i zachowała zdolnoÊç do samodzielnej egzystencji.
Je˝eli osoba ubezpieczona jest
zagro˝ona całkowità niezdolnoÊcià
do pracy w gospodarstwie rolnym
wskutek wypadku przy pracy rolniczej, wymieniony wy˝ej 18. miesi´czny okres karencji nie jest wymagany.
Podstaw´ do skierowania na rehabilitacj´ leczniczà stanowi prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej
KRUS, wydane w post´powaniu
orzeczniczym dla ustalenia prawa
1

O skierowaniu na rehabilitacj´ decyduje lekarz rzeczoznawca lub komisja lekarska KRUS

podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyƒskiemu na wniosek w pełnym
zakresie nieprzerwanie co najmniej
przez 18 miesi´cy przed zło˝eniem
wniosku o rehabilitacj´ leczniczà,
albo

1

do Êwiadczenia z ubezpieczenia
społecznego rolników. O skierowanie na rehabilitacj´ mo˝na si´ tak˝e ubiegaç na podstawie wniosku
lekarza leczàcego, którego wzór
został okreÊlony w załàczniku
do rozporzàdzenia. Wniosek skłaBIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

da si´ w oddziale regionalnym lub
placówce terenowej KRUS, właÊciwej ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby ubiegajàcej si´ o skierowanie na rehabilitacj´.
Wnioski o rehabilitacj´ leczniczà
podlegajà merytorycznej weryfikacji
i ocenie lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego
KRUS. Podstaw´ do skierowania
na rehabilitacj´ stanowi pozytywna ocena tego lekarza.
Ponownie na rehabilitacj´ mogà
byç skierowane osoby zagro˝one
całkowità niezdolnoÊcià do pracy po
12 miesiàcach od poprzedniej rehabilitacji, a po 6 miesiàcach osoby,
które majà prawo do przedłu˝onego
(ponad 180 dni) zasiłku chorobowego lub do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolnoÊci do pracy.
W przypadkach uzasadnionych procesem prowadzonego leczenia terminy te mogà byç skrócone.
Zgodnie z rozporzàdzeniem
na rehabilitacj´ leczniczà ze wskazaƒ zdrowotnych KRUS mo˝e skierowaç równie˝ dziecko ubezpieczonego rolnika lub domownika, które
jest w wieku uprawniajàcym
do renty rodzinnej (nie ukoƒczyło 16. roku ˝ycia). Rodzic ubiegajàcy si´ o skierowanie dziecka na rehabilitacj´ leczniczà, finansowanà
przez KRUS, je˝eli nie podlega
ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, musi legitymowaç si´ odpowiednio długim okresem nieprzerwanego ubezpieczenia
(wypadkowego,
chorobowego
i macierzyƒskiego albo emerytalno-rentowego), nawet je˝eli jest rencistà. Dla rencisty wymagany jest
okres co najmniej 12 miesi´cy,
a dla pozostałych osób co najmniej 18 miesi´cy, czyli analogicznie jak w przypadku wnioskowania
o własnà rehabilitacj´.
Je˝eli dziecko kierowane na rehabilitacj´ leczniczà wymaga opieki ze wzgl´du na wiek lub stan
zdrowia pobyt w zakładzie rehabiliBIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

tacji leczniczej KRUS zapewnia tak˝e jego opiekunowi prawnemu (rodzicowi). Pobyt ten jest odpłatny,
chyba ˝e rodzic dziecka został tak˝e zakwalifikowany do odbycia rehabilitacji leczniczej w tym samym
zakładzie.
Osobie skierowanej na rehabilitacj´ leczniczà przez KRUS przysługuje zwrot kosztów przejazdu
z miejsca zamieszkania do zakładu

bilitacji leczniczej finansowanej
przez KRUS wynosi 21 dni. Okres
ten mo˝e byç przedłu˝ony lub skrócony w zale˝noÊci od potrzeb zdrowotnych i terapeutycznych oraz rokowania przywrócenia zdolnoÊci
do pracy w gospodarstwie rolnym.
Rozporzàdzenie okreÊla tak˝e
warunki i tryb przeprowadzenia
konkursu ofert przez prezesa KRUS
na usługi rehabilitacyjne w innych

21 dni mo˝e trwaç podstawowa rehabilitacja finansowana przez KRUS, a w uzasadnionych przypadkach okres ten
mo˝e byç dłu˝szy

rehabilitacji. Zwrot kosztów tego
przejazdu dokonuje zakład rehabilitacji w formie gotówkowej na pisemny wniosek osoby skierowanej
po przyjeêdzie do tego zakładu
i przedstawieniu biletów lub rachunków za przejazd najtaƒszym
Êrodkiem komunikacji zbiorowej.
W przypadku gdy skierowany nie
przedstawi biletów lub rachunków
za przejazd, zwrotu kosztów przejazdu dokonuje si´ na podstawie
oÊwiadczenia o liczbie przebytych
kilometrów z miejsca zamieszkania
do zakładu według taryf przewozowych dla najtaƒszego Êrodka transportu zbiorowego na danej trasie.
Podstawowy okres trwania reha-

zakładach rehabilitacji ni˝ oÊrodki
własne KRUS, a mianowicie opisuje, co powinno zawieraç ogłoszenie
o konkursie, oferta konkursowa,
sposób powoływania komisji konkursowej i tryb jej pracy oraz jakie
postanowienia zawieraç ma umowa z wybranym w trybie konkursu
zakładem rehabilitacji. Prezes
KRUS korzysta z tego mechanizmu
w sytuacjach, gdy własne centra rehabilitacji KRUS nie sà w stanie obsłu˝yç beneficjentów KRUS.
Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica
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RoÊnie liczba grup
producentów rolnych
Zasady organizowania si´ producentów rolnych w grupy producentów rolnych i ich zwiàzki reguluje ustawa z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz
o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z póên.
zm.). Jest ona oparta na wieloletniej tradycji gospodarczej, wyra˝ajàcej si´ współpracà rolników. OkreÊla zasady organizowania
si´ producentów rolnych w grupy, a tych z kolei w zwiàzki grup
oraz tryb ich rejestracji.

marszałków wszystkich województw, wpisano 196 grup.
Aktualnie najwi´cej grup producentów rolnych istnieje w województwach: wielkopolskim (336
grup), kujawsko -pomorskim (118
grup) i dolnoÊlàskim (114 grup).
Naj sła biej zor ga ni zo wa ni sà
pro du cen ci rol ni w wo je wódz -

W

edług stanu na dzieƒ
2 sierpnia 2013 r.
w rejestrach urz´dów
marszałkowskich wpisanych było
1165 grup producentów rolnych,
z czego 65% grup prowadziło działalnoÊç jako spółki z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià, 30% w formie
spółdzielni, 4% jako zrzeszenie,
a 1% w formie stowarzyszenia.
Nale˝y zaznaczyç, i˝ od 2001 r.
liczba zarejestrowanych grup stale
roÊnie. W roku 2010 zarejestrowano 157 grup, w 2011 r. – 224 grupy, a w 2012 r. – 239. W okresie
od 1 stycznia do 2 sierpnia 2013 r.
do rejestrów, prowadzonych przez
12

Obok grup producentów ziarna zbó˝ i nasion roÊlin oleistych, najcz´Êciej zakładane sà grupy producentów trzody i drobiu
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Forma prawna GPR
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twach małopolskim i Êwi´tokrzyskim, gdzie liczba grup jest najmniejsza.
Grupy producentów rolnych sà
najcz´Êciej zakładane przez producentów ziarna zbó˝ i nasion roÊlin
oleistych, Êwiƒ oraz drobiu.
Producenci ziarna zbó˝ i nasion
roÊlin oleistych zorganizowani sà
w 283 grupach, producenci Êwiƒ
w 243 grupach, producenci drobiu
w 220 grupach, a ziarna zbó˝
w 91. Producenci mleka utworzyli 95 grup, nasion roÊlin oleistych – 63, bydła – 47, ziemniaków – 31. W pozostałych bran˝ach
zorganizowanie jest niskie.
Łàcznie we wszystkich grupach
producentów rolnych w Polsce zrzeszonych jest 26 553 producentów
rolnych.
Na szczególnà uwag´ zasługuje
fakt wyboru około 30% grup producentów rolnych spółdzielni jako organizacyjnej formy prawnej. WÊród
1165 grup producentów rolnych,
wpisanych do rejestrów marszałków
województw (dane na dzieƒ 2 sierpnia 2013 r.), 352 grupy funkcjonujà w formie spółdzielni.
Zgodnie z art. 14 ustawy o grupach producentów rolnych i ich
zwiàzkach oraz o zmianie innych
ustaw, grupy producentów rolnych,
w celu reprezentowania swoich interesów, mogà organizowaç si´
w zwiàzki grup producentów rolnych, nad którymi nadzór sprawuje
minister właÊciwy do spraw rolnictwa. Aktualnie w prowadzonym
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi rejestrze zwiàzków funkcjonuje
jeden podmiot – Spółdzielnia Grup
Producentów Rzepaku POLSKI
RZEPAK (decyzja administracyjna z 16 maja 2012 r.).
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Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica
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Dobre wyniki
w handlu zagranicznym
artykułami rolno-spo˝ywczymi
Wyniki polskiego handlu artykułami rolno-spo˝ywczymi za pierwsze półrocze 2013 r. potwierdzajà utrzymujàcà si´ wysokà pozycj´ tej bran˝y na arenie mi´dzynarodowej. Jest to zarówno zasługà stosowania nowoczesnych technologii przetwórczych i wysokiej jakoÊci surowców, jak i produkowania tradycyjnych wyrobów
w oparciu o oryginalne receptury. Za sukcesem eksportowym stoi
zmodernizowane rolnictwo i sektor przetwórczy, które pod wzgl´dem nowoczesnoÊci wyprzedzajà wiele krajów UE. Coraz dłu˝sza
jest lista polskich produktów tradycyjnych, które cieszà si´ zainteresowaniem nie tylko rodzimych konsumentów.

M

aleje w eksporcie udział
surowców rolnych, a zwi´ksza si´ artykułów wysoko
przetworzonych, co niewàtpliwie
Êwiadczy o rozwoju przetwórstwa
spo˝ywczego.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e polska ˝ywnoÊç zdobywa nowe rynki dzi´ki
współpracy producentów rolnych
i przetwórców, ale jednoczeÊnie
w konsolidacji tych grup przedsi´biorców tkwià najwi´ksze rezerwy jeÊli chodzi o utrzymanie, a nawet rozwój handlu zagranicznego artykułami
rolno-spo˝ywczymi. Koncentracja zarówno produkcji surowców rolnych,
jak i ich przetwórstwa daje wi´ksze
mo˝liwoÊci finansowe zarówno w za-

kresie zakupu nowych technologii,
jak i utrzymania wysokiej jakoÊci produktów finalnych oraz poszukiwania
nowych partnerów handlowych.
O tym, ˝e towary rolno-spo˝ywcze
w polskim handlu zagranicznym
od wielu lat zyskujà coraz wi´ksze
znaczenie, mo˝e Êwiadczyç fakt, ˝e
w 2013 r. ich udział to 12,5%, podczas gdy w 2011 r. było to nieco ponad 11%. W przypadku importu
udział artykułów rolno-spo˝ywczych
w całym polskim handlu zagranicznym stanowi 9,2%.
Warto te˝ podkreÊliç, ˝e w pierwszym półroczu br. w porównaniu
z analogicznym okresem 2012 r.
wartoÊç eksportu rolno-spo˝ywcze-

go wzrosła w znacznie wi´kszym
stopniu ni˝ wartoÊç importu, w efekcie dodatnie saldo wzrosło w skali
roku o 56% i wyniosło 2,4 mld EUR.
W okresie styczeƒ-czerwiec 2013 r.
wartoÊç sprzeda˝y artykułów rolno-spo˝ywczych za granic´ wyniosła
ogółem 9,3 mld EUR i wzrosła
o 13,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.
Od wielu lat dominujàcymi pozycjami w polskim eksporcie rolno-spo˝ywczym sà mi´so i jego przetwory,
wyroby mleczarskie, wyroby piekarnicze, cukiernicze, czekolada, owoce
Êwie˝e i mro˝one, soki owocowe, warzywa Êwie˝e i mro˝one, papierosy
i ryby w´dzone. Towary te sprzedajemy zarówno do tradycyjnych wieloletnich odbiorców, jak i na nowe rynki
zdobywane w ostatnich latach.
W pierwszym półroczu br. wyeksportowaliÊmy łàcznie prawie 730
tys. ton mi´sa i wyrobów mi´snych
o wartoÊci prawie 1,7 mld EUR.
Najwi´ksze pozycje stanowiły: mi´so
drobiowe o wartoÊci 500 mln EUR,
nast´pnie mi´so wołowe o wartoÊci 435 mln EUR oraz mi´so wieprzowe o wartoÊci 413 mln EUR.

Od wielu lat mi´so drobiowe i wołowe stanowià dominujàcà pozycj´ w eksporcie rolno-spo˝ywczym
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WartoÊç wyrobów mleczarskich koncentruje si´ od wielu lat przede soków owocowych (głównie soku
(bez lodów) sprzedanych za granic´ wszystkim na rynku unijnym, gdzie jabłkowego) o wartoÊci 125 mln
wyniosła 765 mln EUR, z czego war- trafia ponad 75% jego wartoÊci. EUR, ryb w´dzonych, przetworzonych
toÊç wyeksportowanych serów i twa- W pierwszym półroczu br. była to i zakonserwowanych o wartoÊci
rogów to 320 mln EUR, mleka wartoÊç 7,1 mld EUR, co oznacza 350 mln EUR oraz herbatników, wafli i innych wyrobów cukiernii Êmietany zag´szczonych lub
czych, mro˝onych owoców
nie zag´szczonych to 220 mln
EUR, a serwatki 100 mln EUR. § W pierwszym półroczu 2013 r. wartoÊç (głównie wiÊni, truskawek i malin), papierosów, surowego mleWartoÊç eksportu lodów Êmie- polskiego eksportu rolno-spo˝ywczego
wzrosła o 1,1 mld EUR w porównaniu
ka i Êmietany, nasion rzepaku
tankowych to 42 mln EUR.
z
pierw
szym
pół
ro
czem
2012
r.
i pieczarek.
Wyroby piekarnicze i cukierNa drugim miejscu wÊród odnicze sprzedane za granic´
w pierwszym półroczu br. osiàgn´ły udział na poziomie 77,1% i wzrost biorców polskich produktów rolnowartoÊç 475 mln EUR, a czekolady w stosunku do analogicznego okre- -spo˝ywczych znalazła si´ Wielka
i innych wyrobów zawierajàcych ka- su roku ubiegłego o 15,3%. Wi´cej, Brytania. W okresie styczeƒ-czerwiec
bo o 16,2%, wzrósł eksport do br. sprzedano na ten rynek towary
kao 415 mln EUR.
600 mln EUR to z kolei wartoÊç paƒstw dawnej „Pi´tnastki” (war- o wartoÊci ponad 682 mln EUR.
wyeksportowanych z Polski warzyw toÊç 5,3 mld EUR). Do 11 „nowych” Oznaczało to, w porównaniu do
Êwie˝ych i przetworzonych, przy czym paƒstw członkowskich sprzeda˝ pol- analogicznego okresu 2012 r.,
wÊród warzyw przetworzonych (315 skiej ˝ywnoÊci wzrosła o 12,5% wzrost o 12,4% i udział w eksporcie
mln EUR) dominujà warzywa mro˝o- (wartoÊç 1,8 mld EUR). Do krajów rolno-spo˝ywczym na poziomie
ne, konserwowane i soki warzywne, UE sprzedawano głównie produkty 7,4%. Wielka Brytania była odbiora wÊród Êwie˝ych cebula, pieczarki, mleczarskie, mi´so drobiowe, mi´so cà głównie czekolady i wyrobów
wołowe, czekolad´ i wyroby czeko- czekoladowych, mi´sa drobiowego
kapusta, kalafiory, marchew.
oraz soków owocowych (gł. soku
Owoce Êwie˝e i przetworzone to ladowe oraz papierosy.
Niemcy sà od wielu lat głównym jabłkowego).
kolejna nasza wa˝na pozycja eksKolejnym po Wielkiej Brytanii najportowa. Łàcznie sprzedaliÊmy z tej partnerem handlowym Polski.
grupy towary o wartoÊci 985 mln W pierwszych szeÊciu miesià- wi´kszym odbiorcà polskich towaEUR. Najwi´kszà pozycj´ stanowiły cach 2013 r. sprzeda˝ artykułów rol- rów rolno-spo˝ywczych była Rosja,
jabłka – 340 mln EUR, a kolejne to no-spo˝ywczych do tego kraju prze- gdzie sprzedano towary o warto-

W eksporcie Êwie˝ych warzyw dominujà kapusta, cebula, pieczarki, kalafiory i marchew

soki (głównie jabłkowy) – 285 mln
EUR oraz owoce mro˝one (gł. truskawki) – 200 mln EUR.
Eksport papierosów zrealizowano
o wartoÊci 650 mln EUR. Znaczàcà
wartoÊç osiàgnàł równie˝ eksport
ryb Êwie˝ych i przetworzonych – 620
mln EUR.
Polski handel rolno-spo˝ywczy
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

kroczyła 2 mld EUR. W porównaniu
z poprzednim rokiem (pierwsze półrocze) oznacza to wzrost o ponad 20% i udział w wartoÊci całego
eksportu rolno-spo˝ywczego na poziomie około 22%. Na rynek niemiecki
najwi´cej
sprzedano
(pod wzgl´dem wartoÊci): mi´sa drobiowego o wartoÊci 110 mln EUR,

Êci 641 mln EUR. Oznaczało to,
w porównaniu do poprzedniego roku, wzrost o 21% i udział w eksporcie na poziomie 6,9%. W okresie
styczeƒ-czerwiec br. do Rosji eksportowano głównie jabłka.
Nast´pne miejsca wÊród dominujàcych odbiorców artykułów rolno-spo˝ywczych zaj´ły: Francja 569
15
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mln
EUR,
Republika
Czeska 544 mln EUR, Niderlandy 500
mln EUR i Włochy 485 mln EUR.
Do Francji sprzedawano głównie
papierosy, mi´so drobiowe i wódk´,
do Republiki Czeskiej trafiały przede
wszystkim mi´so drobiowe, olej rzepakowy, sery, wyroby piekarnicze,

kało przede wszystkim ze zmiany warunków celnych w imporcie wołowiny do tego paƒstwa.
Import artykułów rolno-spo˝ywczych w pierwszym półroczu 2013 r.
wzrósł zaledwie o 250 mln EUR
w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 r.

Udział przywozu z paƒstw UE stanowił 68,4% ogólnej wartoÊci importu
towarów rolno-spo˝ywczych, rok
wczeÊniej było to 69,6%.
W porównaniu z okresem styczeƒ-czerwiec 2012 r. wartoÊç importu
z paƒstw WNP spadła o 23,9% i wyniosła 232 mln EUR. W ogólnej

WÊród eksportowanych owoców najwi´kszà pozycj´ stanowià jabłka oraz mro˝one truskawki

16

W okresie styczeƒ-czerwiec 2013 r.
zostały sprowadzone do Polski artykuły rolno-spo˝ywcze na ogólnà
kwot´ 6,9 mld EUR, co oznaczało
w porównaniu do analogicznego
okresu 2012 r. wzrost o 4,1%.
W ramach UE sprowadziliÊmy towary o wartoÊci 4,7 mld EUR i w stosunku do 2012 r. był to wzrost
o 2,3%, natomiast wi´cej, bo
o 4,9%, wzrósł import z paƒstw
dawnej „Pi´tnastki” (wartoÊç 4 mld
EUR). WartoÊç zakupów w 11 paƒstwach, które przystàpiły do UE po
1 maja 2004 r. spadła o 10,4%
i wyniosła około 692 mln EUR.

strukturze import z WNP stanowił 3,4%, podczas gdy przed rokiem
było to 4,6%.
Artykuły rolno-spo˝ywcze, które
importowano do Polski pochodziły,
tak jak w przypadku eksportu, głównie z Niemiec, a ich wartoÊç wyniosła 1,5 mld EUR. Import z Niemiec
w porównaniu z rokiem poprzednim
wzrósł o 1,7% i stanowił 22,0% importu rolno-spo˝ywczego ogółem.
W analizowanym okresie najwi´cej
pod wzgl´dem wartoÊci sprowadziliÊmy z Niemiec: mi´sa wieprzowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, kawy, karmy dla zwierzàt,
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wafle i herbatniki oraz mi´so wieprzowe, zaÊ do Włoch i Niderlandów sprzedawano głównie papierosy i mi´so wołowe.
W porównaniu z poprzednim rokiem, wÊród wa˝niejszych partnerów
handlowych, najwi´kszy wzrost wartoÊci eksportu odnotowano w handlu z Chinami, który wzrósł ponad czterokrotnie, co wynikało ze
wzrostu sprzeda˝y mi´sa wieprzowego. Zwi´kszenie eksportu wieprzowiny było równie˝ głównym czynnikiem
poprawiajàcym bilans Polski z Japonià. W obrotach z Arabià Saudyjskà
odnotowano wzrost wartoÊci eksportu o 30%, co wynikało ze zwi´kszonej sprzeda˝y pszenicy. Za sprawà
wi´kszej sprzeda˝y mi´sa drobiowego, produktów mleczarskich (gł.
mleka w proszku) oraz kawy wzrosła
wartoÊç wywozu towarów rolno spo˝ywczych do Bułgarii.
Odnotowano równie˝ znaczàcy
wzrost wartoÊci sprzeda˝y w handlu
z takimi paƒstwami jak: Niderlandy, Włochy, W´gry, Grecja, Belgia,
Uzbekistan.
Wyraênie, bo o około 57%, spadł
natomiast eksport do Turcji, co wyni-
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do Polski w analizowanym okresie
były: mi´so wieprzowe, makuchy
sojowe, ryby Êwie˝e, filety rybne,
Êwinie, tytoƒ nieprzetworzony, czekolada i wyroby czekoladowe, kar-
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styczeƒ-czerwiec 2013 r. saldo osiàgn´ło poziom plus 2,4 mld EUR
i wzrosło o 56% w porównaniu
z analogicznym okresem 2012 r.
(+1,5 mld EUR).

Importowane artykuły rolno-spo˝ywcze pochodzà głównie z Europy. Âwie˝e ryby, np. łososia, sprowadzamy przede wszystkim z Norwegii, a czekolad´ i wyroby czekoladowe z Niemiec

gii ryb Êwie˝ych (gł. łososia), z Francji kukurydzy, syropów cukrowych
i tytoniu do palenia, natomiast
z USA makuchów sojowych i tytoniu
nieprzetworzonego.
Najwi´kszy wzrost wartoÊci importu
odnotowano w handlu z Mozambikiem, gdy˝ niemal oÊmiokrotnie przewy˝szył on wartoÊç zakupów dokonanych w analogicznym okresie 2012 r.
Wynikało to ze znaczàcego importu
cukru trzcinowego z tego kraju. Ponad dwukrotnie wzrósł import z USA,
zaÊ o prawie 40% z Norwegii.
Spadła wartoÊç importu m.in. z:
Argentyny, Ukrainy, Brazylii, Republiki Czeskiej i z W´gier.
Pod wzgl´dem wartoÊci najwa˝niejszymi towarami sprowadzanymi
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

ma dla zwierzàt, owoce cytrusowe,
syropy cukrowe oraz kawa. WartoÊç
importu wymienionych wy˝ej towarów stanowiła 40% ogólnego przywozu towarów rolno-spo˝ywczych
do Polski.
Import mi´sa wieprzowego
w wi´kszoÊci pochodził z Niemiec
i z Danii, makuchów sojowych z Argentyny i USA, ryb Êwie˝ych z Norwegii i Szwecji zaÊ filetów rybnych
z Chin, Norwegii i z Niemiec.

RoÊnie dodatnie saldo w handlu
artykułami rolno-spo˝ywczymi
Korzystne warunki w zakresie handlu
zagranicznego artykułami rolno-spo˝ywczymi znalazły odzwierciedlenie w jego wynikach. W okresie

Saldo w obrotach z krajami UE
równie˝ było dodatnie i wynosiło 2,4 mld EUR. Dla porównania
w analogicznym okresie 2012 r. była to wartoÊç plus 1,6 mld EUR.
Najwy˝sze dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Rosjà (+609
mln EUR), Niemcami (+518 mln
EUR), Wielkà Brytanià (+501 mln
EUR), Republikà Czeskà (+322
mln EUR) i Francjà (+317 mln EUR).
W przypadku zaÊ Norwegii, Argentyny i Hiszpanii ujemne saldo oscylowało wokół 230-250 mln EUR.

Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica, fotolia
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Import towarów rolno-spo˝ywczych w latach 2010–VI 2013*

sty
cz
eƒ

wyrobów piekarniczych, ciastek
i wafli, Êwiƒ, serów oraz syropów
cukrowych.
Import z Niderlandów osiàgnàł wartoÊç 580 mln EUR, z Hiszpanii 398 mln EUR, z Danii 325 mln
EUR, z Norwegii 290 mln EUR,
z Francji 252 mln EUR a z USA
216 mln EUR. Ponadto znaczàcy
udział w imporcie do Polski miały
równie˝ Włochy, Republika Czeska,
Belgia, Argentyna oraz Wielka
Brytania.
Z Niderlandów sprowadzano
do Polski najwi´cej mi´sa wieprzowego, roÊlin ˝ywych i kwiatów ci´tych, z Hiszpanii owoców cytrusowych, pomidorów i papryki, z Danii
mi´sa wieprzowego i Êwiƒ, z Norwe-
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Wzrost cen
paƒstwowej ziemi
Ârednia cena gruntów rolnych w II kwartale 2013 r. wyniosła 21 308 zł za 1 ha i była wy˝sza od uzyskanej w II kwartale 2012 r. o 2806 zł, czyli o 15,2%, a w porównaniu
do I kwartału 2013 r. nastàpił wzrost Êredniej ceny o 2473 zł,
czyli o 13,1%.

C

ena gruntów rolnych za
II kwartał br. została okreÊlona na podstawie ponad
3,5 tys. umów sprzeda˝y zawartych
w tym czasie i ponad 29 tys. ha
sprzedanych gruntów.
Najwy˝sze ceny za 1 ha uzyskano
w województwach: kujawsko-pomorskim (28,4 tys. zł), opolskim
(27,5 tys. zł), dolnoÊlàskim (27,1
tys. zł) i pomorskim (26,4 tys. zł),
a najni˝sze w województwach: lubelskim (14,3 tys. zł), lubuskim
(15,4 tys. zł), podkarpackim (15,8
tys. zł) i Êwi´tokrzyskim (15,9 tys.

18

zł). Najwy˝szy wzrost cen w II kw. br.
w odniesieniu do poprzedniego
kwartału nastàpił w województwie
łódzkim – 5716 zł za 1 ha.
Najwy˝sze Êrednie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomoÊci od 100 do 300 ha –
ok. 22,9 tys. zł za 1 ha, najni˝sze
zaÊ w grupie obszarowej od 1 do
10 ha – ok. 18,5 tys. zł za 1 ha.

Dobry wynik sprzeda˝y
W II kwartale br. Agencja sprzedała
ponad 29 tys. ha gruntów rolnych.
Wynik ten jest wy˝szy od sprzeda˝y

uzyskanej w analogicznym okresie 2011 r. – 26,5 tys. ha, lecz ni˝szy od uzyskanego w 2012 r. – prawie 40 tys. ha. Łàcznie w pierwszym
półroczu 2013 r. ANR sprzedała
ponad 55 tys. ha gruntów rolnych.
Natomiast w całym 2013 r. planuje
sprzedaç 125 tys. ha paƒstwowej
ziemi.
W II kw. br. roku najwi´cej gruntów rolnych sprzedały oddziały terenowe ANR w: Olsztynie (wraz z Filià w Suwałkach) – ponad 5,8 tys.
ha, Szczecinie (wraz z Filià w Koszalinie) – prawie 4,5 tys. ha, w Poznaniu (wraz z Filià w Pile) – prawie 3,6
tys. ha, oraz Wrocławiu – ponad 3,2 tys. ha.
W tym okresie zawarto ponad 3,5 tys. umów. Najwi´cej dotyczyło powierzchni od do 1 ha –
1494 i powierzchni od 1 ha do
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Trzy miliony hektarów rozdysponowane
Z koƒcem czerwca 2013 r. Agencja
NieruchomoÊci Rolnych rozdysponowała trwale trzymilionowy hektar.
Zło˝yło si´ na nie sprzeda˝ 2,4 mln

ha oraz nieodpłatne przekazanie 0,6 mln ha na rzecz uprawnionych podmiotów. Dotychczasowa
sprzeda˝ nieruchomoÊci z Zasobu
WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
stanowi 80% powierzchni, zaÊ
nieodpłatne przekazania 20%
powierzchni.
W Zasobie nadal pozostaje 1,73
mln ha, w tym w dzier˝awie 1,28
mln ha, gruntów b´dàcych w innych formach nietrwałego rozdysponowania oraz gruntów obcych
jest 162 tys. ha, a gruntów do rozdysponowania – 284 tys. ha.

Wpłaty Agencji do paƒstwowej
kasy

cane sà rekompensaty dla Zabu˝an. W całym 2013 r. Agencja
przeka˝e łàcznie do paƒstwowej
kasy 1 593,8 mln zł, z tego 1 460,3 mln zł do bud˝etu paƒstwa i 133,5 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny.
Wpłaty ANR do bud˝etu paƒstwa
od 2005 r. do koƒca lipca 2013 r.,
z uwzgl´dnieniem wpłat z tytułu wykupu obligacji restrukturyzacyjnych,
wyniosły 9 847,1 mln zł. Natomiast
do Funduszu Rekompensacyjnego
Agencja od 2006 r. do koƒca lipca 2013 r. przekazała 3 009,4 mln
zł. Łàcznie przekazy Agencji
do paƒstwowej kasy wyniosły 12 855,5 mln zł.

W tym roku Agencja wpłaciła
ju˝ 749,8 mln zł do bud˝etu paƒstwa oraz 74,5 mln zł na Fundusz
Rekompensacyjny, z którego wypła-

Biuro Rzecznika Prasowego
[ 22 452 54 05
Zdj´cie: © Pantherstock / Photogenica

Sukces
Dni Konia Arabskiego

E

l Saghira – szeÊcioletnia klacz
ze Stadniny Koni w Michałowie
okazała si´ najdro˝szym koniem sprzedanym podczas Aukcji
Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Nabywca ze Zjednoczonych
Emiratów Arabskich zapłacił
za nià 500 tys. euro.
Podczas aukcji zorganizowanej
w ramach XXXV Dni Konia Arabskiego sprzedano 22 konie o łàcznej wartoÊci 2,72 mln euro. Organizowane corocznie w Janowie
Podlaskim Dni Konia Arabskiego
w tym roku odbywały si´ 16-18
sierpnia. Wydarzenie to patronatem objàł Prezydent RP Bronisław
Komorowski.
44. Aukcja Pride of Poland
oraz 35. Polski Narodowy Pokaz
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

W uroczystoÊci wr´czenia nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Czempion Ogierów Starszych” wzi´li udział:
wicepremier Janusz Piechociƒski (pierwszy od lewej) oraz podsekretarrz stanu w MRiRW Krystyna Gurbiel (trzecia
od lewej)
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10 ha – 1393. Warto odnotowaç,
˝e w szeÊciu województwach: łódzkim, małopolskim, podkarpackim,
podlaskim, Êlàskim i Êwi´tokrzyskim
nie było ˝adnych transakcji na powierzchni´ powy˝ej 100 ha.
Dobry wynik sprzeda˝y paƒstwowych gruntów uzyskany w całym
pierwszym półroczu br. jest efektem
polityki Agencji, która nastawiona jest na trwałe zagospodarowanie nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa poprzez
sprzeda˝ z korzyÊcià dla gospodarstw rodzinnych.

AGENCJA NIERUCHOMOÂCI ROLNYCH

Najdro˝sza klacz – El Saghira – sprzedana za 500 tys. euro

Koni Arabskich Czystej Krwi to najwa˝niejsze wydarzenia tej imprezy.
Tradycyjnie zgromadziły one najlepszych zarówno paƒstwowych,
jak i prywatnych hodowców z Polski
i z zagranicy. Do Janowa przyjechali tak˝e właÊciciele koni arabskich czystej krwi. Nie zabrakło
kupców z niemal całego Êwiata,
a tak˝e przedstawicieli ˝ycia politycznego, gospodarczego i społecznego. Gospodarzem całej im-

prezy, jak co roku, była Agencja
NieruchomoÊci Rolnych, właÊciciel
stadnin koni w Janowie Podlaskim
i Michałowie oraz Stada Ogierów
w Białce.
Dni Konia Arabskiego to nie tylko
wspaniała impreza, ale tak˝e próba selekcyjna, której poddawane
sà najcenniejsze klacze i ogiery
z polskich stadnin. Podczas tegorocznego pokazu swojà Êwiatowà
klas´ hodowlanà ponownie po-

twierdziły konie z paƒstwowych
spółek z Janowa Podlaskiego i Michałowa, które zdominowały czempionaty we wszystkich kategoriach.
Czempionem Polski Ogierów
Młodszych został ogierek Barok
z SK Janów Podlaski. Natomiast
Czempionem Polski Ogierów Starszych wybrano ogiera El Omari
z SK Michałów, który otrzymał Nagrod´ Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Czempionkà Klaczy Młodszych została Piacolla z SK Michałów, a Czempionkà Klaczy Starszych, okazała si´ klacz Norma
równie˝ z SK Michałów, wyró˝niona nagrodà Prezesa Agencji NieruchomoÊci Rolnych. Norma uzyskała
te˝ tytuł Najlepszego Konia Pokazu 2013 i nagrod´ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego.
Tegoroczna impreza potwierdziła,
˝e polskie konie arabskie sà niezaprzeczalnie naszym dziedzictwem
narodowym i naszà rozpoznawalnà
markà na całym Êwiecie.
Biuro Rzecznika Prasowego
[ 22 452 54 05

Za klacz Belgica zapłacono 410 tys. euro
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Zdj´cia: archiwum ANR
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dla rolników dotkni´tych kl´skami ˝ywiołowymi
W ostatnich latach w Polsce wyst´puje coraz wi´cej zagro˝eƒ zwiàzanych z pogodà. Najcz´stsze z nich to intensywne opady deszczu
i gradu, silne wichury i lokalne tràby powietrzne. Zjawiska te powodujà ogromne zniszczenia i straty materialne. W ich usuwaniu,
a tak˝e zapobieganiu pomaga paƒstwo. Ka˝dego roku w bud˝ecie krajowym zapisywana jest rezerwa celowa na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków kl´sk ˝ywiołowych. W tym roku wynosi ona
ponad 1,4 mld zł. Ârodki te przeznaczane sà m. in. na: odbudow´ infrastruktury komunalnej, przeciwpowodziowej, budynków,
dróg i obiektów, a tak˝e zasiłki celowe dla poszkodowanych.

1 pomocy finansowej wypłacanej
do powierzchni upraw rolnych lub
upraw w szklarniach lub tunelach foliowych, na których wystàpiły szkody
w wysokoÊci kwalifikujàcej uprawy
do likwidacji.
Powy˝sze formy pomocy finansowane b´dà z bud˝etu krajowego,
a ich rodzaj i wysokoÊç dla poszczególnych wnioskodawców uzale˝niona b´dzie od wielkoÊci poniesionych

T

egoroczne zjawiska atmosferyczne spowodowały znaczne
straty tak˝e w tysiàcach gospodarstw rolnych i zniszczyły ogromne
powierzchnie upraw. Dlatego
6 sierpnia 2013 r. rzàd objàł specjalnym programem pomocy rolników,
którzy w tym roku zostali poszkodowani w wyniku powodzi, huraganu,
gradu lub deszczu nawalnego.
Z wst´pnych informacji przekazanych
przez urz´dy wojewódzkie wynika, ˝e
wskutek wystàpienia w 2013 r. ww.
kl´sk poszkodowanych zostało 116 637 gospodarstw rolnych
i działów specjalnych produkcji rolnej oraz zostało zniszczonych 10
szklarni i 5 395 tuneli foliowych. Wojewodowie wst´pnie szacujà, ˝e straty w produkcji rolnej wystàpiły na powierzchni 728,76 tys. ha, zniszczonych zostało równie˝ 1 647 400 m2
upraw prowadzonych w szklarniach
i tunelach foliowych. Szkody o ró˝nym nat´˝eniu powstały na obszarze
wszystkich województw, jednak najwi´cej gospodarstw dotkni´tych skutkami tegorocznych niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych jest w województwach południowo-wschodniej
Polski.
Oszacowaniem wysokoÊci strat
w gospodarstwach rolnych i dziaBIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

Banki współpracujàce z ARiMR b´dà mogły przyznaç rolnikom w bie˝àcym roku kredyty kl´skowe w wysokoÊci 1 mld zł

łach specjalnych produkcji rolnej,
powstałych w wyniku działania kl´sk
˝ywiołowych, zaj´ły si´ komisje powołane przez wojewodów.
Poszkodowani rolnicy potrzebujà
znacznych Êrodków finansowych,
aby wznowiç produkcj´, odbudowaç lub wyremontowaç uszkodzone
budynki, a tak˝e naprawiç lub odkupiç zniszczone maszyny. Ma im
w tym pomóc Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a rzàdowy program pomocy zakłada, ˝e
b´dzie ona mogła udzielaç:
1 dopłat do oprocentowania kredytów kl´skowych, a tak˝e gwarancji
i por´czeƒ spłaty tych kredytów;

strat. Zało˝ono, ˝e banki współpracujàce z ARiMR b´dà mogły przyznaç rolnikom w bie˝àcym roku kredyty kl´skowe w wysokoÊci nawet
1 mld zł. Z tej kwoty do koƒca
czerwca 2013 r. banki zarezerwowały jedynie 183 mln zł, co zaspokaja oczekiwania rolników poszkodowanych w tym czasie. Nie ma zatem ˝adnego niebezpieczeƒstwa, ˝e
w tym roku nie wystarczy pieni´dzy
dla rolników na preferencyjne kredyty kl´skowe, do których oprocentowania dopłaca ARiMR. Natomiast
na wypłat´ pomocy finansowej przyznawanej do powierzchni upraw rolnych lub upraw w szklarniach lub tu21
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B´dzie dodatkowa pomoc
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Tegoroczne intensywne opady deszczu zniszczyły ogromne powierzchnie upraw. M.in. na odtworzenie sadu mo˝na
uzyskaç kredyt inwestycyjny kl´skowy

nelach foliowych, na których wystàpiły szkody w wysokoÊci kwalifikujàcej uprawy do likwidacji, zaplanowano blisko 90 mln zł.
Kredyty kl´skowe, por´czenia
i gwarancje
Preferencyjne kredyty kl´skowe przeznaczone sà na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
w których wystàpiły szkody spowodowane przez susz´, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódê, huragan, piorun, obsuni´cie si´ ziemi lub
lawin´. Kredyty te adresowane sà
do wszystkich podmiotów, które prowadzàc działalnoÊç rolniczà doznały

szkód w wyniku kl´sk, tj. do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadajàcych
osobowoÊci prawnej. Korzystajàc
z kredytu poszkodowani mogà wznowiç produkcj´ we własnym lub dzier˝awionym gospodarstwie rolnym,
dziale specjalnym produkcji rolnej
lub w gospodarstwie rybackim.
Przyj´ta przez rzàd 6 sierpnia br.
nowelizacja rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie realizacji niektórych zadaƒ ARiMR zawiera szereg uproszczeƒ i nowoÊci w odniesieniu do kredytów kl´skowych:
1 Uzyskanie pomocy przez podmioty, które osiàgn´ły próg szkodowoÊci
powy˝ej 30% Êredniej rocznej produkcji, odbywaç si´ b´dzie na pod-

stawie protokołu oszacowania szkód
zatwierdzonego przez wojewod´.
1 Wprowadzona została uproszczona formuła udzielania kredytów – wyeliminowano etap wyst´powania przez wojewod´ z wnioskiem
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o uruchomienie linii kredytowej oraz
wyra˝ania zgody przez MRiRW,
a tak˝e wystawiania opinii przez wojewod´, co znacznie skróci okres
pomi´dzy wystàpieniem kl´ski a momentem zaciàgni´cia kredytu kl´skowego.
1 Wprowadzono kredyty kl´skowe
w nowej formule na zasadach pomocy de minimis. Dotychczasowe
doÊwiadczenia wskazywały, ˝e
w wielu gospodarstwach rolnicy ponosili straty na skutek niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych, jednak˝e
nie osiàgn´li wymaganego przepisami UE pułapu szkodowoÊci wynoszàcego min. 30% Êredniej rocznej
produkcji. W zwiàzku z tym pozbawieni byli mo˝liwoÊci korzystania
z pomocy publicznej. Przyj´te obecnie zmiany rozporzàdzenia sà adresowane do właÊnie tych rolników,
którzy nie osiàgn´li powy˝szego pułapu szkodowoÊci. WysokoÊç pomocy jest ograniczona do równowartoÊci 7500 euro w bie˝àcym roku obrotowym oraz w ciàgu poprzedzajàcych go 2 lat obrotowych, tj. zgodnie z przepisami o udzielaniu pomocy de minimis.
Kredyty kl´skowe z dopłatami
ARiMR do oprocentowania oferowane b´dàw ramach dwóch linii
kredytowych: inwestycyjnej (linia
nKL01) i obrotowej (linia nKL02),
które ró˝nià si´ zakresem przedmiotowym oraz warunkami kredytowania, które przedstawia tabela.

Przeznaczenie kredytów

Straty spowodowane wystàpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego – liczba poszkodowanych gospodarstw oraz powierzchnia zniszczonych upraw
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Korzystajàc z kredytu kl´skowego inwestycyjnego (linia nKL01) mo˝na odbudowaç lub wykonaç niezb´dne remonty kapitalne budynków lub budowli, tj.:
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linia kredytowa

okres
kredytowania

karencja
w spłacie
kapitału

inwestycyjna
nKL01

8 lat

2 lata

obrotowa nKL02

4 lata

4 lata

oprocentowanie
dla kredytobiorców posiadajàcych ubezpieczenie upraw

oprocentowanie
dla kredytobiorców nie posiadajàcych ubezpieczenia upraw

1,50%

2,81%

O kredyt mo˝na ubiegaç si´ w nast´pujàcych bankach:
1 SGB Bank S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych,
1 Banku
Polskiej SpółdzielczoÊci S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych,
1 Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej S. A.,
1 ING Banku Âlàskim S. A.,
1 Banku Zachodnim WBK S. A.,
1 Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Dodatkowo rolnicy, którzy nie posiadajà w ocenie banku wystarczajàcego zabezpieczenia kredytu, mogà
ubiegaç si´ o udzielenie gwarancji
lub por´czenia spłaty, które nie mogà przekroczyç wysokoÊci 100 tys. zł
oraz 80% kwoty kredytu.

budynków inwentarskich, maga- szy ni˝ 5 lat, z wyłàczeniem roÊlin
zynowo-składowych, szklarni i in- na cele energetyczne.
W odró˝nieniu od kredytu inwestynych budynków i budowli słu˝àcych
cyjnego, kredyt kl´skowy obrotowy
do produkcji;
1 pomieszczeƒ socjalnych;
(linia nKL02) nie musi byç wykorzy1 zagrodowych oczyszczalni Êciestany na odtworzenie wyłàcznie tej
produkcji, która została zniszczoków;
1 placów w obr´bie gospodarstw
na podczas kl´ski. Korzystajàc z tej
rolnych, dojazdów łàczàcych punkty linii mo˝na sfinansowaç równie˝ inodbioru mleka w gospodarstwach ne bie˝àce nakłady ponoszone
w celu odtworzenia zdolnoÊci krePomoc finansowa wypłacarolnych z siecià dróg publicznych;
1 ogrodzeƒ i murów oporowych.
owania odpowiednich dochodów
na do powierzchni upraw rolnych
lub upraw w szklarniach lub tuFinansowaniu ze Êrodków kredytu z produkcji rolnej. Kredyt kl´skowy
nelach foliowych, na których wypodlegajà tak˝e remonty kapitalne obrotowy przeznaczony jest na zasłu˝àce przywróceniu funkcji u˝ytko- kup wszelkich Êrodków obrotowych
stàpiły szkody w wysokoÊci kwawych zniszczonych urzàdzeƒ i obiek- do produkcji rolnej, np. pasz treÊcilifikujàcej uprawy do likwidacji
tów do zasilania w wod´, energi´ wych i obj´toÊciowych oraz koncen- Producentom rolnym, w których goelektrycznà, gaz i odprowadzenie tratów paszowych dla zwierzàt go- spodarstwach rolnych powstały
szkody spowodowane wystàÊcieków w obr´bie gospopieniem powodzi, huraganu,
darstwa, a tak˝e uszkodzogradu lub deszczu nawalnenych ciàgników, maszyn,
go w 2013 r. udzielana b´urzàdzeƒ rolniczych i urzàdzie równie˝ pomoc finansodzeƒ do zarzàdzania procewa wypłacana w zale˝noÊci
sem produkcji. Je˝eli istnieje
od powierzchni zniszczonych
taka potrzeba, to za kredyt
kl´skowy mo˝na kupiç ciàupraw.
gnik, maszyn´ lub urzàdzenie
Pomoc udzielana b´dzie
(nowe lub u˝ywane), które
w dwóch formach, jako:
1 pomoc o charakterze de
zastàpià zniszczony sprz´t.
W przypadku zakupu u˝ywaminimis w rolnictwie – w przynych maszyn i urzàdzeƒ kupadku poniesienia szkód
powany sprz´t nie mo˝e mieç
do 30% Êredniej rocznej proBlisko 90 mln zł zaplanowano na wypłat´ pomocy finansowej przyznawanej do
wi´cej ni˝ 5 lat.
duk
cji rolnej;
powierzchni upraw rolnych lub upraw w szklarniach lub tunelach foliowych, na
1
Ponadto kredyt z linii których wystàpiły szkody w wysokoÊci kwalifikujàcej uprawy do likwidacji
wsparcie na zasadach ponKL01 mo˝na wykorzystaç
mocy publicznej – w przypadna przywrócenie produkcyjnoÊci po- spodarskich, nawozów, Êrodków ku poniesienia szkód powy˝ej 30 %
przez zakup stada podstawowego ochrony roÊlin, paliwa, materiałów Êredniej rocznej produkcji rolnej.
zwierzàt gospodarskich, a tak˝e opałowych do ogrzewania szklarni
WysokoÊç produkcji rolnej b´dzie
kwalifikowanego materiału szkół- i tuneli, a tak˝e inwentarza ˝ywego liczona na podstawie Êredniej roczkarskiego na odtworzenie sadu lub zaliczanego zgodnie z przepisami nej produkcji rolnej w gospodarinnej plantacji roÊlin wieloletnich, ustawy o rachunkowoÊci do Êrod- stwie lub dziale specjalnym produkktórych okres u˝ytkowania jest dłu˝- ków obrotowych.
cji rolnej z trzech lat poprzedzajà1
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cych rok, w którym wystàpiły szkody szkód oraz pomniejsza o kwot´ wy- jakie producent rolny otrzymał
albo z trzech lat w okresie pi´ciolet- płaconego odszkodowania z tytułu w bie˝àcym roku obrotowym oraz
nim poprzedzajàcym rok, w którym zawarcia umowy ubezpieczenia w ciàgu poprzedzajàcych go 2 lat
wystàpiły szkody, z pomini´ciem ro- w zwiàzku ze szkodami spowodowa- obrotowych albo
ku o najwy˝szej i najni˝szej wielkoÊci nymi przez powódê, huragan, grad 1 oÊwiadczenia o wielkoÊci pomocy
lub deszcz nawalny w 2013 r. i kwo- de minimis w rolnictwie otrzymanej
produkcji.
t´ kosztów nieponiesionych w zwiàz- w tym okresie albo
Stawka pomocy wynosi:
1 100 zł na 1 ha powierzchni upraw
1 oÊwiadczenia o nieotrzymaniu poku z wystàpieniem szkód.
Do wniosku o udzielenie pomocy mocy de minimis w tym okresie;
rolnych, na której wystàpiły szkody
w wysokoÊci kwalifikujàcej upraw´ o charakterze de minimis producent 1 formularz informacji przedstawiarolny dołàcza:
nych przy ubieganiu si´ o pomoc de
do likwidacji;
1 10 zł na 1 m2 powierzchni upraw
1 oÊwiadczenie
o powierzchni minimis w rolnictwie lub rybołóww szklarniach lub tunelach folio- upraw rolnych lub upraw w szklar- stwie.
wych, na której wystàpiły
Do wniosku o udzielenie
szkody w wysokoÊci kwalifiwsparcia na zasadach pokujàcej upraw´ do likwidamocy publicznej producent
cji.
rolny dołàcza:
1 kopi´ protokołu oszacoWysokoÊç pomocy:
1 ustalana jest jako iloczyn
wania szkód, których wypowierzchni upraw rolnych,
stàpienie potwierdził wojena których wystàpiły szkody
woda na protokole;
1 formularz
informacji
w wysokoÊci kwalifikujàcej
przedstawianych przy ubieupraw´ do likwidacji oraz
ganiu si´ o pomoc w rolstawki pomocy wynoszànictwie lub rybołówstwie
cej 100 zł na 1 ha zniszczoinnà ni˝ pomoc de minimis
nej uprawy rolnej lub 10 zł
w rolnictwie lub rybołówna 1 m2 zniszczonych
upraw w szklarniach lub tustwie;
1 kopie polis ubezpieczenelach foliowych;
Za kredyt kl´skowy mo˝na kupiç ciàgnik, maszyn´ lub urzàdzenie, które zastàpià zniszczony
1 ograniczona jest do rów- sprz´t
niowych,
dotyczàcych
nowartoÊci 7500 euro,
ubezpieczenia upraw proprzy czym w przypadku pomocy niach lub tunelach foliowych, wadzonych w gospodarstwie w dniu
o charakterze de minimis w rolnic- na której wystàpiły szkody w wysoko- wystàpienia szkód (w przypadku potwie, limit ten odnosi si´ do okresu 3 Êci kwalifikujàcej upraw´ do likwida- siadania takiego ubezpieczenia).
cji, spowodowane przez powódê,
lat obrotowych;
Pomoc jest przyznawana na wnio1 pomniejszana jest o 50%, je˝eli
huragan, grad lub deszcz nawalny sek producenta rolnego zło˝ony we
w dniu wystàpienia szkód co naj- w 2013 r., przy czym wielkoÊç po- właÊciwym ze wzgl´du na miejsce
mniej 50% powierzchni upraw rol- wierzchni upraw rolnych lub upraw jego zamieszkania albo siedzib´
nych (z wyłàczeniem łàk i pastwisk) w szklarniach lub w tunelach folio- biurze powiatowym ARiMR. Wnioski
w gospodarstwie rolnym lub dziale wych powinna potwierdziç komisja b´dzie mo˝na składaç do 30 wrzespecjalnym produkcji rolnej nie było powołana przez wojewod´ właÊci- Ênia 2013 r. Ârodki przyznawane b´ubezpieczonych co najmniej od jed- wego ze wzgl´du na miejsce wystà- dà w drodze decyzji administracyjnej
nego z nast´pujàcych ryzyk: susza, pienia szkód, albo
kierownika biura powiatowego
1
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki
protokół oszacowania szkód spo- ARiMR. Formularze wniosków zostaprzezimowania, przymrozki wiosen- rzàdzony przez komisj´;
ły udost´pnione na stronie internene, powódê, huragan, piorun, obsu- 1 kopie polis ubezpieczeniowych towej Agencji (www. arimr. gov. pl)
ni´cie si´ ziemi lub lawina.
dotyczàce ubezpieczenia upraw pro- oraz w biurach powiatowych ARiMR.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e w przypadku wadzonych w gospodarstwie w dniu
wsparcia na zasadach pomocy pu- wystàpienia szkód (w przypadku poblicznej łàcznà kwot´ pomocy po- siadania takiego ubezpieczenia);
Departament Wsparcia Krajowego
1
wi´ksza si´ o kwot´ kosztów poniewszystkie zaÊwiadczenia dotyczà[ 22 318 48 50
sionych w zwiàzku z wystàpieniem ce pomocy de minimis w rolnictwie,
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica, archiwum ARiMR
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Zobowiàzania beneficjentów

P

odmiot
ubiegajàcy
si´
o wsparcie w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych zobligowany jest
do realizacji okreÊlonych zobowiàzaƒ. Wynikajà one z przepisów prawa, zarówno krajowego, jak i unijnego, regulujàcego przyznawanie
i wypłacanie pomocy, w tym przede
wszystkim z rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17.10.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 193,
poz. 1397, z póên. zm.), ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.
z 2013, poz. 173), Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z postanowieƒ
zawieranej umowy przyznania pomocy. Wzór umowy zamieszczony
jest na stronie internetowej
ARiMR (zakładka Pobierz wnioski,
działanie Modernizacja gospodarstw rolnych).
Podstawowym obowiàzkiem beneficjenta, który ubiega si´ o wypłat´
pomocy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych, jest
zło˝enie wniosku (wniosków) o płatnoÊç wraz z wymaganymi dokumentami okreÊlonymi w załàczniku nr 2
do umowy, w terminach okreÊlonych
umowà oraz osiàgni´cie zakładanego celu operacji nie póêniej, ni˝
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

do dnia zło˝enia wniosku o płatnoÊç
ostatecznà1.
Aby ten cel osiàgnàç, nale˝y m.in.
zrealizowaç operacj´, tj.:
1 wykonaç zakres rzeczowy zgodnie
z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiàcym załàcznik nr 1 do umowy,
1 uzyskaç – wymagane odr´bnymi
przepisami oraz postanowieniami
umowy – opinie, zaÊwiadczenia, pozwolenia lub decyzje zwiàzane z realizacjà operacji,

go ostatniego uzupełnienia oraz
udokumentowaç wykonanie robót,
dostaw lub usług,
1 jeÊli operacja jest realizowana w ramach priorytetu „Êrodki towarzyszàce restrukturyzacji sektora
mleczarskiego”, o którym mowa
w art. 16a ust. 1 lit. e) rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005, rozwinàç produkcj´ mleka w gospodarstwie albo zrezygnowaç z produkcji
mleka w gospodarstwie,
1 w przypadku nabycia rzeczy

Zmodernizowane dzi´ki dofinansowaniu z PROW 2007-2013 budynki i infrastruktura techniczna poprawiajà
konkurencyjnoÊç polskich gospodarstw

zamontowaç oraz uruchomiç nabyte maszyny, urzàdzenia, infrastruktur´ technicznà, w tym wyposa˝enie
oraz zało˝yç sady lub plantacje wieloletnie (o ile dotyczy danej operacji),
1 ponieÊç koszty kwalifikowalne
operacji, w tym dokonaç płatnoÊci
za dostawy, usługi lub roboty budowlane, nie póêniej ni˝ do dnia
zło˝enia wniosku o płatnoÊç lub je1

na podstawie umowy leasingu dokonaç przeniesienia praw własnoÊci
na beneficjenta nie póêniej ni˝
do dnia zło˝enia wniosku o płatnoÊç
dla etapu, w ramach którego po
raz ostatni b´dà rozliczane koszty
leasingu.
Nale˝y przy tym pami´taç, i˝ refundacji podlegajà koszty kwalifikowalne poniesione:
25

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Modernizacja
gospodarstw rolnych

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Dzi´ki PROW 2007-2013 polska wieÊ mo˝e przeprowadziç inwestycje modernizacyjne za kilkukrotnie wi´ksze Êrodki
ni˝ w programie SAPARD i SPO 2004-2006

w formie rozliczenia:
– bezgotówkowego, przeprowadzonego poleceniem przelewu
za poÊrednictwem rachunku bankowego,
– gotówkowego (z wyłàczeniem
zakupu maszyn lub urzàdzeƒ u˝ywanych), dla transakcji nie przekraczajàcych wartoÊci 10 tysi´cy złotych
brutto, bez wzgl´du na liczb´ dokonanych płatnoÊci,
1 od dnia zawarcia z ARiMR umowy
przyznania pomocy, przy czym
w przypadku przyznania pomocy,
za kwalifikowalne uznaje si´ koszty
poniesione nie wczeÊniej ni˝ w dniu,
w którym podana została informacja
o kolejnoÊci przysługiwania pomocy
w danym województwie. Mo˝liwoÊç
wczeÊniejszego rozpoczynania inwestycji nie dotyczy jednak˝e osób
wspólnie wnioskujàcych, w przypadku których do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ wyłàcznie koszty poniesione najwczeÊniej w dniu zawarcia umowy z ARiMR. Koszty ogólne
mogà natomiast podlegaç refundacji, jeÊli zostały poniesione nie wczeÊniej ni˝ w dniu 1 stycznia 2007 r.
W przypadku operacji polegajàcych na nabyciu maszyn lub urzàdzeƒ u˝ywanych, beneficjent zawierajàc umow´ zapewnia, ˝e nabywany u˝ywany sprz´t nie był w jego posiadaniu, w szczególnoÊci na podstawie umowy leasingu, najmu albo
1
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u˝yczenia, przed dniem, od kiedy
mo˝na ponosiç koszty kwalifikowalne w ramach danego naboru2 oraz
zobligowany jest do przedło˝enia
wraz z wnioskiem o płatnoÊç nast´pujàcych dokumentów:
1 pisemnego oÊwiadczenia sprzedajàcego potwierdzajàcego, ˝e nie
zostały one wczeÊniej nabyte z wykorzystaniem pomocy krajowej lub pochodzàcej z Unii Europejskiej
i w dniu zakupu nie były starsze
ni˝ 5-letnie,
1 dokumentu potwierdzajàcego, ˝e
maszyny lub urzàdzenia u˝ywane zostały zakupione od podmiotu prowadzàcego sprzeda˝ takich maszyn
lub urzàdzeƒ,
1 opinii niezale˝nego rzeczoznawcy
okreÊlajàcej ich wartoÊç rynkowà
oraz potwierdzajàcej, ˝e sà w pełni
sprawne oraz majà właÊciwoÊci
techniczne niezb´dne do realizacji
operacji i spełniajà obowiàzujàce
normy i standardy,
1 faktury oraz dowodu dokonania
płatnoÊci bezgotówkowej, przeprowadzonej poleceniem przelewu,
stanowiàcych potwierdzenie ich
zakupu.
Realizujàc operacj´ w ramach
działania Modernizacja …. beneficjent zobowiàzany jest równie˝ do:
1 niefinansowania jej z udziałem innych Êrodków publicznych, w szczególnoÊci w ramach pomocy paƒ-

stwa i programów współfinansowanych ze Êrodków wspólnotowych,
1 zamieszczenia w miejscu realizacji
operacji lub siedzibie beneficjenta
tablicy informacyjnej o finansowaniu
ze Êrodków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 euro3, wykonanej zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w Ksi´dze Wizualizacji Znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
1 prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowoÊci, w ramach prowadzonych ksiàg rachunkowych albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa
w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i) rozporzàdzenia 1698/2005, w ramach prowadzonych ksiàg rachunkowych, albo prowadzenia zestawienia faktur
lub równowa˝nych dokumentów
ksi´gowych na formularzu opracowanym i udost´pnionym przez
Agencj´, gdy na podstawie odr´bnych przepisów beneficjent nie jest
obowiàzany do prowadzenia ksiàg
rachunkowych (w stosunku do zdarzeƒ powodujàcych poniesienie
kosztów kwalifikowalnych)2,
1 dostosowania
gospodarstwa
w zakresie obj´tym operacjà, w terminach okreÊlonych Programem,
do standardów wynikajàcych z przepisów prawa Unii Europejskiej, je˝eli
inwestycja dotyczyła dostosowania
do okreÊlonych standardów,
1 zaprzestania produkcji mleka
i zbycia kwoty indywidualnej oraz
niepodejmowania produkcji mleka
przez okres 5 lat od dnia przyznania
pomocy, w przypadku, gdy w zwiàzku z realizacjà operacji w ramach
priorytetu „Êrodki towarzyszàce restrukturyzacji sektora mleczarskiego”
ma nastàpiç całkowita rezygnacja
z produkcji mleka w gospodarstwie,
1 przedstawienia wraz z wnioskiem
o płatnoÊç ostatecznà dokumentów
potwierdzajàcych wysokoÊç przyznanych limitów produkcyjnych, okreÊlonych przez beneficjenta we wnioBIULETYN INFORMACYJNY 9/2013
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Ze Êrodków unijnych najcz´Êciej dofinansowywano zakup maszyn i urzàdzeƒ technicznych

cjent wià˝e si´ na 5 lat od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy
zobowiàzaniami z ARiMR, które
obejmujà:
1 zachowanie celu operacji,
1 prowadzenie działalnoÊci zwiàzanej z przyznanà pomocà oraz działalnoÊci rolniczej, której słu˝yła realizacja operacji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania
pomocy bez zmiany sposobu lub
miejsca jej prowadzenia,
1 nieprzenoszenie prawa własnoÊci
lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połàczeniu z modernizacjà budynków lub budowli,
na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywanie w sposób zgodny z przeznaczeniem i celem operacji, z wyłàczeniem stosowania czasowego przenoszenia własnoÊci na zabezpieczenie wierzytelnoÊci jako formy zabezpieczeƒ kredytów/ po˝yczek udzielanych na realizacj´ operacji,
1 umo˝liwienie przedstawicielom
ARiMR dokonywania wizytacji
w miejscu realizacji operacji oraz
podmiotom upowa˝nionym dokonania audytów i kontroli dokumentów zwiàzanych z realizacjà operacji
i wykonaniem obowiàzków po zakoƒczeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji
operacji lub siedzibie beneficjenta,

podczas których beneficjent lub osoba upowa˝niona b´dzie obecna,
1 przechowywanie całoÊci dokumentacji zwiàzanej z realizacjà operacji a˝ do momentu, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania przez
ARiMR płatnoÊci ostatecznej1,
1 zapewnienie, i˝ co najmniej jedna osoba wchodzàca w skład organu, do zakresu działania którego nale˝y podejmowanie decyzji dotyczàcych prowadzenia działalnoÊci rolniczej w gospodarstwie rolnym obj´tym
pomocà, lub osoba zatrudniona do
prowadzenia takiego gospodarstwa,
posiada okreÊlone w rozporzàdzeniu
kwalifikacje zawodowe,
1 uzupełnienie, w przypadku osób
fizycznych b´dàcych beneficjentami
działania Ułatwianie startu młodym
rolnikom obj´tego Programem, wymaganych kwalifikacji zawodowych
w terminie wyznaczonym w zwiàzku
z przyznaniem pomocy w ramach
działania Ułatwianie … oraz udokumentowanie ich uzupełnienia poprzez zło˝enie we właÊciwym terminie w oddziale regionalnym odpowiednich dokumentów,
1 eksponowanie zamieszczonej tablicy informacyjnej o finansowaniu operacji ze Êrodków Unii Europejskiej,
1 zło˝enie wypełnionego formularza
ankiety monitorujàcej w terminie
do dnia 31 stycznia drugiego roku
kalendarzowego liczonego od roku
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sku o przyznanie pomocy, w wysokoÊci adekwatnej do wielkoÊci produkcji w roku, w którym składany jest
wniosek o płatnoÊç, wykazanej
w Planie Rozwoju Gospodarstwa, je˝eli wzrost produkcji obj´tej kwotowaniem jest zwiàzany z zakresem lub
celami operacji,
1 przedłu˝enia czasu trwania umowy wspólnego u˝ywania maszyn lub
urzàdzeƒ, o której mowa w § 2a
pkt 3 ww. rozporzàdzenia MRiRW,
w przypadku gdy umow´ przyznania
pomocy zawierajà osoby wspólnie
ubiegajàce si´ o pomoc, a jej termin
obowiàzywania upływa przed
dniem, w którym upływa pi´cioletni
okres od dnia przyznania pomocy,
1 w przypadku operacji obejmujàcej inwestycje polegajàce na nabyciu rzeczy b´dàcych przedmiotem
leasingu, zło˝enia w oddziale regionalnym ARiMR, nie póêniej ni˝ 2
miesiàce przed planowanym dniem
zło˝enia wniosku o płatnoÊç (w ramach którego po raz pierwszy zostanà uj´te raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu), umowy
leasingu wraz z harmonogramem
spłat oraz uzyskanie prawa własnoÊci rzeczy b´dàcych przedmiotem
umowy leasingu nie póêniej, ni˝
do dnia zło˝enia wniosku o płatnoÊç, w ramach którego rozliczana b´dzie ostatnia rata leasingu,
oraz dołàczenia dokumentów potwierdzajàcych przeniesienie prawa
własnoÊci na beneficjenta,
1 wykorzystania zaliczki (o ile została wypłacona) zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ustanowienia nowej
gwarancji lub aneksu do gwarancji
wydłu˝ajàcego termin jej wa˝noÊci
na proÊb´ ARiMR, w przypadku zaistnienia okolicznoÊci powodujàcych
wydłu˝enie zało˝onego okresu weryfikacji wniosku o płatnoÊç, celem
umo˝liwienia całkowitego rozliczenia pobranej zaliczki w terminie
obowiàzywania gwarancji.
Nale˝y te˝ pami´taç, i˝ zawierajàc
umow´ przyznania pomocy, benefi-
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Du˝a cz´Êç inwestycji realizowanych w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” dotyczyła urzàdzeƒ
niezb´dnych w gospodarstwach mleczarskich

otrzymania płatnoÊci ostatecznej1 albo najpóêniej do 30. dnia roboczego po zakoƒczeniu roku obrachunkowego nast´pujàcego po roku obrachunkowym, w którym otrzymana została ostatnia płatnoÊç1,
1 zło˝enie wniosku o zwolnienie
całkowite lub cz´Êciowe z wykonania zobowiàzaƒ (lub zmiany terminu
ich wykonania) w przypadku zaistnienia okolicznoÊci o charakterze siły wy˝szej lub wyjàtkowych okolicz-

noÊci, jeÊli ich wystàpienie naruszyło
wypełnienie zobowiàzaƒ umownych,
w terminie 10 dni roboczych
od dnia, w którym beneficjent lub
osoba upowa˝niona sà w stanie dokonaç czynnoÊci zło˝enia takiego
wniosku.
Wnioskodawca z chwilà zło˝enia
wniosku o przyznanie pomocy
do czasu upłyni´cia 5-letniego
okresu zwiàzania celem, zobowiàzany jest niezwłocznie pisemnie in-

Gospodarstwo w gminie Głowno (woj. łódzkie), którego właÊciciel, beneficjent działania „Modernizacja…”
zrezygnował z produkcji mleka i przestawił gospodarstwo na upraw´ czarnej porzeczki
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formowaç właÊciwy oddział regionalny ARiMR o wszelkich planowanych zmianach w gospodarstwie,
szczególnie majàcych wpływ na realizowanà operacj´ albo zaistniałych zdarzeniach zwiàzanych z jego
osobà, w zakresie mogàcym mieç
wpływ m.in. na spełnienie okreÊlonych w przepisach prawa wymagaƒ
lub wypłat´ pomocy. Zobowiàzanie
to jest bardzo istotne i odnosi si´ zarówno do wczeÊniejszego zgłaszania zamiaru sprzeda˝y bàdê wydzier˝awienia gruntów, jak i zmiany
w zakresie danych identyfikacyjnych, numeru rachunku bankowego ubiegajàcego si´ o wsparcie,
itp. Na etapie realizacji operacji
cz´Êç zgłaszanych planowanych
zmian wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy, natomiast
wszelkie zamiary zmian zgłaszane
do ARiMR na etapie zwiàzania celem, czyli 5-letniego okresu od przyznania pomocy, pozwolà na unikni´cie wielu problemów, w tym niekiedy konsekwencji finansowych.
Departament Działaƒ Inwestycyjnych
[ 22 318 47 00
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica, archiwum ARiMR

1

w przypadku inwestycji finansowanych z udziałem
leasingu okres ten jest liczony do/ od zło˝enia wniosku o płatnoÊç, w wyniku której:
– po raz pierwszy w ramach operacji zostanà zrefundowane koszty kwalifikowalne, wynikajàce
– z realizacji umów leasingu – w przypadku operacji
obejmujàcych wyłàcznie inwestycje polegajàce
na nabyciu rzeczy b´dàcych przedmiotem leasingu;
zostanà zrefundowane wszystkie koszty kwalifikowalne operacji, za wyjàtkiem kosztów wynikajàcych
z realizacji umów leasingu – w przypadku operacji
obejmujàcych inwestycje zarówno polegajàce, jak
i niepolegajàce na nabyciu rzeczy b´dàcych przedmiotem leasingu.
2
dotyczy wniosków o przyznanie pomocy zło˝onych
po wejÊciu w ˝ycie rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 29.10.2010 r. zmieniajàcego
rozporzàdzenie w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1372),
tj. od dnia 12.11.2010 r.
3
przeliczone po kursie podanym w rozporzàdzeniu
Prezesa Rady Ministrów w sprawie Êredniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiàcego podstaw´
przeliczenia wartoÊci zamówieƒ publicznych.
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Zalesianie gruntów rolnych
oraz gruntów innych ni˝ rolne
w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013
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za poniesione koszty zalesienia
i ewentualnego ogrodzenia uprawy
leÊnej, wypłacana w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia;
1 premii piel´gnacyjnej – zryczałtowana płatnoÊç za poniesione koszty prac piel´gnacyjnych, wypłacana corocznie przez 5 lat od dnia
wykonania zalesienia;
1 premii zalesieniowej – zryczałtowana płatnoÊci do hektara zalesionych gruntów z tytułu utraconych

dochodów wynikajàcych z przekształcenia
gruntów
rolnych
na grunty leÊne. Premia wypłacana jest co roku przez 20 lat od zało˝enia uprawy leÊnej.
W latach 2004-2006 przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o przyznanie płatnoÊci na zalesianie gruntów rolnych. Na podstawie zło˝onych wniosków swoje
grunty zalesiło łàcznie ponad 9 tys.
producentów rolnych.

Liczba wniosków o przyznanie płatnoÊci na zalesianie gruntów rolnych w latach 2004-2006
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Polsce mamy do czynienia ze znacznym udziałem gruntów niskich klas
bonitacyjnych u˝ytkowanych jako
grunty rolne. Działanie pozwalajàce na zalesienie gruntów, a tym samym podniesienie ich wartoÊci
ekonomicznej, było wi´c jednym
z pierwszych działaƒ wdro˝onych
przez nasz kraj po przystàpieniu
do Unii Europejskiej. Zatem ju˝
w roku 2004 uruchomione zostało
działanie Zalesianie gruntów rolnych.
W ramach tego działania zalesione mogły zostaç jedynie grunty
rolne, które zostały przeznaczone
do zalesienia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
gminy, o powierzchni co najmniej 0,3 ha i szerokoÊci nie mniejszej ni˝ 20 m.
Producent rolny, podejmujàcy si´
zalesienia gruntów rolnych, uprawniony był do otrzymania 3 rodzajów
płatnoÊci:
1 wsparcia na zalesienie – jednorazowa zryczałtowana płatnoÊç
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za poniesione koszty zalesienia
i ewentualnego ogrodzenia uprawy
leÊnej, wypłacanej w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia;
1 premii piel´gnacyjnej – płatnoÊci
ryczałtowej za poniesione koszty
prac piel´gnacyjnych, wypłacanej
corocznie przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia;
1 premii zalesieniowej – zryczałtowanej płatnoÊci do hektara zalesionych gruntów wynikajàcej z utraco-

nych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leÊne. Premia wypłacana jest co roku
przez 15 lat od zało˝enia uprawy
leÊnej. Do otrzymania tej premii
uprawnieni byli rolnicy, którzy korzystali z działania w zakresie zalesiania gruntów rolnych i udokumentowali uzyskanie co najmniej 25% dochodów z rolnictwa.
W ramach PROW 2007-2013
przeprowadzonych zostało 7 nabo-

Powierzchnie zalesione w ramach wniosków o przyznanie płatnoÊci na zalesianie
gruntów rolnych zło˝onych w latach 2004-2006
0,00
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15 201,53 ha
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Liczba wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni˝ rolne w latach 2007-2013
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Najwi´ksze zainteresowanie działaniem Zalesianie gruntów rolnych
wykazali rolnicy z województw: mazowieckiego, podkarpackiego oraz
warmiƒsko-mazurskiego, w których
to łàcznie zło˝ono blisko 30%
wszystkich wniosków o przyznanie
płatnoÊci na zalesianie gruntów rolnych. Najmniej wniosków zło˝onych
zostało przez rolników z województw: opolskiego, Êlàskiego oraz
zachodniopomorskiego. Zainteresowanie działaniem w poszczególnych
regionach zwiàzane jest przede
wszystkim z wyst´powaniem na danym terenie gruntów o słabej u˝ytecznoÊci dla produkcji rolnej, dla
których zalesienie jest racjonalnym
sposobem ich zagospodarowania.
Łàczna powierzchnia gruntów
rolnych zalesionych w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych
w latach 2004-2006 wyniosła ponad 40 tys. ha.
W ramach nowego okresu programowania PROW 2007-2013
rolnicy mogli korzystaç z dwóch
schematów zalesieniowych w ramach działania Zalesianie gruntów
rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni˝ rolne.
W ramach tych działaƒ zalesiane
mogły byç grunty rolne oraz grunty
inne ni˝ rolne, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego o powierzchni wi´kszej ni˝ 0,5 ha i szerokoÊci wi´kszej
ni˝ 20 m. Pomoc na zalesianie
gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych ni˝ rolne w ramach
PROW 2007-2013 mogła byç
przyznana jednemu rolnikowi
do powierzchni nie wi´kszej
ni˝ 100 ha.
Rolnicy korzystajàcy z działania
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni˝ rolne
mogli skorzystaç z nast´pujàcych
rodzajów płatnoÊci:
1 wsparcia na zalesienie – jednorazowej płatnoÊci ryczałtowej

schemat II

schemat I

Powierzchnie zalesione na gruntach rolnych na podstawie wniosków zło˝onych
w latach 2007-2012
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5 855,27 ha
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2007 r. – 0 ha
462,38 ha

614,66 ha

354,21 ha

566,47 ha
474,19 ha
2009

2008

2010

2011
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Powierzchnie zalesione na podstawie wniosków zło˝onych w latach 2004-2012
z podziałem na województwa
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Procentowy udział powierzchni zalesionej w latach 2004-2012 w podziale na poszczególne województwa

warmiƒsko-mazurskie
16,4%

wielkopolskie
5,4%

Êwi´tokrzyskie
4,5%

zachodniopomorskie
4,5%
dolnoÊlàskie
5,2%
kujawsko-pomorskie
5,2%

Êlàskie
2,4%

lubelskie
7,3%

pomorskie
6,5%

lubuskie
3,4%
podlaskie
5,8%

łódzkie
4,4%

podkarpackie
7%

małopolskie
1,2%
opolskie
1%

rów wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych
oraz zalesianie gruntów innych ni˝
rolne, w ramach których zło˝onych
zostało ponad 12 tys. wniosków
o przyznanie pomocy. Łàczna poBIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

mazowieckie
18,7%

wierzchnia gruntów, które zostały
zalesione w latach 2007-2012 wyniosła ponad 31 tys. ha (dane dotyczàce 2013 r. b´dà dost´pne
po zło˝eniu przez rolników oÊwiadczeƒ o wykonaniu zalesienia, które

mogà byç składane w terminie
do dnia 20 maja 2014 r.).
Podobnie jak w przypadku działania realizowanego w ramach
PROW na lata 2004-2006, w kolejnym okresie programowania najwi´cej wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni˝ rolne zło˝ono w województwach mazowieckim oraz
podkarpackim. Łàczna powierzchnia zalesiona na podstawie
wniosków o pomoc zło˝onych w latach 2004-2012 wynosi blisko
71,4 tys. ha.
Lasy zajmujà obecnie 29,2% terytorium kraju i obejmujà obszar
o powierzchni 9,1 mln ha, a w najbli˝szym czasie przyb´dzie jeszcze 3208 hektarów lasów. Takie
deklaracje zło˝yli rolnicy, którzy
ubiegali si´ o przyznanie pomocy
w ramach działania Zalesianie
gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych ni˝ rolne w roku bie˝àcym. W zakoƒczonym 31 lipca
naborze do ARiMR wpłyn´ły 2053
takie wnioski, a prognozowana kwota wsparcia wynosi ok. 26,5
mln zł. Najwi´cej, bo ok. 740 ha
lasów, przyb´dzie w województwie
mazowieckim, najmniej – nieco
ponad 22 ha – w województwie
lubuskim.
Jednym z głównych zało˝eƒ polityki leÊnej paƒstwa jest zwi´kszenie
lesistoÊci kraju do 30% w 2020 r.
i sukcesywnie, w miar´ przekazywania do zalesienia gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa, do 33%
w 2050 r.
W celu sprostania tym zało˝eniom działania zwiàzane z zalesianiem gruntów zostały równie˝ uj´te
w zało˝eniach do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 318 49 60
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Powierzchnie zalesione na gruntach innych ni˝ rolne na podstawie wniosków zło˝onych w latach 2007-2012

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Wi´cej czasu

1 Równie˝ do 20 stycznia 2014 r.
dyrektorzy oddziałów regionalnych
ARiMR majà czas na wydanie decyzji o zatwierdzeniu wysokoÊci fundudla uznanych organizacji producentów owoców
szy operacyjnych oraz wysokoÊci wydatków na działania zatwierdzone
i warzyw na zło˝enie programów operacyjnych
w programach operacyjnych i wysokoÊci pomocy finansowej ze Êroda˝da uznana organizacja mocy finansowej ze Êrodków pocho- ków pochodzàcych z Unii Europejproducentów owoców i wa- dzàcych z Unii Europejskiej na kolej- skiej na kolejny rok realizacji prograrzyw ma mo˝liwoÊç opraco- ny rok realizacji programów opera- mów operacyjnych (tj. rok 2014).
wania swojego własnego programu cyjnych (tj. rok 2014).
Uznana organizacja producentów
Wydłu˝enie terminu zło˝enia owoców i warzyw mo˝e korzystaç
operacyjnego. Nast´pnie musi zło˝yç go w odpowiednim terminie w ARiMR powy˝szych dokumentów z pomocy finansowej UE na dofinando zatwierdzenia przez ARiMR. Czas przez uznane organizacje producen- sowanie funduszu operacyjnego
na dostarczenie tego typu doku- tów owoców i warzyw powoduje, ˝e przeznaczonego na realizacj´ zamentów do oddziału regionalnego wi´cej czasu na wydanie decyzji ma- twierdzonego programu operacyjneAgencji właÊciwego ze wzgl´du jà dyrektorzy oddziałów regional- go. Programy operacyjne zło˝one
na siedzib´ organizacji, zgodnie nych Agencji Restrukturyzacji i Mo- do zatwierdzenia muszà byç zgodne
z komunikatem MRiRW z 4 lip- dernizacji Rolnictwa. Dotychczas ta- ze Strategià krajowà dla zrównowaca 2013 r., został wydłu˝onych programów opera˝ony:
cyjnych organizacji produ1 8 listopada 2013 r.
centów owoców i warzyw
upływa termin na przedłow Polsce na lata 2010˝enie do zatwierdzenia
2013, opracowanà i zaprogramów
operacyjtwierdzonà przez Ministra
nych, które majà byç reRolnictwa i Rozwoju Wsi
alizowane przez uznane
oraz przyczyniaç si´ do jej
organizacje producentów
realizacji.
owoców i warzyw poStrategia krajowa zaczàwszy od 1 styczwiera wykaz działaƒ, któnia 2014 r. WczeÊniej tarych realizacja przyczynia
kie organizacje miały czas
si´ do osiàgania celów
na dostarczenie swoich
w niej postawionych wraz
programów operacyjnych Organizacje producentów mogà uzyskaç pomoc na dofinansowanie funduszu operacyjnego z kosztami kwalifikowanyw wysokoÊci 60% wydatków poniesionych na realizacj´ programu operacyjnego
do 15 wrzeÊnia 2013 r.
mi, przypisanymi do po1 Równie˝ do 8 listopaszczególnych rodzajów
da 2013 r. jest czas na składanie kie decyzje musiały zostaç wydane działaƒ. Dokument ten opisuje
wniosków o wprowadzenie zmian do 15 grudnia 2013 r., teraz b´dzie ogólne wymogi dotyczàce wszystkich
do programów operacyjnych na ko- na to ponad miesiàc wi´cej. I tak:
działaƒ, a tak˝e warunki obj´cia polejne lata ich realizacji przez uznane 1 20 stycznia 2014 r. upływa ter- mocà finansowà kosztów uj´tych
organizacje producentów owoców min na wydawanie przez dyrektorów w programach operacyjnych. Realii warzyw. Dotychczas takie zmiany oddziałów regionalnych ARiMR de- zacja ww. strategii krajowej odbywa
mo˝na było zło˝yç do 15 wrze- cyzji o zatwierdzeniu programów si´ poprzez wdro˝enie poszczególÊnia 2013 r.
operacyjnych i wysokoÊci funduszy nych programów operacyjnych,
1 Z 15 wrzeÊnia 2013 r. do 8 listooperacyjnych tych programów.
opracowanych przez organizacje
pada 2013 r. wydłu˝ony został ter- 1 Tak˝e 20 stycznia 2014 r. mija producentów i zatwierdzonych przez
min składania wniosków o zatwier- termin wydawania decyzji przez dy- dyrektorów oddziałów regionalnych
dzenie wysokoÊci funduszy operacyj- rektorów oddziałów regionalnych ARiMR. Programy operacyjne sà
nych oraz wysokoÊci wydatków ARiMR o zatwierdzeniu zmian w pro- specyficznymi biznesplanami, któna działania zatwierdzone w progra- gramach na kolejne lata, o których rych wdro˝enie ma doprowadziç
mach operacyjnych i wysokoÊci po- mowa powy˝ej w pkt 2.
do rozwijania przez organizacje pro-

K
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raniu fuzji organizacji producentów oraz nabycia udziałów lub
akcji w spółkach sektora owoców
i warzyw.
Organizacje producentów mogà
uzyskaç pomoc na dofinansowanie
funduszu operacyjnego w wysokoÊci 60% wydatków poniesionych
na realizacj´ programu operacyjnego. Natomiast pozostałe 40% wydatków pokrywajà członkowie lub
sama organizacja producentów.
WysokoÊç pomocy nie mo˝e jednak przekroczyç 4,1% wartoÊci produktów sprzedanych przez organizacje producentów w okresie referencyjnym.
Pomoc na dofinansowanie funduszu operacyjnego przyznawana jest
w formie:
1 płatnoÊci cz´Êciowych (wypłacanych w transzach kwartalnych) – maksymalnie 3 wnioski
w ciàgu roku (w kwietniu, lipcu
i paêdzierniku);
1 rocznej pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego lub rozli-

czenia wypłaconych Êrodków finansowych – wnioski składane sà
do dnia 15 lutego roku nast´pujàcego po roku, za który wnioskowana jest pomoc.
Wypłata rocznej pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu
operacyjnego, czy te˝ rozliczenie wypłaconych Êrodków finansowych nast´puje do 5 miesi´cy od daty wpływu wniosku o przyznanie pomocy finansowej, jednak nie póêniej ni˝
do dnia 15 paêdziernika roku nast´pujàcego po roku realizacji programu operacyjnego.
Od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej do 12 sierpnia 2013 r.
z pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego skorzystało 8 uznanych organizacji producentów i otrzymały one wsparcie
w wysokoÊci 11 904 379,54 zł.
Departament Działaƒ
Społecznych i Ârodowiskowych
[ 22 318 49 00
Zdj´cie: © Pantherstock / Photogenica

Zwi´kszanie wartoÊci
dodanej na finiszu

W

szystkie Êrodki finansowe
adresowane w ramach
PROW na lata 2007-2013
do przedsi´biorców z sektora rolno-spo˝ywczego zostanà wykorzystane. Obecnie w ARiMR trwa ocena wniosków o przyznanie pomocy
z działania Zwi´kszanie wartoÊci
dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leÊnej zło˝onych podczas
tegorocznego naboru.
Wnioski z poprzednich pi´ciu naborów zostały ocenione, a cz´Êç
przedsi´biorców zdà˝yła zakoƒczyç
i rozliczyç swoje inwestycje realizoBIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

wane w ramach takiej pomocy.
ARiMR wypłaciła im ok. 1,9 mld zł.
Dzi´ki tym pieniàdzom wybudowano 142 zupełnie nowe zakłady, 803
firmy zostały gruntownie zmodernizowane, 105 beneficjentów wprowadziło na rynek nowe produkty, 168
otrzymało refundacj´ kosztów wprowadzenia nowoczesnych technologii,
a 42 zrealizowało inwestycje w zakresie ochrony Êrodowiska.
Działanie 123 Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leÊnej stanowi podstawowy instrument wsparcia dla sektora prze-

twórstwa produktów rolnych z udziałem Êrodków unijnych w bie˝àcym
okresie programowania. Zakres
udzielanej pomocy obejmuje operacje zwiàzane z przetwórstwem oraz
wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, jak równie˝ przetwórstwem roÊlin na produkty, które wykorzystywane sà na cele energetyczne.
Limit Êrodków dla tego działania
okreÊlony w PROW 2007-2013 wynosi 932 mln euro.
W ramach działania 123 przeprowadzono dotychczas 6 naborów
wniosków:
33
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ducentów działaƒ marketingowych,
inwestowania w popraw´ jakoÊci
wytwarzanych owoców i warzyw,
a tak˝e wdra˝ania rozwiàzaƒ sprawiajàcych, ˝e produkcja b´dzie bardziej efektywna i b´dzie lepiej chroniła Êrodowisko naturalne.
Programy operacyjne obejmujà
przynajmniej 2 cele wymienione
w ww. strategii, tj:
1 planowanie produkcji i dostosowanie do popytu;
1 poprawa lub utrzymanie jakoÊci
produktu;
1 poprawa obrotu/ marketingu
(promowanie produktów);
1 badania naukowe i produkcja
eksperymentalna;
1 działania w zakresie szkolenia
i działania majàce na celu wspieranie dost´pu do usług doradczych;
1 Êrodki zapobiegania kryzysom
i zarzàdzania w sytuacjach kryzysowych;
1 działania w zakresie ochrony Êrodowiska;
1 działanie polegajàce na wspie-
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1 w kwietniu 2008 r. zło˝ono 818
wniosków na kwot´ 1,5 mld zł;
1 w kwietniu i w grudniu 2009 r.
zło˝ono łàcznie 805 wniosków
na kwot´ 1,78 mld zł;
1 w sierpniu 2010 r. zło˝ono 989
wniosków na kwot´ 3,2 mld zł;
1 w paêdzierniku i listopadzie 2011
roku zło˝ono 232 wnioski na kwot´ 1,3 mld zł;
1 w kwietniu i maju 2013 r. 674
wnioski na kwot´ 2,84 mld zł.
We wszystkich dotychczasowych
naborach zło˝ono 3 518 wniosków
o przyznanie pomocy na łàcznà

produktów, procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsi´biorstwa, inwestycje zwiàzane
z ochronà Êrodowiska, wdra˝anie
systemów zarzàdzania jakoÊcià, posiadanie statusu podmiotu prowadzàcego mikro-, małe lub Êrednie
przedsi´biorstwo oraz punkty wyliczone proporcjonalnie do wysokoÊci
stopy bezrobocia w powiecie, w którym b´dzie realizowana inwestycja.
Po 40 dniach od zakoƒczenia naboru wniosków opublikowana została
informacja o kolejnoÊci przysługiwania pomocy.

W przypadku przetwórstwa mleka
udział w liczbie zło˝onych wniosków
i zapotrzebowaniu na Êrodki utrzymuje si´ na tym samym poziomie 9%. W przetwórstwie owoców
i warzyw oraz w przetwórstwie roÊlin
na cele energetyczne tendencja jest
odwrotna – wi´kszy udział procentowy w zapotrzebowaniu na Êrodki ni˝
liczba zło˝onych wniosków Êwiadczy,
˝e w tych bran˝ach sà realizowane
wi´ksze projekty.
Wnioski zło˝one w 2013 r. znajdujà si´ na poczàtkowym etapie weryfikacji. Na podstawie kryteriów wybo-

Liczba zło˝onych wniosków o przyznanie pomocy wg sektorów WartoÊci wnioskowanej kwoty pomocy wg sektorów

Mleko
9%

Cele energetyczne
6%

Mi´so
29%

Mleko
9%

Cele energetyczne
10%

Mi´so
19%

Inne
14%
Sprzeda˝
hurtowa
18%
Inne
24%
Owoce i warzywa
17%

kwot´ ponad 10,6 mld zł. Ârednia
kwota wnioskowanej wysokoÊci pomocy wynosi zatem 3 mln zł.
Od drugiego naboru, w 2009 r.,
zostały wprowadzone preferencje
dla grup producentów rolnych polegajàce na pierwszeƒstwie w składaniu wniosków. Z kolei nabór z 2011
r. został ograniczony do projektów
składanych przez podmioty skonsolidowane i budujàce centra handlu
hurtowego oraz grupy producentów
rolnych, a tak˝e spółki i spółdzielnie
do nich nale˝àce.
W ostatnim naborze, przeprowadzonym w 2013 r., po raz pierwszy
zastosowano kryteria wyboru operacji, na podstawie których została
ustalona kolejnoÊç przysługiwania
pomocy. Przedstawione do dofinansowania operacje mogły uzyskaç
punkty za wprowadzenie nowych
34

Sprzeda˝ hurtowa
25%

SpoÊród wielu sektorów, w jakich
mogà działaç podmioty ubiegajàce
si´ o dofinansowanie w ramach
działania dominuje przetwórstwo
mi´sa, przetwórstwo owoców i warzyw, handel hurtowy, przetwórstwo
mleka oraz przetwórstwo roÊlin
na cele energetyczne.
Wartym zauwa˝enia jest fakt,
˝e 29% z wszystkich wniosków
o przyznanie pomocy, które zostały
zło˝one przez bran˝´ mi´snà, obejmuje 19% zapotrzebowania na
Êrodki, co oznacza, ˝e inwestycje
realizowane w tym sektorze mimo
du˝ej liczby nie nale˝à do tych najbardziej kosztownych. Podobnà zale˝noÊç mo˝na zaobserwowaç
w przypadku sprzeda˝y hurtowej – 25% zło˝onych wniosków
obejmuje 18% łàcznie wnioskowanej kwoty pomocy.

Owoce i warzywa
20%

ru operacji ustalona została kolejnoÊç przysługiwania pomocy. Ponad 62% wnioskodawców uzyskało
punkty za planowane wprowadzanie
nowych technologii i procesów lub
produktów, ok. 35% zamierza wdra˝aç systemy zarzàdzania jakoÊcià
w ramach projektu. Zaledwie 3%
wniosków obejmuje w swym zakresie
inwestycje w ochron´ Êrodowiska.
Weryfikacja wniosków zło˝onych
w poprzednich naborach została
niemal całkowicie zakoƒczona. Pozytywnie oceniono 1505 projektów,
co pozwoliło zakontraktowaç Êrodki
finansowe w wysokoÊci 3 mld zł.
Dotychczas ARiMR wypłaciła beneficjentom, którzy zakoƒczyli swoje
inwestycje łàcznie prawie1,9 mld zł.
Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych
[ 22 318 47 70
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2013
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Wsparcie inwestycji
w zakresie ochrony i rozwoju fauny i flory wodnej

O

biekty hydrotechniczne na
rzekach, takie jak zapory, jazy, stopnie i młyny wodne
oraz elektrownie wodne sà cz´sto
powodem przerwania ciàgłoÊci biologicznej rzeki. Nast´pstwem przerwania ciàgłoÊci rzek jest wyraêne
ograniczenie mo˝liwoÊci przemieszczania si´ ryb, co prowadzi nieuchronnie do zmniejszania si´ ró˝norodnoÊci ryb i innych organizmów
wodnych. Negatywne oddziaływanie
na ichtiofaun´ i populacje ryb w´drownych zabudowy rzek wymusiło
podj´cie odpowiednich, przeciwdziałajàcych temu zjawisku uregulowaƒ prawnych. Obowiàzek budowy
urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych swobodnà migracj´ ryb reguluje ustawa
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229,
z 2001 roku, z póê. zm.), ustawa
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz.U. nr 66,
poz. 750, z 1999 r, z póê. zm.), rozporzàdzenie Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z 20 grudnia 1996 r.
(Dz.U. 1997 nr 21, poz. 111),
a tak˝e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2013

(Dz.U. nr 92, poz. 880, z 2004 r.),
w której mowa jest o ochronie tras
migracyjnych zwierzàt.
W rozumieniu powy˝szych aktów
normatywnych na u˝ytkowników powierzchniowych wód płynàcych, które zostały uznane za trasy migracji
ryb dwuÊrodowiskowych, został nało˝ony obowiàzek budowy urzàdzeƒ
umo˝liwiajàcych w´drówk´ ryb.
W Sektorowym Programie Operacyjnym Rybołówstwo i przetwórstwo
ryb 2004-2006 przewidziano działanie 3: Ochrona i rozwój zasobów
wodnych, którego celem była odbudowa dróg migracji dla dwuÊrodowiskowych ryb w´drownych – jesiotra, łososia, troci, w´drownych form
certy oraz siei, a tak˝e w´gorza. Wynika to z zobowiàzaƒ, które Polska
podj´ła ratyfikujàc postanowienia
mi´dzynarodowych
konwencji,
a tak˝e akceptacji przez Ministra
Ârodowiska programu restytucji ryb
w´drownych w Polsce. W myÊl zało˝eƒ programu odtwarzanie dro˝noÊci migracyjnej rzek nast´puje poprzez budow´ na istniejàcych pi´trzeniach urzàdzeƒ, które majà
umo˝liwiaç rybom pokonanie pi´trzenia, dotarcie do tarlisk, zaÊ

po odbyciu rozrodu – spłyni´cie
na bałtyckie obszary, którà to drogà
spływaç majà równie˝ dorastajàce
ryby. Istotnym jednak warunkiem
uzyskania Êrodków pomocowych
(100% refundacji poniesionych
przez inwestora kosztów kwalifikowalnych) było umieszczenie planowanej inwestycji w przygotowywanych specjalnie na ten cel i zaakceptowanych do realizacji przez samorzàd województwa „Wojewódzkich
programach ochrony i rozwoju zasobów wodnych”.
W ramach perspektywy na lata 2007-2013 odbudowa dróg migracji ryb kontynuowana jest w osi
priorytetowej 3 Ârodki słu˝àce
wspólnemu interesowi w ramach
Êrodka 3.2 Ochrona i rozwój fauny
i flory wodnej przy zwrocie 100%
kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez inwestora.
Pomoc przyznawana jest:
1 posiadaczowi urzàdzenia wodnego lub jego cz´Êci, uniemo˝liwiajàcych albo wpływajàcych niekorzystnie na efektywnoÊç lub bezpieczeƒstwo w´drówki ryb migrujàcych
w publicznych Êródlàdowych wodach powierzchniowych płynàcych;
35
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1 jednostkom samorzàdu terytorialnego, paƒstwowym, samorzàdowym
osobom prawnym oraz paƒstwowym
lub samorzàdowym jednostkom organizacyjnym nieposiadajàcym osobowoÊci prawnej, je˝eli operacja
dotyczy urzàdzenia lub zespołu urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych w´drówk´ ryb
migrujàcych;
1 uprawnionym do rybactwa zgodnie z ustawà z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91);
1 jednostkom badawczo-rozwojowym, Polskiej Akademii Nauk lub jej
placówkom i szkołom wy˝szym,
urz´dom morskim, organizacjom
producentów zrzeszajàcym armatorów statków rybackich albo organizacjom mi´dzybran˝owym, o których mowa w przepisach o organizacji rynku rybnego, stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom po˝ytku publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96
poz. 873) oraz innym organizacjom
społecznym i zawodowym, podmiotom prowadzàcym zarybianie w polskich obszarach morskich zgodnie
z przepisami o rybołówstwie, jednostkom uprawnionym do opiniowania operatów rybackich, wskazanych w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz.U. Nr 44, poz. 414);
1 podmiotowi organizacyjnie wyodr´bnionemu w strukturze tego podmiotu na podstawie jego dokumentów statutowych lub zało˝ycielskich,
albo uprawnionym do rybactwa
zgodnie z ustawà z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym
(Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91), jednostkom badawczo-rozwojowym, Polskiej
Akademii Nauk lub jej placówkom
i szkołom wy˝szym, urz´dom morskim, organizacjom producentów
zrzeszajàcym armatorów statków rybackich albo organizacjom mi´dzy-
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Celem działania „Ochrona i rozwój zasobów wodnych” była odbudowa dróg migracji dla jesiotra i innych
dwuÊrodowiskowych ryb w´drownych

bran˝owym, o których mowa w przepisach o organizacji rynku rybnego,
stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom po˝ytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
2003 Nr 96 poz. 873) oraz innym
organizacjom społecznym i zawodowym, podmiotom prowadzàcym zarybianie w polskich obszarach morskich zgodnie z przepisami o rybołówstwie, jednostkom uprawnionym
do opiniowania operatów rybackich,
wskazanych w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie operatu
rybackiego (Dz.U. Nr 44, poz. 414);
1 regionalnym zarzàdom gospodarki wodnej;
1 podmiotowi prowadzàcemu zarybianie w polskich obszarach morskich zgodnie z przepisami o rybołówstwie (ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 2003 Nr 153, poz.
1502 z pó˝n. zm., ustawa z 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz.U.
Nr 62, poz. 574);
1 jednostkom uprawnionym do opiniowania operatów rybackich wska-

zanym w rozporzàdzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29
marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz.U. Nr 44, poz. 414).

Rodzaje inwestycji, które mogà
podlegaç refundacji
Refundacji podlegajà:
budowa, przebudowa lub monta˝
urzàdzenia lub zespołu urzàdzeƒ
umo˝liwiajàcych w´drówk´ ryb migrujàcych w miejscu przegrodzenia
(spi´trzenia) wody w cieku, np. bystrotoku, pochylni dennej naÊladujàcej warunki naturalne, formy poÊredniej – połàczenia przepławki komorowej z bystrotokiem czy urzàdzenia technicznego – przepławki
szczelinowej lub komorowej;
1 rekultywacja wód Êródlàdowych,
która dotyczy rozbiórki jazów i usuwania innych budowli lub urzàdzeƒ
stanowiàcych przeszkod´ w w´drówce ryb migrujàcych, usuwanie betonowych lub kamiennych umocnieƒ
brzegowych, tworzenie lub wspomaganie naturalnego powstawania
meandrów;
1 ochrona i zachowanie stanu Êrodowiska naturalnego i poprawa stanu Êrodowiska w ramach sieci obszarów NATURA 2000 w rozumieniu
1
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Przepławka na rzece Mołstawa w Rzesznikowie to jedna z wielu inwestycji powstałych w ramach PO RYBY 2007-2013

k´ ryb migrujàcych lub poprawiç jej
efektywnoÊç i bezpieczeƒstwo, albo
miejsca, w którym planuje si´ wybudowaç sztucznà raf´, o której mowa
w § 10 pkt 3 ww. rozporzàdzenia;
1 szczegółowy opis planowanego
sposobu:
– umo˝liwienia w´drówki ryb migrujàcych lub poprawy jej efektywnoÊci i bezpieczeƒstwa, w tym okreÊlenie rodzaju urzàdzenia lub zespołu urzàdzeƒ, wraz ze szkicami proponowanych urzàdzeƒ oraz zdj´ciami miejsca, w którym planowana jest realizacja operacji albo
– ochrony zasobów ryb z gatunków wyst´pujàcych w Morzu Bałtyckim i rozwoju ich stadiów młodocianych, w tym okreÊlenie sztucznej rafy
wraz z jej szkicami;
1 informacj´ o zakresie planowanych prac i powierzchni gruntów niezb´dnych i dost´pnych do realizacji
projektu, a tak˝e o dost´pnej iloÊci
i jakoÊci wody słu˝àcej do zasilania
urzàdzenia lub zespołu urzàdzeƒ;
1 specyfikacj´
przewidywanych
kosztów wykonania projektu i przeprowadzenia monitoringu naukowego stanu zasobów ryb;
1 uzasadnienie przyczyn, ze wzgl´du na które realizacja planowanej
operacji umo˝liwi w´drówk´ ryb
migrujàcych lub poprawi jej efek-

tywnoÊç i bezpieczeƒstwo we
wskazanych wodach albo przyczyni
si´ do ochrony zasobów ryb z gatunków wyst´pujàcych w Morzu
Bałtyckim i rozwoju ich stadiów
młodocianych.
Na wsparcie Êrodka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej w ramach osi priorytetowej 3 przeznaczono fundusze w kwocie 69,3 mln
zł. Na dzieƒ 31.07.2013 r. wnioskodawcy podpisali 10 umów na kwot´ 65,4 mln zł (95 %). Zrealizowano 18 płatnoÊci na kwot´ 39,4 mln zł
tytułu podpisanych umów.

Przykłady inwestycji
realizowanych w ramach
PO RYBY 2007-2013
Budowa przepławki dla ryb na rzece
Mołstowa w km 23+100
w miejscowoÊci Rzesznikowo
Przepławka w miejscowoÊci Rzesznikowo w km 23+100 rzeki Mołstowa rozwiàzała problem migracji
ryb dwuÊrodowiskowych, została
zapewniona swoboda migracji
wszystkich gatunków tworzàcych
ichtiofaun´ przedmiotowej rzeki. System prowadzenia monitoringu pozwoli na rejestracj´ przepływajàcych ryb przy pomocy zdj´ç
oraz filmów. Bystrotok ze stałym
przepływem wody.
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r,
Nr 151, poz. 1220 i Nr 157, poz.
1241), sporzàdzanie, opiniowanie
oraz zmian´ operatów rybackich,
o których mowa w ustawie z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym.
Pomoc przyznawana jest, je˝eli realizacja operacji:
1 ma na celu wspólny interes u˝ytkowników wód, który stwierdza minister właÊciwy do spraw rybołówstwa
w opinii wydawanej na wniosek
ubiegajàcego si´ o dofinansowanie;
1 przewiduje przeprowadzenie pi´cioletniego naukowego monitoringu
stanu zasobów ryb w wodach zwiàzanych z realizacjà operacji oraz publikacj´ wyników tego monitoringu
wraz z wnioskami po przystàpieniu
do u˝ywania urzàdzenia lub zespołu
urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych swobodnà w´drówk´ ryb albo sztucznej rafy;
1 zapewni ochron´ stadiów młodocianych zasobów ryb z gatunków
wyst´pujàcych w Morzu Bałtyckim;
1 umo˝liwi efektywnà i bezpiecznà
w´drówk´ ryb migrujàcych, a koniecznoÊç podj´cia działaƒ w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych zostanie przewidziana w wojewódzkim programie ochrony i rozwoju zasobów wodnych.
Pomocy w ramach Êrodka Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej nie
przyznaje si´ na budow´ albo odbudow´, przebudow´ lub monta˝
urzàdzenia lub zespołu urzàdzeƒ
umo˝liwiajàcych w´drówk´, ryb migrujàcych przez przeszkody w przypadku, gdy miałyby one zostaç wybudowane lub zamontowane na budowlach lub urzàdzeniach wodnych,
które zostały wybudowane po dniu
1 stycznia 2007 r.
Opinia dotyczàca wspólnego interesu u˝ytkowników wód wydawana jest na wniosek inwestora i zawiera w szczególnoÊci:
1 wskazanie wód i miejsca, w których planuje si´ umo˝liwiç w´drów-
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Budowa przepławki dla ryb na rzece
Pars´ta w km 111+300
w miejscowoÊci Doble
Przepławka wybudowana w miejscowoÊci Doble na rzece Pars´cie w km
111+300 umo˝liwia ochron´ oraz
rozwój zasobów ryb dwuÊrodowiskowych min.: troci w´drownej (Salmo
truta m. trutta) łososia szlachetnego
(Salmo salar), certy (Vimba vimba),
zarówno dorosłych osobników, jak
równie˝ młodocianych form tych
ryb. Wybudowane urzàdzenie umo˝liwia migracj´ organizmów wodnych
oraz zapewnia swobodny dost´p ryb
dwuÊrodowiskowych w dogodne dla
nich miejsca tarliskowe. Przepławka
pozwala na zachowanie biologicznej ciàgłoÊci rzeki jak równie˝ pozytywnie wpływa na prowadzona gospodark´ rybackà.
Prowadzenie badaƒ nad iloÊcià
oraz cz´stotliwoÊcià migracji ryb zapewnia zamontowane urzàdzenie
do monitoringu.
Budowa przepławki dla ryb na rzece
Pars´ta w km 134+200
w miejscowoÊci ˚arnowo
Na rzece Pars´ta w ˚arnowie powstała nowoczesna przepławka dla
ryb. Tà kosztownà (około 1,7 mln zł)
i skomplikowanà inwestycj´ zrealizował Zachodniopomorski Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych. Wybudowana przepławka umo˝liwi migracj´ ryb dwuÊrodowiskowych, czyli ˝yjàcych zarówno w słodkiej, jak i słonej wodzie, dla których pokonanie
stopnia wodnego w ˚arnowie było
do tej pory praktycznie niemo˝liwe.
Swobodny przepływ ryb w Pars´cie
powinien odtworzyç naturalnoÊç rzeki, a tak˝e odtworzyç historyczny za-

38

si´g wyst´powania szczególnie
troci, z której słynie nasza Êrodkowopomorska
„królowa
rzek”. Wyst´pujà w niej tak˝e
łososie. Dla tych ryb, wracajàcych na tarło, wszelkie budowle hydrotechniczne to przeszkoda nie do pokonania.
Budowa przepławki dla ryb rzeki
Wieprza w km 49+305
w miejscowoÊci Pomiłowo
Wybudowana przepławka dla
ryb w miejscowoÊci Pomiłowo
w km 49+305 rzeki Wieprzy (gmina Sławno, powiat
sławnieƒski) spełniła podstawowy warunek jakim jest przywrócenie ciàgłoÊci ekosystemu
rzecznego. Odtworzyła szlaki
migracji organizmów wodnych
oraz zapewniła swobodny dost´p do tarlisk ryb dwuÊrodowiskowych. Została zachowana swoboda migracji wszystkich gatunków tworzàcych ichtiofaun´ przedmiotowej rzeki.
Operacja ma tak˝e pozytywne Dzi´ki nowej przepławce w ˚arnowie do Pars´ty wrócà trocie
oddziaływanie na prowadzonà
Przepławka wyposa˝ona jest
gospodark´ rybackà. System prowadzenia monitoringu pozwoli na reje- w system automatycznego i ciàgłego
stracj´ przepływajàcych ryb przy po- monitorowania ryb. Zastosowanie
skanera ultradêwi´kowego umo˝limocy zdj´ç oraz filmów.
wia wyznaczenie min. iloÊci przepływajàcych przez przepławk´ ryb,
Budowa przepławki dla ryb rzeki
Wieprza w km 56+350 w miejscowoÊci Êredniej pr´dkoÊci z jakà płynà oraz
kierunku przemieszczania si´ ryb.
Gwiazdowo
Przepławka została wykonana jako Urzàdzenie ma mo˝liwoÊç wykonabystrotok kamienny o długoÊci 48 m nia zdj´ç oraz rejestrowania filmów.
i szerokoÊci wewn´trznej 15 m. Przegrody wykonano z gabionów siatkoDepartament Wsparcie Rybactwa
wo – kamiennych o rozstawie
[ 22 318 46 70
co 3,4 m uło˝onymi ukoÊnie
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica,
pod kàtem 60 stopni.
Zachodniopomorski Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi przez
cały czas nabory wniosków w ramach niektórych działaƒ finansowanych ze Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.
PROW 2007–2013

Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci
W ramach tego działania mo˝na otrzymaç wsparcie m.in. na pokrycie kosztów kontroli, które niezb´dne sà do otrzymania stosownych certyfikatów potwierdzajàcych,
˝e dany produkt przeznaczony
do spo˝ycia przez ludzi został wytworzony zgodnie z systemem np.
Gwarantowanej Tradycyjnej SpecjalnoÊci, Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego, produkcji ekologicznej, integrowanej produkcji,
specyfikacjà i standardami systemu
„JakoÊç Tradycja”, czy Quality Meat
Program (produkcja wołowiny). Zapraszamy do składania wniosków
w oddziałach regionalnych ARiMR

Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów
ARiMR przyznaje dofinansowanie
na pokrycie cz´Êci kosztów usług doradczych poniesionych przez rolników
np. na opracowanie planu działalnoÊci rolnoÊrodowiskowej, czy planu
dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodnoÊci. Posiadacze lasów mogà natomiast otrzymaç pomoc na pokrycie cz´Êci kosztów usług doradczych zwiàzanych np.
z ochronà leÊnej ró˝norodnoÊci biologicznej. Wnioski mo˝na składaç
w biurach powiatowych ARiMR.
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Grupy producentów rolnych
W oddziałach regionalnych ARiMR
mo˝na składaç wnioski o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie
kosztów zakładania i funkcjonowania grup producentów rolnych
przez pi´ç pierwszych lat od ich
utworzenia. Grup´ producentów
mo˝e zało˝yç ju˝ pi´ciu rolników,
którzy prowadzà jeden z 29 rodzajów produkcji, nale˝y do nich m.in.
uprawa zbó˝, hodowla trzody
chlewnej, bydła, koni, drobiu, czy
te˝ produkcja mleka.
PO RYBY 2007–2013

Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarzàdzania
krajowà flotà rybackà
Do 31 grudnia 2013 r. oddziały
regionalne ARiMR przyjmujà wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Êrodka 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarzàdzania krajowà flotà rybackà. Pomoc mo˝na otrzymaç m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia
umo˝liwiajàce zdobycie innego zawodu. Wsparcie w formie rekompensaty finansowej przysługuje
równie˝ rybakom, którzy utracili
miejsca pracy bàdê zdecydowali
si´ przejÊç na wczeÊniejszà emerytur´. Mo˝na je uzyskaç tak˝e
na pokrycie cz´Êci kosztów nabycia
statku rybackiego.

Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu
Od 16 do 30 wrzeÊnia 2013 r.
mo˝na składaç wnioski o przyznanie pomocy na Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu (Êrodek 2.5) dofinansowane w ramach
PO RYBY 2007-2013. W naborze
tym mogà wziàç udział jedynie te
podmioty, które zrealizowały takie
inwestycje w okresie od 11 wrzeÊnia 2009 r. do dnia zło˝enia wniosku o dofinansowanie włàcznie.
Wnioski o wsparcie nale˝y składaç
do oddziału regionalnego Agencji
właÊciwego ze wzgl´du na miejsce
poło˝enia zakładu przetwórstwa
produktów rybnych lub obrotu tymi
produktami. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania Êrodków finansowych, zgodnie z kolejnoÊcià zło˝enia prawidłowo wypełnionego
i udokumentowanego wniosku
o dofinansowanie.

Projekty pilota˝owe
Od 26 wrzeÊnia do 9 paêdziernika 2013 r. oddziały regionalne
ARiMR właÊciwe ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania albo siedzib´ wnioskodawcy przyjmujà
wnioski o wsparcie w zakresie Êrodka 3.5 Projekty pilota˝owe.
Wi´cej informacji o przedstawionej wy˝ej pomocy finansowej mo˝na uzyskaç na portalu internetowym
www.arim.gov.pl, w placówkach
ARiMR, a tak˝e u naszych konsultantów obsługujàcych bezpłatnà infolini´ 0 800 38 00 84.

Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
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Do ARiMR
po unijne pieniàdze
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki
wysokoÊç stopy redyskonta weksli - 2,75% (od 4 lipca 2013 r.)
Oprocentowanie p∏acone bankowi przez kredytobiorc´
w liniach kredytowych:
Lp.

Banki wspó∏pracujàce z ARiMR

1

Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

2

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.

3

SGB – Bank S.A.

4

Bank BPH S.A.

5

ING Bank Âlàski S.A.

6

Bank Zachodni WBK S.A.

7

Bank PEKAO S.A.

nIP, nMR, nKZ, nGR, nGP, nNT,nBR/10, nBR/13,
nBR/14, nBR/15

nKL01,
nKL02
– ubezpieczeni

nKL01,
nKL02
– nieubezpieczeni

3,0000

1,5000

2,8125

oznaczenia symboli linii kredytowych:
nIP
nMR
nKZ
nGP

nGR
nNT
nBR/10
nBR/13
nBR/14
nBR/15
nKL/01
nKL/02

kredyty na realizacj´ inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów
rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów
kredyty na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukoƒczyły 40 roku ˝ycia
kredyty na zakup u˝ytków rolnych
kredyty na realizacj´ inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz o zmianie innych ustaw
kredyty na zakup u˝ytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu
ustawy z dnia 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego
kredyty na realizacj´ inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniajàcych wysokà jakoÊç produktu
kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Bran˝owego programu rozwoju wspólnego u˝ytkowania maszyn i urzàdzeƒ
rolniczych”
kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Bran˝owego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobi´
w Polsce”
kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mi´snego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce”
kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Bran˝owego programu mleczarstwa”
kredyty kl´skowe inwestycyjne
kredyty kl´skowe obrotowe
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Na trasie „Lata z radiem”
Po raz trzeci z Programem Pierwszym Polskiego Radia Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi uczestniczyło w trasie koncertowej „Lata z radiem”.
Produkty ˝ywnoÊciowe najwy˝szej jakoÊci oraz walory gospodarstw
agroturystycznych prezentowane były w dwudziestu miastach Polski.
Dzi´ki wspólnemu zaanga˝owaniu wyst´pujàcych na scenie gwiazd,
m.in. Maryli Rodowicz, De Mono, Lady Pank, ulubionych przez słuchaczy
redaktorów radiowych oraz ekspertów ministerstwa, mieszkaƒcy kolejnych
regionów mieli okazj´ osobiÊcie sprawdziç, jak smakujà produkty posiadajàce
charakterystyczny znak Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç, który gwarantuje wysokà,
stałà jakoÊç oraz niepowtarzalne walory smakowe.
O Programie PD˚ i atrakcyjnych formach wypoczynku na wsi informowano
tak˝e na antenie radiowej Jedynki.

