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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marzec 2013

Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020

Szanowni Paƒstwo,
Podczas szczytu UE (posiedzenia Rady Europejskiej) 7 i 8 lutego br., a tak˝e posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa 18 i 19
marca br. w Brukseli, w których aktywnie uczestniczyłem, zrealizowane zostały zakładane priorytety negocjacyjne.
WÊród najwa˝niejszych dla Polski postanowieƒ wypracowanego kompromisu znalazły si´ zagadnienia zwiàzane z płatnoÊciami bezpoÊrednimi, wsparciem rozwoju obszarów wiejskich,
a tak˝e wspólnej organizacji rynków rolnych.
Prosty, akceptowany system płatnoÊci bezpoÊrednich SAPS,
który był negocjowany najbardziej zdecydowanie przez Polsk´,
został uzgodniony do 2020 r. Utrzymano dla rolników, mieszkaƒców wsi, przedsi´biorców dofinansowanie inwestycji
do 50% włàcznie z województwem mazowieckim. Utrzymano
kwoty cukrowe do 2017 r. Bez stanowczego stanowiska Polski
byłoby to niemo˝liwe.
Ponadto ustalono, ˝e w ramach płatnoÊci bezpoÊrednich b´dzie mo˝na wypłacaç cz´Êç płatnoÊci (12% koperty krajowej)
w powiàzaniu z produkcjà. Ten postulat miał wielu zdecydowanych przeciwników wÊród paƒstw członkowskich UE.
BroniliÊmy interesów całej Polski, polskich rolników i wszystkich mieszkaƒców wsi. Osiàgn´liÊmy sukces. Mo˝emy z optymizmem patrzeç w przyszłoÊç. Polski Rzàd zadbał w Brukseli
o rozwój Polski, mieszkaƒców wsi, rolników.
Stanisław Kalemba

Zasadnicze cele zostały
osiàgni´te. Teraz w ramach osiàgni´tej elastycznoÊci rozwiàzaƒ
dopełnienie Êrodków
na modernizacj´ wsi
i rolnictwa w ramach
uzgodnionego jeszcze
przed szczytem mechanizmu. Pami´tajmy, ˝e
to jeszcze nie koniec.
– Janusz Piechociƒski –
Wicepremier, Minister Gospodarki

BIULETYN ZAWIERA:
• Po szczycie
budżetowym w Brukseli
• Efekty negocjacji
unijnych
• Wicepremier Janusz
Piechociński
• Ocena europosła PSL
i wiceszefa Komisji
Rolnictwa PE Czesława
Siekierskiego

Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bud˝et UE a Êrodki dla Polski
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Mimo tego, ˝e bud˝et Unii Europejskiej si´ zmniejszył, to
Polska otrzymała wi´cej... To Sukces.
Ârodki ze Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski
32,0 mld EUR = 133,4 mld PLN

32,0 mld euro

Polska otrzymała znacznà kwot´ na WPR. Wi´cej od nas
majà tylko Francuzi, Niemcy, Hiszpanie i Włosi,
a wi´c najwi´ksze i najludniejsze kraje Unii Europejskiej.
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013
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Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska b´dzie najwi´kszym beneficjentem unijnych funduszy,
nie tylko spójnoÊci, jak dotàd, ale wszystkich. Z ogółu funduszy
spójnoÊci na wyrównywanie poziomu rozwoju mi´dzy krajami
i regionami UE trafi do nas 23 proc. Êrodków bud˝etu UE.
Na polskie rolnictwo przeznaczonych zostało 32,0 mld euro
(133,4 mld zł) przez siedem lat.

Po szczycie bud˝etowym w Brukseli

POLSKA JEST
WIELKIM ZWYCI¢ZCÑ
TEGO SZCZYTU
I POLSCY ROLNICY
TE˚ NA NIM
WYGRALI. ÂRODKI
NA WSPÓLNÑ
POLITYK¢ ROLNÑ
W UNII
EUROPEJSKIEJ DLA
WSZYSTKICH
PA¡STW SPADŁY
O 10%, A DLA
POLSKI UDAŁO SI¢
UTWORZYå
MECHANIZMY, ABY
BUD˚ET TEN MÓGŁ
WZROSNÑå O 10%.
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Według przyj´tych propozycji mogà nastàpiç przeniesienia
do 25% Êrodków z II filara na I filar Wspólnej Polityki Rolnej.
Dzi´ki temu płatnoÊci bezpoÊrednie dla polskich rolników
zostały obronione i w kolejnych latach powinny zbli˝yç si´
do Êredniej unijnej, co było naszym celem w toczàcych si´
negocjacjach.
Przesuni´te Êrodki z II filara b´dà mogły byç uzupełnione
z bud˝etu krajowego, a cz´Êç zadaƒ dotychczas realizowanych
z tego filara, mi´dzy innymi na infrastruktur´, b´dzie
sfinansowana Êrodkami z funduszy spójnoÊci.
SpójnoÊç dotyczy całego obszaru Polski. Mamy strategi´ rozwoju
obszarów wiejskich i uzgodnione zało˝enia do umowy partnerskiej
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w sprawie wykorzystania
cz´Êci funduszy spójnoÊci na terenach wiejskich m.in. w zakresie
infra
struktury
technicznej
czy
szerokopasmowego
Internetu – zwrócił uwag´ minister Stanisław Kalemba. Dodał
tak˝e, ˝e zawarty został zapis, aby tam, gdzie samorzàdy nie
mogà odpisaç sobie podatku VAT, mógłby on byç wliczony
do kosztów kwalifikowanych. W ten sposób szacujemy, ˝e
inwestycje te mogà zostaç zwi´kszone o około 7 mld
euro – podkreÊlił minister.
Szef resortu rolnictwa zwrócił równie˝ uwag´, ˝e konieczna jest
solidna praca aby jak najlepiej wykorzystaç wszystkie unijne
Êrodki, których dla Polski jest wi´cej ni˝ w poprzednich latach.
Warto inwestowaç w rolnictwo, gdy˝ jest ono naszà szansà
na dalszy, dynamiczny rozwój, bowiem ju˝ teraz sprzedajemy 1/4
naszej produkcji rolnej zagranic´, a osiàgane dodatnie saldo tej
wymiany wynosi ponad 4 mld euro. To sektor, który osiàga wyniki,
dzi´ki którym uzyskujemy nadwy˝ki przy jednoczesnym utrzymaniu
setek tysi´cy miejsc pracy.
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013
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Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kompromis w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
WPR na lata 2014 – 2020
Najwa˝niejsze dla Polski postanowienia kompromisu dotyczà:
PłatnoÊci bezpoÊrednich
• Kontynuowanie uproszczonego systemu płatnoÊci bezpoÊrednich SAPS
do koƒca 2020 r.
• Mo˝liwoÊç stosowania nowych komponentów systemu płatnoÊci, jak płatnoÊci dla małych gospodarstw i dla młodych rolników, jednak bez płatnoÊci
redystrybucyjnej (do pierwszych hektarów).
• PłatnoÊci zwiàzane z produkcjà -12% koperty krajowej.
• Mo˝liwoÊç kontynuowania do 2020 r. wsparcia z bud˝etu krajowego.
• PłatnoÊci dla aktywnego rolnika.
• Uproszczenie zazielenienia płatnoÊci bezpoÊrednich.
• Uelastycznienie programu płatnoÊci dla małych gospodarstw.
• Dyscyplina finansowa obejmuje gospodarstwa rolne otrzymujàce ponad
2 tys. euro.
Uproszczenie zazielenienia płatnoÊci bezpoÊrednich
• Podniesiono z 3 do 15 ha powierzchni´ gruntów rolnych w gospodarstwach
wyłàczonych z wymogu wykazania obszarów proekologicznych.
• Zmniejszono z 7% do 5% udział obszarów proekologicznych w gospodarstwie.
• Podniesiono z 3 ha do 10 ha powierzchnie gruntów rolnych w gospodarstwach poni˝ej których sà one wyłàczone z wymogu dywersyfikacji upraw.
• Gospodarstwa od 10 do 30 ha – zmniejszenie minimalnej liczby upraw
w gospodarstwie z 3 do 2, w ramach dywersyfikacji.
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013
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Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW
• 25% limitu Êrodków EFRROW na działania pro-Êrodowiskowe obejmuje:
płatnoÊci ONW, rolnoÊrodowiskowe, na rolnictwo ekologiczne, płatnoÊci dla
NATURA 2000, płatnoÊci do zalesieƒ oraz inwestycje o pozytywnych efektach Êrodowiskowych.
• Utrzymano w województwie mazowieckim 50% poziom dofinansowania
inwestycji.
• Mo˝liwoÊç opóênienia (bez konsekwencji finansowych dla rolników)
do 2016 r. wejÊcia w ˝ycie reformy wyznaczenia nowego ONW.
Wspólna organizacja rynków rolnych
• Przedłu˝ono funkcjonowanie kwot w sektorze cukru do wrzeÊnia 2017 roku.
• Włàczono do tekstu rozporzàdzenia rozwiàzania tzw. pakietu mlecznego,
po likwidacji kwot mlecznych.
• Otwartà utrzymano kwestie aktualizacji cen interwencyjnych i referencyjnych przekazujàc kompetencje w zakresie ustalania cen interwencyjnych
Radzie UE
• Rozszerzono mo˝liwoÊci stosowania nadzwyczajnych Êrodków wsparcia
zwiàzanych z utratà zaufania konsumentów na wszystkie sektory wymienione w rozporzàdzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynków.
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Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BUD˚ET 2014-2020 – REZULTATY,
OCZEKIWANIA, DALSZE PRACE
Przyj´cie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 ma
Nie jest to du˝y buswojà wartoÊç i daje stabilnoÊç w racjonalnym wykorzystaniu
d˝et, o jakim marzyli
Êrodków w okresie całej perspektywy finansowej. Wa˝ne jest, ˝e
osiàgni´to porozumienie w Radzie Europejskiej, poniewa˝ groêzwolennicy „Unii Rozba weta któregoÊ z paƒstw do koƒca szczytu była doÊç realna.
woju”. Jest to bud˝et,
Wprawdzie bud˝et został zmniejszony w mniejszym stopniu ni˝
który zapewnia nie˝àdali tego tzw. „skàpcy”, ale te˝ w wi´kszym ni˝ zakładali zwozb´dny poziom stabilennicy utrzymania wydatków na odpowiednim poziomie. Widaç
lizacji i funkcjonowatu wi´c pewnà sprzecznoÊç – tak znacznie rozszerzyliÊmy zadania Unii. Zachowuje
nia Unii, ale poziom bud˝etu tego nie odzwierciedla. Trudno b´on dobre podstawy
dzie realizowaç stwierdzenie „wi´cej Unii” przy zmniejszonym
dla polityki spójnoÊci
bud˝ecie.
i wprowadza nieW sumie Polska mo˝e liczyç na prawie 32,0 mld euro z WPR.
znaczne ograniczenie
Wzrost Êrodków I filara spowodowany jest przede wszystkim
dla Wspólnej Polityki
koƒcem okresu dochodzenia do pełnych płatnoÊci (tzw. phasing-in) i nieznacznym wzrostem wynikajàcym z zastosowanej metoRolnej.
dy konwergencji dopłat bezpoÊrednich w UE. Polska stawka płatnoÊci bezpoÊrednich w przeliczeniu na hektar nie przekroczy zatem 220 euro/ha w latach 20142020. Jednak˝e dopłaty b´dziemy mogli zwi´kszyç korzystajàc z mo˝liwoÊci przesuni´cia 25%
z II do I filara, co nam daje szans´ na osiàgni´cie poziomu ok. 245 euro/ha, tj. niemal˝e 95%
Êredniej unijnej, która b´dzie wynosiła poni˝ej 260 euro/ha. Niestety KE nie chciała si´ zgodziç
na naszà propozycj´, aby kraje, które majà dopłaty poni˝ej Êredniej unijnej mogły dopłaciç z bud˝etu krajowego. W celu podwy˝szenia poziomu płatnoÊci bezpoÊrednich w Polsce trzeba b´dzie przesunàç ok. 2,5 mld euro z II do I filara WPR.
W zwiàzku z tym, ˝e nasz II filar ucierpiał w wyniku negocjacji (został zmniejszony o 3 mld euro w czasie negocjacji na lutowym Szczycie) i prawdopodobnie b´dzie pomniejszony ze wzgl´du
na przesuni´cia mi´dzy filarami (o 25% z II filara do I, tj. 2,5 mld euro), Premier zapowiedział,
˝e zmniejszenie II filara zostanie zrekompensowane takà samà kwotà przez zwi´kszony udział
Êrodków krajowych we współfinansowaniu II filara oraz zostanà wygospodarowane specjalne
Êrodki na rozwój obszarów wiejskich w ramach polityki spójnoÊci. Z polityki spójnoÊci b´dzie
mo˝na wspieraç m.in. infrastruktur´ technicznà, Internet szerokopasmowy, wsparcie przedsi´biorczoÊci na obszarach wiejskich, tworzenie miejsc pracy. B´dà one dofinansowane z polityki
spójnoÊci w ramach programów regionalnych realizowanych przez Urz´dy Marszałkowskie.
Trzeba tak˝e pami´taç, ˝e polityka spójnoÊci powinna szerzej objàç obszary wiejskie, które stanowià około 93% całoÊci obszaru Polski. Celem polityki spójnoÊci jest wyrównanie poziomu rozwoju i szans wszystkich regionów, zarówno obszarów miejskich jak i wiejskich. Polityka spójnoÊci była priorytetem dla polskiego Rzàdu. Udało si´ zwi´kszyç naszà alokacj´ przy mniejszym
ogólnym bud˝ecie. Niestety najwi´ksze straty ponieÊliÊmy w II filarze WPR. W porównaniu
z obecnà perspektywà finansowà jest to w sumie ponad 3 mld euro.
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013
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Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BUD˚ET 2014-2020 – REZULTATY, OCZEKIWANIA, DALSZE PRACE
Wróçmy jeszcze do ogólnych liczb, otó˝ na dopłaty bezpoÊrednie dostaliÊmy z bud˝etu Unii prawie 6 mld euro wi´cej w nowej perspektywie, ale to głównie zastàpi nasze Êrodki z bud˝etu krajowego, które przeznaczaliÊmy na zwi´kszenie dopłat 2007-2013. Ponadto Premier zapowiedział
przesuni´cie 25% kwoty z II filara do I, tj. prawie 2,5 mld euro. To łàcznie powinno wystarczyç
nie tylko na utrzymanie dopłat na obecnym poziomie, ale ich zwi´kszenie. Pami´tajmy, ˝e tylko
w 2012 r. doło˝yliÊmy do dopłat bezpoÊrednich z bud˝etu krajowego prawie 700 mln euro,
a w latach 2007-2013 doło˝ymy do I filara łàcznie 6,6 mld euro.
W tym samym czasie do II filara doło˝ymy w ramach współfinansowania krajowego ponad 4 mld
euro. A wi´c łàcznie w latach 2007-2013 do WPR doło˝ymy ponad 10 mld euro. WczeÊniej
wspomniane przesuni´cie z II do I filara w latach 2014-2020 wynosi 2,5 mld euro oraz zmniejszenie II filara w czasie Szczytu listopadowego było ponad 3 mld euro, to łàcznie daje kwot´
5,5 mld euro w cenach z 2011 roku a w cenach bie˝àcych b´dzie to znacznie wi´cej, ale poni˝ej
10 mld euro, którà bud˝et wsparł WPR w latach 2007-2013. A wi´c ten zakładany poziom wsparcia z bud˝etu w latach 2014-2020, b´dzie ni˝szy ni˝ w poprzedniej perspektywie.
Reasumujàc, w skali kraju mo˝emy powiedzieç, ˝e ten bud˝et nie jest wielkim bud˝etem, ale te˝
nie jest złym bud˝etem dla Polski. Jest to bud˝et realnych mo˝liwoÊci, które mo˝na było wynegocjowaç na szczycie. Te z kolei były ograniczone przez niezrozumienie idei Unii i narodowe
egoizmy. Teraz wypowie si´ Parlament Europejski. Mo˝na przypuszczaç, ˝e po goràcej debacie
politycznej i pewnych korektach bud˝et zostanie jednak przyj´ty. Na forum ró˝nych instytucji
Unii ciàgle słyszymy o potrzebie poprawy konkurencyjnoÊci, o zwi´kszeniu nakładów na nauk´
i badania oraz na szeroko rozumiane innowacje, a tak˝e na koniecznoÊç rozwoju wszelkiego rodzaju połàczeƒ mi´dzy krajami członkowskimi, w tym tak˝e połàczeƒ energetycznych w ramach
poprawy bezpieczeƒstwa dostaw energii. Ostatecznie jednak te priorytety zostały w pewnej cz´Êci poÊwi´cone na rzecz ratowania kompromisu w sprawie bud˝etu i nakłady na nie zostały wyraênie zmniejszone.

dr Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Wiceprzewodniczàcy Komisji Rolnictwa PE
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Cieszymy si´, ˝e sukcesem zakoƒczył si´ ostatni szczyt w Brukseli. Apelujemy do tych, którzy znaleêli si´ w innych frakcjach – a ich postawa ideowa i system wartoÊci na to pozwalajà – aby wrócili do frakcji ludowo-chadeckiej. Aby w głosowaniu
nad projektem bud˝etu, który przyj´ła Rada Europejska
wszystkie polskie głosy i wysiłki były za wzmocnieniem tego, co
udało si´ rzàdowi i naszym negocjatorom.
Janusz Piechociƒski

Polska najwi´kszym beneficjentem bud˝etu UE 2014-20
105,8 mld EUR = 441,0 mld PLN
106,0 mld euro

Kompromis to małe zwyci´stwo wszystkich uczestników
negocjacji. Nie dajcie Paƒstwo
si´ zwieêç innym, którzy mówià „My byÊmy dostali wi´cej”.
To nieprawda. W czasach kryzysu to najlepsze rozwiàzanie
dla Polski i Europy. PSL i Stanisław Kalemba udowodnili,
˝e dla nas interes rolników b´dzie zawsze bardzo wa˝ny.
– Janusz Piechociƒski BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

Janusz Piechociƒski
Wicepremier i Minister Gospodarki
9

4-5_2013 srodki v2_Layout 1 09.05.2013 08:47 Strona 10

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kwiecieƒ 2013

Europejski Fundusz Morski i Rybacki 2014-2020

Szanowni Paƒstwo,
W paêdzierniku ubiegłego roku Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyj´ła cz´Êciowe podejÊcie ogólne w zakresie projektu rozporzàdzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(EFMR). 25 lutego br. odbyło si´ w Brukseli spotkanie sekretarza stanu Kazimierza Plocke z komisarz
ds. polityki morskiej i rybołówstwa Marià Damanaki.
Rozmowy dotyczyły pakietu reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa (głównie tzw. rozporzàdzenia podstawowego i w sprawie Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego), którego negocjacje weszły
w decydujàcà faz´. Intencjà irlandzkiej prezydencji
Rady UE jest osiàgni´cie porozumienia z Parlamentem Europejskim do koƒca czerwca tego roku.

Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program dotyczàcy rozwoju obszarów morskich
i rybackich
W Departamencie Rybołówstwa MRiRW
trwajà obecnie prace nad przygotowaniem
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotychczas opracowany został
wst´pny projekt programu, zawierajàcy m.in.
analiz´ SWOT, opis sektora rybackiego
w Polsce, system instytucjonalny wdra˝ania
programu oraz opis działaƒ w zakresie promocji programu.
W resorcie MRiRW przygotowuje si´ obecnie projekt zarzàdzenia powołujàcego Grup´
roboczà, w skład której wejdà przedstawiciele strony rzàdowej, samorzàdowej, organizacji pozarzàdowych, Êrodowiska rybackiego
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oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
Do jej głównych zadaƒ b´dzie nale˝ało wspieranie Ministra w pracach nad programem
operacyjnym, w szczególnoÊci wypracowywanie, omawianie, analizowanie i konsultowanie
rozwiàzaƒ w zakresie zagadnieƒ horyzontalnych, finansowych i innych. Ponadto Grupa
b´dzie opiniowała, analizowała i omawiała
wnioski płynàce z dokumentów zwiàzanych
z przeprowadzeniem ewaluacji ex-ante i ocenà oddziaływania na Êrodowisko programu
operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 20142020, a tak˝e monitorowała post´py w wypełnianiu warunkowoÊci ex-ante.
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Przewidywany harmonogram prac w zakresie EFMR:
Kwiecieƒ 2013 r.:
głosowanie nad projektem rozporzàdzenia o EFMR w Komisji ds.
Rybołówstwa (PECH) Parlamentu Europejskiego.
Maj/czerwiec 2013 r.:
Rada Unii Europejskiej planuje przyj´cie drugiej cz´Êci podejÊcia
ogólnego w zakresie projektu rozporzàdzenia o EFMR.
Czerwiec 2013 r.:
głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim.
W drugiej połowie roku odbywaç si´ powinny tzw. rozmowy trójstronne mi´dzy Radà UE, Komisjà Europejskà i Parlamentem Europejskim w celu uzgodnienia ostatecznego kształtu projektu rozporzàdzenia o EFMR.

Ârodki finansowe przeznaczone na cały
EFMR 2014-2020 to kwota ponad 6,5
mld euro. Dla porównania, kwota przeznaczona na Europejski Fundusz Rybacki 2007-2013 to Êrodki w wysokoÊci
3,8 mld euro. W tym miejscu nale˝y zaznaczyç, i˝ planowany wzrost alokacji
na EFMR o 2,7 mld euro (w stosunku
do obecnego EFR) zwiàzany jest z dodaniem, do oferowanego zakresu wsparcia,
nowych komponentów.
Konstrukcja przepisów projektu rozporzàdzenia w sprawie EFMR 2014-2020
jest odmienna od obowiàzujàcego obecnie rozporzàdzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (2007-2013). W projektowanej regulacji nie ma ju˝
podziału na osie priorytetowe, dedykowane poszczególnym podsektorom sektora
rybackiego.
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013
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Projekt rozporzàdzenia definiuje bloki tematyczne zwiàzane z tradycyjnie
rozumianym wsparciem sektora rybackiego:
1. Rybołówstwo morskie
EFMR 2014-2020
Wsparcie obejmowaç b´dzie:
§ innowacje,
§ ochron´ i odbudow´ morskiej ró˝norodnoÊci
biologicznej i ekosystemów morskich w ramach
zrównowa˝onej działalnoÊci połowowej,
§ zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na
Êrodowisko morskie,
§ ułatwianie ró˝nicowania działalnoÊci i tworzenia
miejsc pracy,
§ zdrowie i bezpieczeƒstwo na statkach rybackich,
§ popraw´ jakoÊci produktów i wykorzystanie
niechcianych połowów,
§ porty rybackie, miejsca wyładunku i przystanie,
§ wsparcie dla systemów przekazywalnych koncesji
połowowych i wdra˝ania Êrodków ochrony
w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

EFR 2007-2013
Wsparcie obejmuje:
§ innowacje,
§ projekty pilota˝owe,
§ dostosowanie floty rybackiej do dost´pnych
˝ywych zasobów,
§ popraw´a rentownoÊci rybołówstwa morskiego,
§ zapewnienie osłon społeczno-ekonomicznych,
w zwiàzku z realizacjà wymogów Wspólnej Polityki
Rybołówstwa,
§ polepszenie organizacji sektora rybackiego, np.
poprzez ustanawianie oraz restrukturyzacj´ uznanych organizacji producenckich,
§ wymian´ doÊwiadczeƒ,
§ kampanie informacyjne o spo˝yciu ryb i sektorze
rybactwa w celu zwi´kszenia Êredniego spo˝ycia
w przeliczeniu na mieszkaƒca.

2. Rybołówstwo Êródlàdowe
EFMR 2014-2020

EFR 2007-2013

Wsparcie obejmowaç b´dzie:
§ innowacje,
§ inwestycje na statkach rybackich lub
w indywidualne wyposa˝enie,
§ inwestycje w porty rybackie, miejsca wyładunku
i przystanie,
§ inwestycje poprawiajàce wartoÊç lub jakoÊç
złowionych ryb,
§ promowanie kapitału ludzkiego i dialogu
społecznego,
§ dywersyfikacj´ działaƒ w zakresie rybołówstwa
Êródlàdowego w kierunku działaƒ wykraczajàcych
poza rybołówstwo,
§ inwestycje w zakresie ochrony Êrodowiska, w celu
ochrony fauny i flory wodnej, w tym: zarzàdzanie
obszarami NATURA 200, przepławki.

Wsparcie obejmuje:
§ inwestycje w sprz´t pływajàcy obejmujàce
modernizacj´, wymian´ silnika oraz narz´dzi
połowowych,
§ budow´, rozbudow´, wyposa˝enie i modernizacj´
urzàdzeƒ przeznaczonych do połowu ryb, majàcych
na celu:
1 popraw´ bezpieczeƒstwa, warunków pracy lub
higieny,
1 popraw´ jakoÊci produktów rybnych,
1 popraw´ zdrowia ludzi lub organizmów wodnych,
1 zwi´kszenie pozytywnego wpływu na Êrodowisko,
1 inwestycje w miejsca wyładunku i przystanie.
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3. Akwakultura
EFMR 2014-2020

EFR 2007-2013

Wsparcie obejmowaç b´dzie:
§ innowacje,
§ inwestycje w akwakultur´ prowadzonà na morzu
i ukierunkowanà na cele niekonsumpcyjne oraz
słu˝àce wspieraniu przedsi´biorczoÊci w sektorze
akwakultury,
§ usługi z zakresu zarzàdzania i doradztwa dla
gospodarstw akwakultury,
§ zwi´kszanie potencjału terenów hodowli w ramach
akwakultury,
§ zach´canie rolników do podj´cia działalnoÊci
w sektorze akwakultury,
§ promowanie akwakultury oferujàcej wysoki
poziom ochrony Êrodowiska,
§ ubezpieczenie zasobów akwakultury.

Wsparcie obejmuje:
§ modernizacj´ istniejàcych gospodarstw chowu
i hodowli ryb,
§ inwestycje w infrastruktur´, w tym na rzecz poprawy
warunków pracy oraz higieny i jakoÊci produktów,
§ inwestycje w przetwórstwo i obrót ryb, zwiàzane z:
1 modernizacjà (nowe technologie, sprz´t,
innowacyjne metody produkcji),
1 higienà i bezpieczeƒstwem pracy,
1 dostosowaniem do wymogów ochrony Êrodowiska,
1 utrzymaniem zatrudnienia w tym sektorze
1 przeszkoleniem kadr,
§ kampanie informacyjne o spo˝yciu ryb i sektorze
rybactwa w celu zwi´kszenia Êredniego spo˝ycia
w przeliczeniu na mieszkaƒca.

4. Rozwój obszarów zale˝nych od rybactwa (obecna oÊ 4) – projekt rozporzàdzenia odwołuje si´ do przepisów rozporzàdzenia „ramowego” (rozporzàdzenie to
zawiera wspólne przepisy dla wszystkich funduszy na lata 2014-2020), które tworzy jednolite podejÊcie do inicjatywy LEADER w zakresie wszystkich funduszy.
Projektowana regulacja przewiduje wsparcie dla lokalnych grup działania (LGD)
w sektorze rybołówstwa oraz realizacji przez LGD lokalnych strategii rozwoju.
EFMR 2014-2020
Wsparcie obejmowaç b´dzie:
§ podnoszenie wartoÊci produktów, tworzenie
miejsc pracy i promowanie innowacji na wszystkich
etapach łaƒcucha dostaw w sektorze rybołówstwa
i akwakultury,
§ wspieranie dywersyfikacji działalnoÊci w ramach
rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie
uczenia si´ przez całe ˝ycie i tworzenia miejsc pracy
na obszarach rybackich,
§ wspieranie i wykorzystywanie atutów Êrodowiska
naturalnego na obszarach rybackich, w tym operacji
na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, promowanie
dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego
na obszarach rybackich, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego
dziedzictwa kulturowego.

BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

EFR 2007-2013
Wsparcie obejmuje m. in.:
§ wzmocnienie konkurencyjnoÊci obszarów
zale˝nych od rybactwa,
§ restrukturyzacj´ i reorientacj´ działalnoÊci
gospodarczej,
§ podnoszenie wartoÊci produktów rybactwa,
§ wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa
i turystycznej oraz usług na rzecz małych
społecznoÊci rybackich,
§ ochron´ Êrodowiska w obszarach zale˝nych
głównie od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjnoÊci, regeneracj´ i rozwój osad oraz
wiosek przybrze˝nych, gdzie prowadzi si´
działalnoÊç nale˝àcà do sektora rybactwa, a tak˝e
ochron´ i popraw´ dziedzictwa przyrodniczego
oraz architektonicznego.
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EFMR wprowadza nowe komponenty, niefinansowane z obecnego EFR, do których nale˝y zaliczyç:
1. Rynek rybny
§ wsparcie organizacji producentów i zrzeszeƒ organizacji producentów na opracowywanie i realizacj´
planów produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa,
§ wsparcie na dopłaty do przechowywania produktów rybołówstwa;
2. Kontrola i egzekwowanie – obejmuje:
§ zakup lub opracowanie technologii:
1 systemów wykrywania statków,
1 systemów telewizji przemysłowej oraz sieci informatycznej do gromadzenia danych i administrowania nimi,
1 słu˝àcych do transmisji danych,
1 zapewniajàcych identyfikowalnoÊç produktów rybołówstwa i akwakultury,
§ modernizacj´ i zakup statków patrolowych, statków powietrznych i Êmigłowców,
§ opracowanie innowacyjnych systemów kontroli,
§ szkolenia i programy wymiany, w tym pomi´dzy paƒstwami członkowskimi, personelu odpowiedzialnego za zadania polegajàce na monitorowaniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu działalnoÊci
połowowej;
3. Gromadzenie danych – obejmuje:
§ gromadzenie danych, zarzàdzanie nimi i ich wykorzystywanie na potrzeby analizy naukowej i wdra˝ania WPRyb,
§ krajowe i transnarodowe wieloletnie programy pobierania próbek,
§ prowadzenie na morzu monitorowania rybołówstwa przemysłowego i połowów rekreacyjnych,
§ prowadzenie badaƒ na morzu,
§ udoskonalenie systemów gromadzenia danych i zarzàdzania nimi oraz wdra˝anie pilota˝owych badaƒ
słu˝àcych udoskonaleniu istniejàcych systemów gromadzenia danych i zarzàdzania nimi;
4. Zintegrowana polityka morska – obejmuje:
§ przyczynianie si´ do osiàgni´cia zintegrowanego nadzoru morskiego, w szczególnoÊci wprowadzenie
wspólnego mechanizmu wymiany informacji,
§ promowanie ochrony Êrodowiska morskiego, w szczególnoÊci jego ró˝norodnoÊci biologicznej i chronionych obszarów morskich,
§ okreÊlenie granic zrównowa˝onego charakteru działalnoÊci człowieka, który ma wpływ na Êrodowisko
morskie, m. in. przez ustanowienie programów monitorujàcych i programów Êrodków przewidzianych
w ramach dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej.
Obok zagadnieƒ zwiàzanych ze wsparciem sektora rybackiego, w dalszej cz´Êci projektu rozporzàdzenia
w sprawie EFMR zawarte zostały przepisy dotyczàce pomocy technicznej, funkcjonowania systemu zarzàdzania i kontroli, systemu finansowego wdra˝ania programu operacyjnego oraz monitorowania i oceny
operacji finansowanych przez EFMR.
14
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Podatek akcyzowy
Nowe regulacje w zakresie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie paliwa rolniczego

S

ejm Rzeczypospolitej Polskiej
przyjàł w dniu 8 marca 2013 r.
ustaw´ o zmianie ustawy
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap´dowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej, w której uregulowano:
1 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap´dowego producentom rolnym równie˝
w przypadku zmian oznaczeƒ kodów CN oleju nap´dowego w Nomenklaturze Scalonej;
1 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91;
1 brak mo˝liwoÊci zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym
prowadzàcym działalnoÊç w formie
spółek, które znajdujà si´ w trudnej
sytuacji ekonomicznej;
1 rezygnacj´ z potwierdzania zgodnoÊci z oryginałem przez upowa˝-

nionego przez wójta, burmistrza
(prezydenta miasta) pracownika
urz´du gminy lub miasta załàczanych do wniosku o zwrot podatku
akcyzowego kopii faktur VAT, stanowiàcych dowód zakupu oleju nap´dowego w okresie 6 miesi´cy
poprzedzajàcych miesiàc zło˝enia
wniosku.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. w rozporzàdzeniu Komisji (UE) nr 1006/
2011 zmieniony został załàcznik I do rozporzàdzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej
oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej, a tym samym wprowadzone
zostały nowe oznaczenia kodów
CN oleju nap´dowego. Producenci
rolni otrzymywali zwrot podatku akcyzowego na podstawie tabeli korelacji. Aby uregulowaç zasady realizacji zwrotu podatku akcyzowe-

go w przypadku dalszych zmian kodów CN oleju nap´dowego w nast´pnych latach, w ustawie dodano
przepis, ˝e zmiany oznaczenia oleju nap´dowego w Nomenklaturze
Scalonej (CN) nie powodujà zmian
w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap´dowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
Stosownie do art. 2 ust. 3 dyrektywy Rady 2003/96/WE minimalne
poziomy opodatkowania ustalone
w tej dyrektywie mogà mieç zastosowanie tak˝e do produktów wykorzystywanych jako paliwo silnikowe
do produkcji rolnej, w tym tak˝e
do biopaliw oraz oleju nap´dowego oznaczonego kodami CN
2710 20 11 do 2710 20 19.
Z uwagi na brak mo˝liwoÊci
udzielania pomocy publicznej
w formie zwrotu podatku akcyzo-

Odstàpienie od wymogu potwierdzania za zgodnoÊç z oryginałem załàczanych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego faktur VAT kasuje obowiàzek uiszczania ka˝dorazowo
przy potwierdzaniu opłaty skarbowej
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013
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wego zawartego w cenie paliwa
rolniczego przedsi´biorstwom zagro˝onym upadłoÊcià, uwzgl´dniajàc Wytyczne wspólnotowe dotyczàce pomocy paƒstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych
przedsi´biorstw (2004/C 244/02),
w ustawie okreÊlono, ˝e zwrot podatku akcyzowego nie b´dzie przysługiwał producentowi rolnemu:
1 b´dàcemu spółkà z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià, je˝eli ponad połowa kapitału zakładowego
spółki ujawnionego w rejestrze
przedsi´biorców Krajowego Rejestru Sàdowego została utracona,
w tym ponad 1/4 w okresie 12
miesi´cy bezpoÊrednio poprzedzajàcych dzieƒ zło˝enia wniosku
o zwrot podatku;
1 b´dàcemu spółkà, w której niektórzy członkowie sà w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiàzania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesi´cy bezpoÊrednio poprzedzajàcych
dzieƒ zło˝enia wniosku o zwrot
podatku;
1 bez wzgl´du na form´ spółki, je˝eli istniejà podstawy do ogłoszenia
upadłoÊci.
Powy˝sze kryteria nie b´dà miały
zastosowania do producenta rolnego prowadzàcego działalnoÊç rolniczà krócej ni˝ 3 lata.
Odstàpienie od wymogu potwierdzania za zgodnoÊç z oryginałem
załàczanych do wniosku o zwrot
podatku akcyzowego faktur VAT
kasuje obowiàzek uiszczania ka˝dorazowo przy potwierdzaniu opłaty skarbowej. Rozwiàzanie to
uchroni producentów rolnych
od ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu potwierdzania za zgodnoÊç z oryginałem kopii faktur VAT.

Nowa ustawa
o Êrodkach ochrony roÊlin
W dniu 27 kwietnia 2013 r. weszły w ˝ycie przepisy ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o Êrodkach ochrony roÊlin, wdra˝ajàcej
do prawa polskiego postanowienia aktów prawnych Unii Europejskiej, dotyczàcych rejestracji, obrotu oraz stosowania Êrodków
ochrony roÊlin. Ustawa ta w znacznej mierze opiera si´ na dotychczas obowiàzujàcych rozwiàzaniach, przyj´tych w ustawie
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin.

P

odstawowym celem ustawy
jest ograniczanie zagro˝eƒ
zwiàzanych ze stosowaniem
Êrodków ochrony roÊlin, zarówno
dla zdrowia człowieka i zwierzàt,
jak równie˝ dla Êrodowiska naturalnego. Dà˝àc do osiàgni´cia tego
celu, ograniczono jednak do niezb´dnego minimum obcià˝enia nakładane na producentów rolnych
i przedsi´biorców. Co wi´cej, ustawa zniosła cz´Êç dotychczasowych
obowiàzków, wynikajàcych z przepisów ustawy o ochronie roÊlin.

Obrót Êrodkami ochrony roÊlin
Do najwa˝niejszych zmian wynikajàcych z przepisów ustawy, dotyczà-

cych zasad prowadzenia obrotu
Êrodkami ochrony roÊlin, nale˝y nało˝enie na przedsi´biorców wykonujàcych takà działalnoÊç, obowiàzku
udzielania nabywcom tych preparatów pełnych informacji dotyczàcych
prawidłowego i bezpiecznego ich
stosowania, a tak˝e potencjalnych
zagro˝eƒ, jakie mogà wiàzaç si´
z ich u˝yciem. Osoba dokonujàca
sprzeda˝y Êrodka ochrony roÊlin powinna byç przy tym odpowiednio
przeszkolona. Dzi´ki temu rozwiàzaniu u˝ytkownicy Êrodków ochrony
roÊlin, a przede wszystkim rolnicy,
b´dà mieli szerszy dost´p do wiedzy
odnoÊnie bezpiecznego stosowania
tych preparatów.

Departament Finansów
[ 22 623 20 21
Zdj´cie: fotolia
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Ka˝dy profesjonalny u˝ytkownik Êrodków ochrony roÊlin, od 1 stycznia 2014 r. b´dzie musiał przestrzegaç zasad
integrowanej ochrony roÊlin
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Stosowanie Êrodków
ochrony roÊlin
Prawo Unii Europejskiej nakłada
na profesjonalnych u˝ytkowników
Êrodków ochrony roÊlin obowiàzek
przestrzegania, poczàwszy od
dnia 1 stycznia 2014 r., zasad integrowanej ochrony roÊlin. Odpowiednie zapisy w tym zakresie znalazły si´ tak˝e w ustawie o Êrodkach
ochrony roÊlin.
Integrowana ochrona roÊlin jest
spo so bem
ochro ny
ro Êlin
przed organizmami szkodliwymi,
wykorzystujàcym wszystkie dost´pne metody ochrony roÊlin, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem
me tod
nie che micz nych,
w taki sposób, aby zminimalizowaç zagro˝enia
dla zdro wia lu dzi
i zwierzàt oraz dla
Êro do wi ska na tu ral nego. In tegro wana ochrona roÊlin opie ra si´
na znajomoÊci biolo gii
or ga ni zmów
szkodliwych dla roÊlin
oraz za le˝ no Êci mi´ dzy
warunkami Êrodowiskowymi
a rozwojem populacji tych organizmów. Decyzje o wykonaniu zabiegu ochrony roÊlin powinny byç
podejmowane w oparciu o wyniki
monitorowania wyst´powania organizmów szkodliwych dla roÊlin,
z uwzgl´dnieniem progów ekonomicznej szkodliwoÊci agrofagów
lub wskazaƒ systemów wspomagania decyzji w ochronie roÊlin.
Aby ułatwiç producentom rolnym
sprostanie powy˝szym wymaganiom, na zlecenie Ministerstwa
opracowywane sà przez jednostki
naukowo-badawcze metodyki integrowanej ochrony poszczególnych
upraw. Metodyki te sà sukcesywnie
zamieszczane na stronach internetowych Ministerstwa, podobnie jak
poradniki Dobrej Praktyki Ochrony
RoÊlin oraz informacje o dost´pBIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

nych systemach wspomagania decyzji w ochronie roÊlin.
Gwarancjà spełnienia wymagaƒ
integrowanej ochrony roÊlin jest
tak˝e przystàpienie do dobrowolnego systemu jakoÊci i certyfikacji
˝ywnoÊci – Integrowana Produkcja
RoÊlin (IP).
System IP jest nowoczesnym system jakoÊci ˝ywnoÊci, zwracajàcym
szczególnà uwag´ na
ochron´ Êrodo-

wiska i zdrowie ludzi. Uczestnictwo w systemie pozwala na uzyskanie stosowanego certyfikatu oraz
umieszczanie na płodach rolnych
logo IP. Stanowi ono poÊwiadczenie, ˝e produkcja odbywała si´
w oparciu o metodyki IP, a w wytworzonych płodach rolnych nie zostały
przekroczone dopuszczalne poziomy pozostałoÊci Êrodków ochrony
roÊlin, metali ci´˝kich, azotanów
i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.
JednoczeÊnie ustawa wprowadza
istotne uproszczenia dla rolników.
Dotyczà one przede wszystkim obligatoryjnych szkoleƒ z zakresu stosowania Êrodków ochrony roÊlin.
W systemie szkoleƒ wyodr´bnione
zostały szkolenia uzupełniajàce, dla
osób które ukoƒczyły wczeÊniej

szkolenie podstawowe. Szkolenia te
b´dà krótsze (1-dniowe) i b´dà słu˝yły uzupełnieniu wczeÊniej zdobytej wiedzy. Z obowiàzku odbycia
szkoleƒ podstawowych b´dà mogli
zostaç zwolnieni absolwenci wy˝szych i Êrednich szkół rolniczych.

Podsumowanie
Nadrz´dnym celem przepisów ustawy jest ograniczenie szkodliwego
wpływu Êrodków ochrony roÊlin na zdrowie ludzi, zwierzàt oraz Êrodowisko.
Słu˝yç temu b´dà zarówno uj´te w ustawie
rozwiàzania prawne,
lecz tak˝e działania pozalegislacyjne, realizowane przede wszystkim
przez administracj´ publicznà oraz jednostki naukowo-badawcze. Działania te zostały
opisane w Krajowym planie
działania na rzecz ograniczenia ryzyka zwiàzanego ze
stosowaniem Êrodków
ochrony
roÊlin.
Dokument ten,
dost´pny ju˝
obecnie
na
stronach internetowych Ministerstwa, nie nakłada
bezpoÊrednio ˝adnych obowiàzków
na producentów rolnych i przedsi´biorców, wyznacza jednak cele dla
administracji w zakresie ograniczania ryzyka zwiàzanego ze stosowaniem Êrodków ochrony roÊlin, harmonogram osiàgania tych celów,
a tak˝e działania jakie sà planowane dla ich zrealizowania. Najwa˝niejszym zadaniem Krajowego planu działania pozostaje przy tym
wdro˝enie zasad integrowanej
ochrony roÊlin i na tym koncentrowaç si´ b´dà w najbli˝szym czasie
działania resortu rolnictwa.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 18 37
Zdj´cia: fotolia
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Zmiana słowackich przepisów
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci

P

ierwszego kwietnia 2013 r. weszła w ˝ycie usta- nym odbiorze przesyłek ˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´wa z 5 lutego 2013 r. Rady Narodowej Republi- cego oraz nieprzetworzonych owoców i warzyw pochoki Słowackiej, zmieniajàca i uzupełniajàca usta- dzàcych z innych paƒstw członkowskich UE. W inforw´ Rady Narodowej Republiki Słowackiej
macji powinny byç zawarte dane dotyczàce
nr 152/1995 o ˝ywnoÊci oraz inne przepisy.
miejsca przeznaczenia przesyłki, kraju poUstawa ta nakłada na słowackich
chodzenia oraz rodzaju i iloÊci sprowaprzedsi´biorców stały obowiàzek
dzanego towaru.
zgłaszania właÊciwym organom
kontroli bezpieczeƒstwa ˝ywnoDepartament Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci
Êci Republiki Słowackiej,
i Weterynarii
z co najmniej 24-godzin[ 22 623 18 43
nym wyprzedzeniem,
Słowacki przedsi´biorca musi zgłosiç z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem
Zdj´cie: fotolia
informacji o planowa- planowany odbiór nieprzetworzonych owoców i warzyw pochodzàcych z paƒstw UE

Krajowa Wystawa
Zwierzàt Hodowlanych

N

a terenie Mi´dzynarodowych Tragów Poznaƒskich
organizowana jest w tym
roku w dniach 10-12 maja
XXVI Krajowa Wystawa Zwierzàt
Hodowlanych. Równolegle z nià
odb´dzie si´ Salon Maszyn i Urzàdzeƒ do Hodowli Zwierzàt, a tak˝e
Kiermasz Produktu Lokalnego
i Regionalnego.
Wystawa po raz pierwszy odbywa
si´ wiosnà, zamiast jesienià, jak
w latach poprzednich. Jest ona
organizowana we współpracy
z Mi´dzynarodowymi Targami Poznaƒskimi Sp. z o.o. w Poznaniu,
Instytutem Zootechniki – Paƒstwowym Instytutem Badawczym w Krakowie oraz organizacjami bran˝owymi hodowców zwierzàt. Organizacje bran˝owe uczestniczà w pra18

cach zwiàzanych z organizacjà ekspozycji poszczególnych gatunków
zwierzàt gospodarskich, opracowaniem regulaminów oceny zwierzàt,

przygotowaniem propozycji składów zespołów s´dziowskich do
spraw oceny zwierzàt i wysokoÊci
nagród dla hodowców – laureatów

Podczas wystawy zaprezentowane zostanà najlepsze okazy zwierzàt gospodarskich, m.in. bydła
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013
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tej wystawy oraz przygotowaniem
imprez towarzyszàcych (seminaria,
konkursy, degustacje).
I Krajowa Wystawa Zwierzàt Hodowlanych odbyła si´ w ostatnich
dniach sierpnia 1985 r. na terenach torów WyÊcigów Konnych
na Słu˝ewcu w Warszawie i od tego
czasu, a˝ do 2000 r., właÊnie w tym
miejscu odbywało si´ to najwi´ksze
Êwi´to polskiej hodowli. Poczàwszy
od 2001 r. Krajowe Wystawy Zwierzàt Hodowlanych odbywajà si´
na terenie Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich.
Na tegorocznej Wystawie najlepsi hodowcy z terenu całego kraju
zaprezentujà elit´ zwierzàt hodowlanych. Przez trzy dni b´dzie mo˝na oglàdaç i podziwiaç najpi´kniejsze okazy bydła ras mlecznych
i mi´snych, Êwiƒ, koni, owiec i kóz,
ró˝nych ras i odmian królików, nutrii i szynszyli oraz stadka drobiu
grzebiàcego i wodnego, a tak˝e
przedstawicieli ras rodzimych poszczególnych gatunków zwierzàt
gospodarskich.
Ogółem w ramach konkursu 363
wystawców zaprezentuje 1160 szt.
zwierzàt, w tym:
1 255 szt. bydła (200 szt. bydła ras
mlecznych i 55 szt. bydła ras mi´snych),
1 72 szt. koni,
1 131 szt. Êwiƒ,
1 183 szt. owiec,
1 9 szt. kóz,
1 361 szt. królików,
1 126 szt. szynszyli,
1 23 szt. nutrii,
1 121 stadek drobiu.
Poza konkursem prezentowane
b´dà klacze: konika polskiego, rasy
huculskiej, wielkopolskiej, małopolskiej i Êlàskiej, a tak˝e locha z prosi´tami, polska owca pogórza, czarnogłówka, wrzosówka z przychówkiem, kozy rasy karpackiej oraz
pszczoły rasy Êrodkowoeuropejskiej.
Ocena zwierzàt zostanie przeprowadzona 10 maja br. przez zespoły
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013
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W czasie trzech dni wystawy b´dzie mo˝na równie˝ podziwiaç najpi´kniejsze okazy kóz

s´dziowskie powołane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przypominajàc o dawnym zwyczaju
przystrajania wyró˝nionych zwierzàt
wieƒcami z liÊci d´bu, kwiatów
i wstà˝ek, na tegorocznej wystawie
zwierz´ta z tytułami czempionów
s´dziowie dekorowaç b´dà kolorowym flo. Hodowcy zwierzàt wyró˝nionych przez s´dziów honorowani
b´dà złotymi i srebrnymi medalami
oraz trofeami honorowymi.
Najlepsze zwierz´ta b´dzie mo˝na podziwiaç w czasie pokazów
na specjalnie do tego celu przygo-

towanych ringach. Równolegle
z pokazami odbywaç si´ b´dzie
wiele imprez towarzyszàcych, majàcych na celu uatrakcyjnienie
imprezy.
Zwiedzanie wystawy na pewno
dostarczy wszystkim zwiedzajàcym
niezapomnianych wra˝eƒ płynàcych z mo˝liwoÊci podziwiania
pi´knych zwierzàt.
Departament Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci
i Weterynarii
[ 22 623 18 43
Zdj´cia: fotolia, archiwum ARiMR

… a tak˝e drobiu
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Mniej bezumownych
u˝ytkowników
W koƒcu 2012 roku powierzchnia gruntów znajdujàcych si´
w bezumownym u˝ytkowaniu wynosiła 12,7 tys. ha. Było to o ponad 30% mniej ni˝ rok wczeÊniej. To dzi´ki nowelizacji ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa
udało si´ skutecznie ograniczyç ten proceder.
Receptà znowelizowana ustawa
3 grudnia 2011 r. weszła w ˝ycie
nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa. Wprowadziła ona
zapis, pozwalajàcy Agencji nakładaç na bezumownych u˝ytkowników sankcje finansowe w wysokoÊci 5-krotnoÊci czynszu dzier˝awnego mo˝liwego do uzyskania za danà nieruchomoÊç, gdyby była ona
przedmiotem umowy dzier˝awy
po przeprowadzeniu przetargu
(art. 39b). Oznacza to, ˝e bezumowni u˝ytkownicy za 1 hektar
gruntów mogà zapłaciç Agencji
wynagrodzenie („karny czynsz”)
w wysokoÊci od 2,3 tys. zł w woj.
Êwi´tokrzyskim, gdzie Êredni czynsz
dzier˝awny w 2012 roku był najni˝szy i wynosił 5 dt/ha, a˝ do 8 tys. zł
w woj. mazowieckim, gdzie z kolei
Êredni czynsz dzier˝awny był najwy˝szy – 17,5 dt/ha. W efekcie wysoki „karny czynsz” czyni proceder
bezumownego u˝ytkowania coraz
mniej opłacalnym.
W tym kontekÊcie warto przytoczyç przypadek Zakładów Rolnych
Siecieborowice Sp. z o.o. w woj.
dolnoÊlàskim, gdy po wygaÊni´ciu
umowy dzier˝awy spółka odmówiła
wydania 2385 ha. Z tytułu bezumownego u˝ytkowania tych nieruchomoÊci spółka została w 2012 r.
obcià˝ona kwotà 6 mln zł (500 tys.
zł miesi´cznie).
20

Kto jest bezumownym u˝ytkownikiem
Istniejà dwie grupy bezumownych
u˝ytkowników paƒstwowych gruntów: dzier˝awcy, którym wygasła
umowa dzier˝awy, lecz nie „zeszli
z pola”, oraz osoby, które samowolnie, z pełnà premedytacjà zrobiły „zajazd na paƒstwowe grunty”.
Pierwsza grupa bezumownych u˝ytkowników, czyli dzier˝awcy, stanowi
zdecydowanà wi´kszoÊç, bo prawie
¾. Dzier˝awcy robià wszystko, aby
jak najpóêniej oddaç ziemi´ do Zasobu. Dodatkowo ułatwiajà im to
przepisy, które nie pozwalajà Agencji na przej´cie gruntów po wygaÊni´ciu umowy, jeÊli dzier˝awca nie
chce ich wydaç. W takich przypad-

kach Agencja kieruje sprawy do sàdu i czeka na prawomocne wyroki,
a cz´sto tak˝e na egzekucje komornicze. Cały proces odbioru nieruchomoÊci wydłu˝a si´ nawet do kilku lat. W tym czasie osoby, które
u˝ytkujà nielegalnie paƒstwowe
grunty, czerpià wymierne korzyÊci
materialne – pobierajà dopłaty
bezpoÊrednie za ich u˝ytkowanie
i zbierajà plony.

Skala zjawiska maleje
Problem bezumownego u˝ytkowania paƒstwowych gruntów nie nale˝y do nowych. W Polsce od wielu
lat sà osoby nagminnie zajmujàce
bezprawnie
grunty
nale˝àce
do ANR, u˝ytkujà je sezonowo
i z tego tytułu czerpià korzyÊci.
Agencja od dawna starała si´,
i czyni to nadal, ukróciç proceder
bezumownego u˝ytkowania. Do 3
grudnia 2011 r., tzn. do wejÊcia
w ˝ycie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-

W bezumownym u˝ytkowaniu znajduje si´ obecnie ok. 12,7 tys. ha gruntów
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013
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Powierzchnia gruntów w bezumownym u˝ytkowaniu na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. (w ha)

Bydgoszcz

217

Gdaƒsk

1450

Gorzów Wlkp.

607

Koszalin

1722

Lublin

106

Łódê

147

Olsztyn

1997

Opole

119

Piła

104

Poznaƒ

498

Rzeszów

210

Suwałki

102

Szczecin

1646

Warszawa

143

Wrocław

3105

Zielona Góra

429

Razem

Wysoki „karny czynsz” czyni proceder bezumownego u˝ytkowania coraz mniej opłacalnym

nymi Skarbu Paƒstwa, jej wysiłki
przynosiły niewielkie efekty, bowiem
„kary” dotyczàce obcià˝eƒ bezumownych u˝ytkowników przez
Agencj´ były nieucià˝liwe, gdy˝ stanowiły równowartoÊç Êredniego
czynszu dzier˝awnego podwy˝szonego o 25%. Natomiast zawiadamiane o fakcie zajmowania gruntów przez osoby nieuprawnione organy Êcigania, w wi´kszoÊci przypadków nie podejmowały zdecydowanych działaƒ z uwagi na – ich
zdaniem – małà szkodliwoÊç społecznà. Po roku funkcjonowania
znowelizowanej ustawy, która
umo˝liwiła Agencji nakładanie wysokich opłat za bezumowne u˝ytkowanie gruntów, widaç zdecydowanà popraw´. Z analiz przeprowaBIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

dzonych przez oddziały terenowe
Agencji wynika, ˝e powierzchnia
gruntów znajdujàcych si´ w bezumownym u˝ytkowaniu wynosi
obecnie ok. 12,7 tys. ha w skali całego kraju. (W 2011 r. bezumowni
u˝ytkownicy zajmowali 19,9 tys.
ha). W ciàgu ostatniego roku skala
tego zjawiska zmniejszyła si´ o ponad 30%. Jednak nadal stanowi
ono powa˝ny problem.

Bezumowni nie blokujà sprzeda˝y
Warto odnotowaç, ˝e zgodnie
z obowiàzujàcymi zasadami dotyczàcymi sprzeda˝y nieruchomoÊci
Zasobu WRSP, do sprzeda˝y mo˝na równie˝ przeznaczaç nieruchomoÊci znajdujàce si´ w bezumow-

Stan w ha
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OT/Filia

12 702

nym u˝ytkowaniu, o ile bezumowny
u˝ytkownik nie wystàpił do sàdu
o uznanie swego prawa do władania tà nieruchomoÊcià. Zaj´cie nieruchomoÊci przez osob´ nieuprawnionà nie jest przeszkodà do przeprowadzenia przetargów ograniczonych na sprzeda˝ nieruchomoÊci dla rolników indywidualnych.
JeÊli jednak rolnik zdecyduje si´
na zakup takiego gruntu, to
w umowie sprzeda˝y oÊwiadcza, ˝e
jest Êwiadomy faktu obcià˝enia nieruchomoÊci bezumownym u˝ytkownikiem oraz ˝e we własnym zakresie
i na własny koszt b´dzie podejmował działania w celu obj´cia nieruchomoÊci w posiadanie a tak˝e, i˝
nie wystàpi z roszczeniami wobec
Agencji z tytułu bezumownego u˝ytkowania.
Biuro Rzecznika Prasowego
[ 22 452 54 05
Zdj´cia: fotolia
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Z pierwszej r´ki

N

ieco ponad 11,9 tys. wniosków przyj´ły Oddziały Regionalne ARiMR w zakoƒczonym 23
kwietnia 2013 r. naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Nabór wniosków przeprowadzony został w oÊmiu województwach: lubelskim, lubuskim,
łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. w których dotychczas
producenci rolni ubiegajà si´ o wsparcie w łàcznej
kwocie 1,95 mld zł.
...
Natomiast w zakoƒczonym 26 kwietnia br. naborze
wniosków o przyznanie pomocy w działaniu Tworzenie
i rozwój mikroprzed-

si´ biorstw
do ARiMR wpłyn´ło ok. 9,2 tys. wniosków, w ramach których przedsi´biorcy z terenów wiejskich zgłosili obecnie zapotrzebowanie na Êrodki finansowe w łàcznej kwocie 1,9 mld zł. Wnioski przyjmowane były w 15 województwach, poza Wielkopolskà.
Ostateczna liczba wniosków zło˝onych w ramach
22

tych dwóch naborów i wynikajàca z nich kwota wnioskowanej pomocy b´dzie z całà pewnoÊcià wy˝sza, poniewa˝ cz´Êç wnioskodawców zdecydowała si´ na wysłanie dokumentów pocztà przesyłkà poleconà za poÊrednictwem Poczty Polskiej. Agencja oczekuje na nie
przez 30 dni od dnia zakoƒczenia naboru w ramach
danego działania, po czym opublikuje dla poszczególnych województw listy okreÊlajàce kolejnoÊç przysługiwania pomocy w tych działaniach, co nastàpi w ostatnim tygodniu maja br.
...
Wi´kszoÊç rolników odło˝yła zło˝enie wniosków
o przyznanie dopłat bezpoÊrednich za 2013 r. na ostatnie dwa tygodnie maja. Do koƒca kwietnia wpłyn´ło
jedynie 505 tys. takich wniosków, a ARiMR spodziewa
si´, ˝e b´dzie ich jeszcze ponad 800 tys.

Do
koƒca
kwietnia 2013 r. ARiMR przekazała rolnikom 12,6 mld złotych w ramach dopłat bezpoÊrednich za 2012 rok, a suma wszystkich wypłat zrealizowanych przez Agencj´ od poczàtku jej istnienia wynosi ponad 182 mld zł.
...
11 maja w sobot´, placówki Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa b´dà otwarte tak samo jak
w ka˝dy roboczy dzieƒ – czyli od 7.30 do 15.30.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia
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ARiMR przypomina
15 maja 2013 r. upływa termin na zło˝enie wniosku o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich, płatnoÊci ONW i płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej za rok 2013. Jest to wa˝na data, bowiem rolnicy,
którzy zło˝à wnioski o przyznanie dopłat bezpoÊrednich, ONW
i płatnoÊci rolnoÊrodowiskowych za 2013 rok w tym terminie,
mogà liczyç na to, ˝e otrzymajà je w pełnej wysokoÊci. Natomiast
rolnicy którzy zło˝à wnioski po 15 maja, ale nie póêniej ni˝ do 10
czerwca, otrzymajà nale˝ne płatnoÊci obni˝one o 1% za ka˝dy
roboczy dzieƒ opóênienia.

Z

darza si´ tak, ˝e rolnik wypełniajàc wniosek o płatnoÊci
pomylił si´ lub zaistniały okolicznoÊci (np. uprawa nie przyj´ła
si´), które zmuszajà go do zmiany
roÊliny na danej działce rolnej.
Wówczas, musi to zgłosiç do
ARiMR, a je˝eli zrobi to do 31 maja 2013 r., nie poniesie ˝adnych
sankcji finansowych. Natomiast
zło˝enie poprawionego wniosku
po tym terminie, ale nie póêniej ni˝
do 10 czerwca 2013 r., spowoduje
(tak jak w wypadku zło˝enia wniosku po upływie podstawowego terminu) obni˝enie płatnoÊci do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za ka˝dy dzieƒ
roboczy opóênienia.
Agencja zach´ca rolników
do składania wniosku o przyznanie
płatnoÊci bezpoÊrednich, ONW
i płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej
za poÊrednictwem Internetu. To
bardzo wygodny sposób na ubieganie si´ o takie płatnoÊci.
Je˝eli jednak rolnik nie chce lub
nie mo˝e skorzystaç z tej wygodnej
elektronicznej formy składania
wniosku o przyznanie płatnoÊci,
mo˝e wypełniç i przekazaç do biura powiatowego ARiMR „tradycyjBIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

ny” papierowy wniosek wraz z niezb´dnymi załàcznikami.
Jak co roku, Agencja wysłała
do rolników, którzy składali wnioski
o przyznanie płatnoÊci bezpoÊred-

karty informacyjne zawierajàce
dane o maksymalnym kwalifikowalnym obszarze (PEG) wyznaczonym
na danej działce ewidencyjnej;
1 instrukcje wypełniania wniosków
i załàczników graficznych.
Dane na rok 2013, wpisane
do wniosków, zostały przygotowane
przez ARiMR w oparciu o informacje zawarte we wnioskach składanych w 2012 r. w cz´Êci dotyczàcej: danych osobowych, działek
ewidencyjnych oraz działek rolnych.
Rolnicy, którzy ju˝ w roku 2012
zło˝yli wniosek o przyznanie płatnoÊci przez Internet, nie otrzymajà
w roku 2013 wniosku spersonalizo1

Od 2011 roku, ˝eby zło˝yç wniosek o płatnoÊci bezpoÊrednie, ONW i rolnoÊrodowiskowe, nie trzeba wychodziç z domu. Mo˝na zło˝yç go przez Internet

nich w 2012 r. wst´pnie wypełnione wnioski. Dołàczone do nich zostały, tak jak w przypadku wniosku
w postaci elektronicznej, nast´pujàce załàczniki:
1 materiały graficzne z oznaczeniem
działek ewidencyjnych, które rolnik
zgłosił do płatnoÊci w 2012 r.;

wanego w wersji papierowej. Dla
tych rolników, wst´pnie wypełniony
wniosek udost´pniony jest od razu w systemie informatycznym
ARiMR. W ramach płatnoÊci bezpoÊrednich za 2013 rok rolnicy b´dà mogli ubiegaç si´ o przyznanie
dopłat z tytułu:
23
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jednolitej płatnoÊci obszarowej
(JPO);
1 uzupełniajàcej płatnoÊci obszarowej (UPO):
– do grupy upraw podstawowych,
– do powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatnoÊç w roku 2006,
– do powierzchni upraw roÊlin
przeznaczonych na pasz´ uprawianych na trwałych u˝ytkach zielonych (płatnoÊci zwierz´ce);
1 płatnoÊci uzupełniajàcej:
– dla producentów surowca tytoniowego – płatnoÊç niezwiàzana do tytoniu,

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

1

– w zakresie produkcji ziemniaka
skrobiowego – płatnoÊç niezwiàzana do skrobi;
1 wsparcia specjalnego:
– specjalnej płatnoÊci obszarowej
do powierzchni upraw roÊlin stràczkowych i motylkowatych drobnonasiennych,
– płatnoÊci do krów i owiec,
– płatnoÊci do tytoniu;
1 płatnoÊci cukrowej;
1 oddzielnej płatnoÊci z tytułu owoców i warzyw (płatnoÊç do pomidorów);
1 oddzielnej płatnoÊci z tytułu owoców mi´kkich.
Wnioski o przyznanie płatnoÊci

bezpoÊrednich, a tak˝e płatnoÊci
ONW i płatnoÊci rolnoÊrodowiskowych, przygotowane w formie papierowej nale˝y składaç w biurach
powiatowych ARiMR, właÊciwych
dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika lub przesłaç do biura
powiatowego ARiMR rejestrowanà
przesyłkà pocztowà. W tym przypadku, za dat´ zło˝enia wniosku uznaje
si´ dat´ stempla pocztowego.

Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

Zwi´kszanie wartoÊci
dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leÊnej

T

egoroczny nabór zostanie
przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie,
od 29 kwietnia do 10 maja 2013
r. wnioski o pomoc b´dà mogły
składaç grupy producentów rolnych, wst´pnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz
uznane organizacje producentów
owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a tak˝e podmioty skonsolidowane prowadzàce działalnoÊç
w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji
produktów rolnych.
Nast´pnie, od 13 do 24 maja wnioski o przyznanie pomocy
b´ dà mo gły skła daç wszyst kie uprawnione podmioty działajàce w sektorze przetwórstwa rol24

no-spo˝ywczego.

I tak zwrot:
25% kosztów kwalifikowalnych
dofinansowania mo˝na otrzymaç – w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta, który
zatrudnia mniej ni˝ 750 pracowników lub posiada obrót nieprzekraczajàcy 200 mln euro i jednoczeÊnie nie prowadzi działalnoÊci jako
mikro, małe lub Êrednie przedsi´biorstwo;
1
40% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta prowadzàcego działalnoÊç jako mikro,
małe lub Êrednie przedsi´biorstwo;
1
50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta prowadzàcego działalnoÊç jako mikro, małe
lub Êrednie przedsi´biorstwo, który:
1

Kto mo˝e ubiegaç si´ o pomoc?
O pomoc z działania Zwi´kszanie
wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej mogà ubiegaç
si´ podmioty spełniajàce status mikro, małego lub Êredniego przedsi´biorstwa, a tak˝e zakłady, które
zatrudniajà mniej ni˝ 750 osób,
a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro.

Jak du˝e wsparcie finansowe
mo˝na otrzymaç z ARiMR?
WysokoÊç dofinansowania, jakie
mo˝na otrzymaç z ARiMR wynosi
od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realiza cj´ in we sty cji i za le ˝y m.in.
od wiel ko Êci przed si´ bior stwa.
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– co najmniej 25% ogólnej iloÊci
produktów rolnych obj´tych Załàcznikiem 1 do Traktatu Wspólnot
Europejskich
(TWE)
nabywa
na podstawie umów zawartych
na co najmniej rok z grupami producentów rolnych lub wst´pnie
uznanymi polskimi grupami producentów owoców i warzyw lub uznanymi organizacjami producentów
owoców i warzyw,
– jest grupà producentów rolnych
lub wst´pnie uznanà grupà producentów owoców i warzyw, lub uznanà organizacjà producentów owoców i warzyw, lub
– realizuje operacj´ dotyczàcà
przetwarzania produktów rolnych
na produkty wykorzystywane na cele energetyczne.
Minimalna kwota pomocy jakà
mo˝na uzyskaç z ARiMR wynosi 100 tys. zł, a maksymalna 20
mln zł, a w przypadku podmiotów
skonsolidowanych prowadzàcych
działalnoÊç w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centrów dystrybucji produktów rolnych
mo˝e to byç nawet 50 mln zł.
W tegorocznym naborze jest do
rozdysponowania ok. 500 mln zł.

Biurkom-Flampol Sp. z o.o. w Szczecinku sfinansowała dzi´ki wsparciu z działania „Zwi´kszanie wartoÊci dodanej…”
m.in. modernizacj´ pomieszczeƒ produkcyjnych oraz rozbudow´ zaplecza socjalno-bytowego

a) innych ni˝ zwiàzanych z ochronà Êrodowiska,
b) kotłowni, oczyszczalni Êcieków
wraz z siecià kanalizacyjnà i obiektów wykorzystywanych do produkcji
biogazu, zwiàzanych z ochronà
Êrodowiska,
– pomieszczeƒ higieniczno-sanitarnych w rozumieniu rozporzàdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 26 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy (Dz.U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 oraz
z 2007 r. Nr 49, poz. 330),
– pomieszczeƒ administracyjnych
stanowiàcych integralnà cz´Êç
obiektów podstawowych w cz´Êci
nieprzekraczajàcej 10% całkowitej
powierzchni tych obiektów;

Jakie koszty mogà zostaç dofinansowaç w ramach tego działania?
Zakres kosztów jakie mo˝na dofinansowaç z działania Zwi´kszanie
wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej jest bardzo szeroki i obejmuje:
1 zabudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remont połàczony z modernizacjà budynków
i budowli:
– wykorzystywanych do produkcji,
magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
– infrastruktury technicznej zwiàzanej z u˝ytkowaniem ww. obiektów
podstawowych:
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

Nowoczesna linia technologiczna do produkcji serków zakupiona przez OSM CUIAVIA to jedna z wielu inwestycji zrealizowanych w ramach działania „Zwi´kszanie…”
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Êrednictwem osoby upowa˝nionej
w oddziałach regionalnych ARiMR
właÊciwych ze wzgl´du na miejsce
realizacji operacji.

Jak weryfikowane b´dà wnioski
o pomoc?

Dzi´ki finansowemu wsparciu otrzymanemu z ARiMR firma „Green Factory” Sp. z o.o. kupiła maszyny i urzàdzenia
najnowszej generacji, m.in. instalacje do mycia i suszenia sałaty, lini´ wa˝àcà i pakujàcà
1 zakupu lub instalacji:
– maszyn lub urzàdzeƒ do:
a) magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
b) przetwarzania produktów rolnych,
c) magazynowania produktów
rolnych lub półproduktów oraz
przygotowania ich do sprzeda˝y,
– aparatury pomiarowej, kontrolnej
oraz sprz´tu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania.
Do kosztów wymienionych powy˝ej
zalicza si´ tak˝e koszty transportu
do miejsca realizacji inwestycji materiałów słu˝àcych do wykonania
operacji oraz maszyn i urzàdzeƒ.
– oprogramowania słu˝àcego
do zarzàdzania przedsi´biorstwem
lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
1 zakupu:
– Êrodków transportu niezb´dnych
dla sprawnego przebiegu procesu
technologicznego lub magazynowania,
– silosów, cystern, chłodni i izoterm, przeznaczonych do przewozu

26

produktów rolnych, których transport powinien odbywaç si´ w szczególnych warunkach,
– Êrodków transportu słu˝àcych
do przewozu zwierzàt przeznaczonych do uboju;
1 wdra˝ania systemów zarzàdzania
jakoÊcià;
1 rat zapłaconych z tytułu wykonania
umowy leasingu, nieprzekraczajàce
ceny netto nabycia rzeczy, o których
mowa w pkt. 2 lit. a i b oraz pkt 3,
je˝eli przeniesienie własnoÊci tych
rzeczy na beneficjenta nastàpi
w okresie realizacji operacji, lecz nie
póêniej ni˝ do dnia zło˝enia wniosku
o płatnoÊç ostatecznà.
Mo˝na równie˝ dofinansowaç
koszty zwiàzane z przygotowaniem
dokumentacji technicznej inwestycji, opłat za skorzystanie z licencji
lub patentów, kosztów przygotowania biznes planu oraz nadzoru
nad realizacjà inwestycji czy kierowania robotami budowlanymi.

O kolejnoÊci przyznawania pomocy
zdecyduje suma punktów przyznanych na podstawie nast´pujàcych
kryteriów:
1 je˝eli wÊród kosztów kwalifikowalnych operacji najwi´kszy odsetek
stanowiç b´dà koszty:
– zwiàzane z wprowadzeniem nowych produktów, procesów lub
technologii produkcji w skali całego przedsi´biorstwa – przyznanych
zostanie 10 pkt, albo
– zwiàzane z poprawà ochrony
Êrodowiska – wniosek otrzyma 5
pkt;
1 je˝eli w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pojawià si´
koszty dotyczàce wdra˝ania systemów zarzàdzania jakoÊcià – przewidziano przyznanie 2 pkt;
1 je˝eli o pomoc ubiega si´ podmiot prowadzàcy mikro, małe lub
Êrednie przedsi´biorstwo, w rozumieniu
zalecenia
Komisji
nr 2003/361/WE – zasady przewidujà przyznanie 5 pkt;
1 je˝eli bezrobocie w powiecie,
na obszarze którego jest poło˝ona gmina, w której jest planowana realizacja operacji:
– jest najwy˝sze w kraju – projekt
otrzyma 5 pkt;
– jest ni˝sze od ww. – liczba punktów b´dzie proporcjonalnie mniejsza od maksymalnej, z uwzgl´dnieniem wartoÊci bezrobocia;
1 w przypadku operacji o tej samej
liczbie punktów o kolejnoÊci przysługiwania pomocy zdecyduje ni˝sza wartoÊç wnioskowanej kwoty
pomocy.
Departament Oceny Projektów

Gdzie składaç wnioski o pomoc?

Inwestycyjnych

Wnioski o przyznanie pomocy mo˝na składaç osobiÊcie lub za po-

[ 22 318 47 70
Zdj´cia: archiwa producentów, archiwum ARiMR
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Pomoc dla
poszkodowanych

W

2010 r. zakres Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013 (PROW 2007-2013)
został rozszerzony – po dokonaniu
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi stosownych uzgodnieƒ z Komisjà Europejskà – o nowe działanie 126 Przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych
oraz wprowadzenie odpowiednich
działaƒ zapobiegawczych. Potrzeba
taka powstała w konsekwencji wystàpienia w 2010 r. kl´sk ˝ywiołowych w postaci powodzi i osuwisk
ziemi, które spowodowały znaczne
szkody, zarówno w uprawach jak
i w majàtku słu˝àcym do produkcji
rolnej. W 2011 r. katalog zdarzeƒ
losowych, uprawniajàcych do ubiegania si´ o wsparcie w ramach
omawianego działania został powi´kszony o inne kl´ski ˝ywiołowe,
takie jak: przymrozki wiosenne,
ujemne skutki przezimowania, suBIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

sz´, deszcz nawalny, huragan,
grad, lawin´ i piorun.
W ramach omawianego działania zostało przeprowadzonych dotychczas 5 naborów wniosków
o przyznanie pomocy, tj. w dniach:
1 30 wrzeÊnia – 12 listopada
2010 r.,
1 30 li sto pa da – 30 grud nia
2010 r.,
1 2 lutego – 15 marca 2011 r.,
1 18 lipca – 29 sierpnia 2011 r.,

15 paêdziernika – 26 listopada
2012 r.
Poszkodowani przez kl´ski ˝ywiołowe producenci rolni zło˝yli łàcznie 6954 wnioski o przyznanie pomocy na kwot´ dofinansowania
w wysokoÊci 641,6 mln zł., z których 5138 (73,9%) przypada
na województwa: mazowieckie
(2584), Êwi´tokrzyskie (1395) i lubelskie (1159). Najmniej natomiast
wniosków zło˝ono w wojewódz1

Wykres 1. Stuktura zło˝nych wniosków o przyznanie pomocy wg. województw
kujawsko-pomorskie 3,3%

pozostałe 7,7%

wielkopolskie 4,0%
podkarpackie 5,2%

mazowieckie 37,2%

małopolskie
5,9%

lubelskie 16,7%
Êwi´tokrzyskie 20,1%

èródło: obliczenia własne na podstawie danych z Aplikacji OFSA PROW 2007-2013
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twach: warmiƒsko-mazurskim (25),
podlaskim (23) i pomorskim (6).
(Wykres 1).
Podobnie du˝a koncentracja liczby zło˝onych wniosków wyst´puje
w układzie powiatów, tj. ponad połowa wniosków (51,3%) przypada
na pi´ç powiatów: grójecki i przysuski (woj. mazowieckie), opolski
(woj. lubelskie) oraz sandomierski
i staszowski (woj. Êwi´tokrzyskie).
Powy˝sza sytuacja znajduje od-

ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich, oszacowanych przez komisj´
powołanà przez wojewod´ właÊciwego ze wzgl´du na miejsce wystàpienia tych szkód wynosi:
1 w uprawach rolnych, zwierz´tach gospodarskich1 lub rybach – Êrednio powy˝ej 30% Êredniej rocznej produkcji rolnej

Katalog zdarzeƒ losowych uprawniajàcych do ubiegania si´ o wsparcie w ramach działania „Przywracanie potencjału…” został powi´kszony w 2011 r. m.in. o przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, susz´, deszcz nawalny, huragan, grad, lawin´ i piorun

zwierciedlenie w deklarowanej
przez wnioskodawców wysokoÊci
poniesionych szkód w łàcznej kwocie ponad 798 mln zł, z której najwi´ksza cz´Êç przypada na trzy województwa:
1 mazowieckie (55,3%),
1 lubelskie (13,17%),
1 Êwi´tokrzyskie (10,89%).
WysokoÊç poniesionych szkód
w gospodarstwie rolnym jest wa˝nym kryterium obowiàzujàcym
przy ubieganiu si´ o wsparcie w ramach omawianego działania. Pomoc przyznaje si´, je˝eli wysokoÊç
szkód w gospodarstwie spowodowanych przez huragan, powódê,
deszcz nawalny, grad, piorun, obsuni´cie si´ ziemi, lawin´, susz´,
28

z trzech lat poprzedzajàcych rok,
w którym wystàpiła szkoda, albo
z trzech lat w okresie pi´cioletnim
poprzedzajàcym rok, w którym wystàpiła szkoda, z pomini´ciem roku
o najwy˝szej i najni˝szej produkcji
w gospodarstwie rolnym, oraz
1 w budynkach, budowlach, maszynach lub urzàdzeniach słu˝àcych do produkcji rolnej, sadach
lub plantacjach wieloletnich, lub
stadach podstawowych zwierzàt
gospodarskich – nie mniej ni˝
10 000 zł.
Oba powy˝sze warunki muszà
byç spełnione jednoczeÊnie.
Pomoc przyznaje si´ i wypłaca
do wysokoÊci nieprzekraczajàcej: 130% wartoÊci szkód spowo-

dowanych w gospodarstwie przez
huragan, powódê, deszcz nawalny,
grad, piorun, obsuni´cie si´ ziemi,
lawin´, susz´, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt
gospodarskich, w tym w budynkach, budowlach, maszynach lub
urzàdzeniach słu˝àcych do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach
wieloletnich, stadach podstawowych zwierzàt gospodarskich,
a od 2012 roku dodatkowo
w uprawach rolnych, zwierz´tach
gospodarskich niewchodzàcych
w skład stad podstawowych zwierzàt gospodarskich lub rybach,
oszacowanych przez komisj´, lecz
nie wi´kszej ni˝ 144% wartoÊci tych
szkód pomniejszonej o kwot´ odszkodowania uzyskanego z tytułu
ubezpieczenia składników gospodarstwa, w tym wy˝ej wymienionych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystàpienia co najmniej jednego z ww. zdarzeƒ losowych – od ryzyka wystàpienia takich
zdarzeƒ.
Najcz´stszà przyczynà zaistnienia
szkód, zgłoszonych w ramach zło˝onych wniosków o przyznanie pomocy, jest powódê. Uzasadniaç to
mo˝e w du˝ej mierze fakt, i˝ w ramach trzech pierwszych naborów
wniosków mo˝na było ubiegaç si´
o pomoc finansowà tylko na przywrócenie potencjału gospodarstw
zniszczonych w wyniku powodzi lub
obsuni´ç si´ ziemi. Poszerzony katalog zdarzeƒ losowych zaczàł bowiem obowiàzywaç od czwartego
naboru wniosków. W tej sytuacji
za znaczàcy mo˝na równie˝ uznaç
udział szkód b´dàcych wynikiem
ujemnych skutków przezimowania,
gradu, huraganu oraz deszczu nawalnego (Wykres 2).
Do 15 kwietnia br. podpisano 3786 umów przyznania pomocy
na łàcznà kwot´ ponad 300 mln zł.
Maksymalna kwota pomocy wynoBIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

Wykres 2. Przyczyny szkód według rodzaju kl´sk ˝ywiołowych
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èródło: obliczenia własne na podstawie danych z Aplikacji OFSA PROW 2007-2013

si 300 tys. zł na jedno gospodarstwo w okresie trwania Programu,
natomiast maksymalny poziom pomocy nie mo˝e przekraczaç 90%
kosztów kwalifikowalnych operacji.
Ârednia kwota przyznanej dotychczas pomocy wynosi 79,8 tys. zł,
przy czym w trzech województwach
(łódzkim, mazowieckim oraz zachodniopomorskim) kwota ta przekracza 100 tys. zł. JednoczeÊnie,
zwraca uwag´ systematyczny –
w ramach kolejnych naborów –
wzrost Êredniej kwoty przyznanej pomocy, tj. w 2010 r. – 68,4 tys.
zł, 2011 r. – 84,5 tys. zł oraz w ramach dotychczas zawartych umów
dotyczàcych wniosków z naboru 2012 r. – 94,5 tys. zł.
W strukturze beneficjentów, według formy prawnej prowadzonej
działalnoÊci dominujà osoby fizyczne, które stanowià 99,68% ogółu
beneficjentów, przy czym ponad 85% stanowià osoby w wieku
od 30 do 60 lat. W tym działaniu
od samego poczàtku nie obowiàzywało ograniczenie w zakresie górnej granicy wieku dla wnioskodawców, stàd te˝ wÊród beneficjentów
znajduje si´ równie˝ 41 osób
w wieku powy˝ej 65 lat. Pozostałà
grup´ beneficjentów stanowià osoby prawne (12).
Przeci´tny obszar gospodarstwa,
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

któremu przyznano pomoc finansowà wynosi 13,76 ha u˝ytków rolnych w posiadaniu samoistnym lub
zale˝nym. W strukturze obszarowej
gospodarstw beneficjentów po-

nad 2/3 (68,8%) stanowià gospodarstwa do 10 ha u˝ytków rolnych
(Wykres 3).
Działanie 126 ma charakter inwestycyjny, ale w odró˝nieniu od innych
działaƒ
inwestycyjnych
PROW 2007-2013 wsparciu mogà
podlegaç inwestycje odtworzeniowe.
W przypadku wi´kszoÊci, tj. ponad 3/4 (76,6%) operacji głównym
celem jest zakup nowego sprz´tu
i maszyn słu˝àcego odtworzeniu
produkcji rolnej. WÊród pozostałych celów relatywnie du˝y odsetek
stanowi przywracanie funkcjonalnoÊci budynkom i budowlom
(10,9%).
Całkowite koszty realizowanych
operacji wynoszà ponad 429,2 mln
zł, w tym na koszty kwalifikowalne,
tj. podlegajàce refundacji przypa-

Wykres 3. Struktura gospodarstw rolnych beneficjetów wg. obszaru
25-30 ha; 1,56%

Powy˝ej
30 ha; 6,31%

20-25 ha; 3,04%
do 5 ha; 29,95%

15-20 ha; 5,76%

10-15 ha;
14,55%

5-10 ha; 38,83%

èródło: obliczenia własne na podstawie danych z Aplikacji OFSA PROW 2007-2013

Struktura operacji obj´tych pomocà według jej celu głównego
Cel główny operacji

Procentowy udział
w ogólnej liczbie operacji

Odtworzenie parku maszynowego

76,6%

Odtworzenie plantacji wieloletnich

7,9%

Odtworzenie produkcji zwierz´cej poprzez zakup inwentarza
˝ywego

0,2%

Przywrócenie funkcjonalnoÊci budynkom lub budowlom
w gospodarstwach rolnych

10,9%

Przywrócenie funkcjonalnoÊci infrastruktury technicznej
w gospodarstwie rolnym

4,4%

èródło: obliczenia własne na podstawie danych z Aplikacji OFSA PROW 2007-2013
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Poszkodowani przez kl´ski ˝ywiołowe rolnicy mogà liczyç na pomoc ARiMR w odbudowie gospodarstw

da 351,0 mln zł. Ârednio w ramach
jednej operacji beneficjent realizuje
inwestycj´ na kwot´ ponad 113 tys.
zł, w tym 92,7 tys. zł stanowià koszty kwalifikowalne.
Struktur´ kosztów kwalifikowalnych według rodzaju determinuje
cel operacji.
W tym kontekÊcie zrozumiały jest
dominujàcy, wynoszàcy ponad 80%
udział zakupu maszyn, urzàdzeƒ
lub narz´dzi do produkcji rolnej.
Inne pozycje struktury tych kosztów
majà niewielki udział, tj.
1 budowa lub remont połàczony
z modernizacjà budynków i budowli – 9,2%,
1 zakładanie lub wyposa˝anie sadów lub plantacji wieloletnich – 5,1%,
1 zakup lub budowa innych elementów infrastruktury technicznej
wpływajàcych bezpoÊrednio na warunki prowadzenia działalnoÊci rolniczej – 4,7%,
1 pozostałe – 0,8%.
Nale˝y pami´taç, i˝ kwota przyznanej pomocy b´dzie sukcesywnie
wzrastaç w miar´ podpisywania kolejnych umów dotyczàcych wniosków zło˝onych w ramach naboru
przeprowadzonego w 2012 r. Proces rozpatrywania wniosków z tego
naboru jest bardzo zaawansowany.
ARiMR podpisała ju˝, bàdê znajduje si´ w trakcie podpisywania
umów z wnioskodawcami, których
30

wnioski spełniły obowiàzujàce wymogi oraz mieszczà si´ w limicie
dost´pnych Êrodków. Pozostałe
wnioski znajdujà si´ w trakcie uzupełnieƒ lub oczekujà na zwolnienie
Êrodków.
Zgłoszone w ramach dotychczasowych naborów zapotrzebowanie
na Êrodki finansowe przekroczyło
bud˝et wyznaczony dla omawianego działania na cały okres realizacji
PROW 2007-2013, wynoszàcy 100
mln euro (ok. 400 mln zł). Uwzgl´dniajàc jednak istniejàce – w kontekÊcie dokonujàcych si´ zmian klimatycznych – realne zagro˝enie wyst´powaniem kolejnych kl´sk ˝ywiołowych, Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi czyni starania majàce na celu
zwi´kszenie tego bud˝etu.
Omawiajàc wsparcie ze Êrodków
PROW 2007-2013 udzielane gospodarstwom rolnym dotkni´tym
kl´skami ˝ywiołowymi, nale˝y równie˝ wspomnieç o działaniu 311
Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej. Zgodnie z wprowadzonymi w 2010 roku zmianami2,
w przypadku wystàpienia ww. kl´sk
w tym samym zakresie jak w działaniu 126, wnioskodawcom przysługuje zwi´kszony do 80% poziom
dofinansowania, o ile:
1 w zwiàzku z wystàpieniem tej
szkody rolnikowi lub jego domownikowi lub mał˝onkowi tego rolnika
nie przyznano pomocy finansowej

w ramach działania Ró˝nicowanie
w kierunku działalnoÊci nierolniczej
lub Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz
wprowadzenie odpowiednich działaƒ zapobiegawczych obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
1 wniosek o przyznanie pomocy
został zło˝ony w roku, w którym wystàpiła szkoda lub w roku nast´pujàcym po tym roku.
Skala tej formy wsparcia jest dotychczas stosunkowo niewielka.
O podwy˝szony poziom wsparcia
wystàpiło bowiem 84 wnioskodawców. W przypadku 82 z nich zostały podpisane umowy przyznania
pomocy na łàcznà kwot´ 7,6 mln
zł., z których 2 (0,2 mln zł) zostały
rozwiàzane.
Departament Działaƒ Inwestycyjnych
[ 22 318 47 00
Zdj´cia: fotolia, archiwum ARiMR

1

W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775 oraz
z 2010 r. Nr 127, poz. 857).
2
Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 7 wrzeÊnia 2010 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolnicze””
obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r., Nr 166,
poz. 1125).
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Modernizacja
gospodarstw rolnych
Zobowiàzania osób wspólnie wnioskujàcych
W ramach ostatnich naborów wniosków o przyznanie pomocy
z działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych przeprowadzonych w latach 2011-2013, o dofinansowanie inwestycji mogły ubiegaç si´ osoby wspólnie wnioskujàce tj. osoby fizyczne
składajàce wspólnie jeden wniosek o przyznanie pomocy na zakup nowych maszyn lub urzàdzeƒ. Ten rodzaj wsparcia, umo˝liwia mniejszym gospodarstwom wspólne nabycie sprz´tu do produkcji rolnej o wi´kszych parametrach technicznych, ale pociàga
to za sobà równie˝ pewne dodatkowe zobowiàzania.

Z

godnie z przepisami 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.), ka˝da
z osób fizycznych wspólnie wnioskujàcych o przyznanie pomocy musi
spełniaç wszystkie kryteria dost´pu
okreÊlone dla osób fizycznych. Osoby planujàce zakup nowych maszyn
lub urzàdzeƒ do produkcji rolnej,
stanowiàcych przedmiot ich współwłasnoÊci, muszà zawrzeç mi´dzy
sobà przed zło˝eniem wniosku
o przyznanie pomocy umow´ cywilnoprawnà, okreÊlajàcà w szczególnoÊci zasady wspólnego u˝ywania
maszyn lub urzàdzeƒ oraz zakres
prac wykonywanych przez ka˝dà
z tych osób z u˝yciem tych rzeczy,
z uwzgl´dnieniem zasobów i potrzeb
gospodarstw
tych
osób – na okres nie krótszy ni˝ 6 lat
od dnia zło˝enia tego wniosku.
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

Refundacji podlega od 40
do 60%, a nawet do 70% (w przypadku wniosków zło˝onych na realizacj´ „priorytetu mleczarskiego”

w naborze przeprowadzonym
w 2011 r.), poniesionych kosztów
kwalifikowalnych, przy czym podwy˝szony poziom dofinansowania
wynikajàcy z nieukoƒczenia 40 roku ˝ycia, czy te˝ poło˝enia gospodarstw na terenie np. ONW, NATURA 2000, przysługuje wyłàcznie
w przypadku spełnienia danego
warunku łàcznie przez wszystkie
osoby wspólnie wnioskujàce. Ponadto, pomoc finansowa przyznawana jest ka˝dej z tych osób (kwotowo) w wysokoÊci uzasadnionej
zakresem prac, ustalonym przy

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje dotyczàce zakupu maszyn i urzàdzeƒ, składane przez osoby wspólnie wnioskujàce sà dodatkowo punktowane
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uwzgl´dnieniu zasobów i potrzeb
gospodarstw. Kwota ta jest równie˝
uzale˝niona od dost´pnego dla
danej osoby limitu pomocy, który
w okresie realizacji Programu nie
mo˝e przekroczyç 300 tys. zł na
jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.
Agencja nie przyznaje pomocy
osobom wspólnie wnioskujàcym
w przypadku, gdy przynajmniej jedna z osób wspólnie wnioskujàcych
nie spełnia kryteriów dost´pu
do pomocy. JednoczeÊnie, w toku
post´powania o przyznanie pomo-

z ARiMR weksle wraz z deklaracjà
wekslowà. Osoby fizyczne, które
wspólnie wnioskujà o przyznanie
pomocy na realizacj´ operacji
w ramach działania 121, powinny
zwróciç szczególnà uwag´ na nast´pujàce kwestie:
1 umo wa
przyznania pomocy
okreÊla prawa i obowiàzki Stron
zwiàzane z realizacjà operacji w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych, w tym m.in. zasady dotyczàce realizacji operacji
oraz ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji, zakres zobowià-

W przypadku przyznania pomocy osobom fizycznym wspólnie wnioskujàcym, do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´
wyłàcznie koszty zakupu nowych maszyn lub urzàdzeƒ, poniesione przez wnioskodawc´ od dnia zawarcia umowy
z Agencjà

cy, istnieje mo˝liwoÊç wczeÊniejszej
rezygnacji jednej z osób z ubiegania si´ o przyznanie pomocy i dalszego procedowania wniosku
w przypadku, gdy takà wol´ wyra˝ajà pozostałe osoby.
Osoby wspólnie wnioskujàce zawierajà jednà umow´ przyznania
pomocy, w której kwota pomocy
dla ka˝dej z tych osób zostanie
okreÊlona odr´bnie. Osoby te b´dà równie˝ odr´bnie przedkładały
w momencie zawierania umowy
32

zaƒ i odpowiedzialnoÊci beneficjenta;
1 ka˝da z osób wspólnie wnioskujàcych, w okresie 5 lat od dnia
przyznania pomocy, b´dzie zobowiàzana m.in. do:
– osiàgni´cia celu operacji, zakładanego dla danej osoby w zakresie jej gospodarstwa w umowie
przyznania pomocy, do dnia zło˝enia wniosku o płatnoÊç ostatecznà
oraz jego zachowania przez cały
okres zwiàzania celem,

– nieprzenoszenia prawa własnoÊci lub posiadania nabytych dóbr,
na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywania w sposób zgodny z przeznaczeniem i celem operacji,
– prowadzenia działalnoÊci rolniczej, prowadzenia działalnoÊci
zwiàzanej z przyznanà pomocà,
której słu˝yła realizacja operacji,
lub której prowadzenie stanowiło
warunek przyznania pomocy, bez
zmiany sposobu lub miejsca jej
prowadzenia;
1 w przypadku przyznania pomocy
osobom fizycznym wspólnie wnioskujàcym, do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ wyłàcznie koszty zakupu nowych maszyn lub urzàdzeƒ,
poniesione przez wnioskodawc´
od dnia zawarcia umowy z Agencjà. Oznacza to, osoby wspólnie
wnioskujàce nie mogà wczeÊniej
realizowaç inwestycji na własne ryzyko, gdy˝ koszty poniesione
przed dniem zawarcia umowy nie
b´dà mogły podlegaç refundacji;
1 nabywany sprz´t zgodnie z przepisami ww. rozporzàdzenia MRiRW
musi byç przedmiotem współwłasnoÊci wszystkich osób fizycznych
wspólnie wnioskujàcych;
1 ka˝dy z beneficjentów zobowiàzany b´dzie m.in. do realizacji operacji, w tym do:
– wykonania zakresu rzeczowego
zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji b´dàcym załàcznikiem do zawartej umowy
przyznania pomocy,
– niefinansowania tej operacji
z udziałem innych Êrodków publicznych, przyznanych w zwiàzku z realizacjà tej operacji,
– poniesienia kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym dokonania
swojej cz´Êci płatnoÊci, nie póêniej
ni˝ do dnia zło˝enia wniosku
o płatnoÊç lub ostatniego uzupełnienia tj. ka˝da z osób wspólnie
wnioskujàcych dokonuje płatnoÊci
w wysokoÊci uzasadnionej zakreBIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

sem prac, który jest okreÊlony
w umowie wspólnego u˝ywania
tych maszyn lub urzàdzeƒ,
– udokumentowania wykonania
zakresu rzeczowego operacji oraz
poniesienia kosztów kwalifikowalnych, w zakresie rzeczowym i finansowym. Osoby, które wspólnie
wnioskowały o pomoc przedkładajà dokumenty potwierdzajàce nabycie nowych maszyn lub urzàdzeƒ,
w tym dokumenty dotyczàce dostawy oraz faktur´ wystawionà
na wszystkich beneficjentów (współwłaÊcicieli). W przypadku, gdy nabyty sprz´t wymaga zarejestrowania
przez właÊciwy organ rejestracji
i ewidencji pojazdów, beneficjenci
przedkładajà dokumenty potwierdzajàce dokonanie rejestracji wystawione na wszystkich beneficjentów (współwłaÊcicieli);
1 w przypadku rolników rozliczajàcych si´ z podatku VAT na zasadach ogólnych, rolnikowi przysługuje obni˝enie kwoty podatku nale˝nego o cz´Êç kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru, dopowiadajàcà udziałowi danej osoby we współwłasnoÊci;
1 po zrealizowaniu operacji osoby
te składajà jeden wspólny wniosek
o płatnoÊç;
1 w przypadku prawidłowego zrealizowania operacji przez beneficjentów Agencja dokona płatnoÊci w odpowiedniej wysokoÊci na konto bankowe ka˝dego z nich indywidualnie;
1 w przypadku niespełnienia przez
danà osob´ warunków okreÊlonych
w umowie przyznania pomocy,
Agencja odmówi płatnoÊci w odniesieniu do tej osoby, natomiast
w przypadku, gdy niespełnienie danego warunku uniemo˝liwia dalszà
prawidłowà realizacj´ operacji
przez pozostałe osoby wspólnie
wnioskujàce, Agencja odmówi wypłaty pomocy w odniesieniu
do wszystkich tych osób;
1 w przypadku rezygnacji z realizacji operacji przez co najmniej
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

jednego beneficjenta po wypłacie
Êrodków finansowych, zwrot nienale˝nie lub nadmiernie pobranej
kwoty pomocy mo˝e byç wymagany
w odniesieniu do wszystkich osób
wspólnie wnioskujàcych;

dzenia MRiRW lub ze wzoru formularza umowy.
Szczegółowe informacje dotyczàce wspólnego ubiegania si´ o przyznanie pomocy finansowej, okreÊlone zostały w przepisach ww. roz-

Agencja dokonuje płatnoÊci w odpowiedniej wysokoÊci na konto bankowe ka˝dego z beneficjentów indywidualnie
1 umo wa wspól ne go u˝y wa nia
maszyn, nie mo˝e ulec zmianie
w okresie 5 lat od dnia przyznania
pomocy, tzn. przez cały okres zwiàzania celem. Beneficjenci takiego
wsparcia zobowiàzani sà do wykorzystywania zakupionych maszyn
lub urzàdzeƒ w zakresie zaplanowanym na etapie ubiegania si´
o pomoc.
Sà to tylko niektóre warunki przyznania i wypłaty pomocy oraz zwiàzane z tym zobowiàzania, które wynikajà z przepisów ww. rozporzà-

porzàdzenia MRiRW z dnia 17 paêdziernika 2007 r., a tak˝e w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (…) i we wzorze formularza Umowy przyznania pomocy
dla działania Modernizacja gospodarstw rolnych, dost´pnych na stronie internetowej Agencji www.
arimr.gov.pl) oraz MRiRW www.
minrol.gov.pl).
Departament Działaƒ Inwestycyjnych
[ 22 318 47 00
Zdj´cia: fotolia, archiwum ARiMR
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Unijne pieniàdze
z ARiMR
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 20072013.

praszamy do składania wniosków
w oddziałach regionalnych ARiMR.

Grupy producentów rolnych
W oddziałach regionalnych ARiMR
mo˝na składaç wnioski o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie

PROW 2007-2013

Zwi´kszanie wartoÊci dodanej
podstawowej produkcji rolnej
i leÊnej
Nabór b´dzie dwuetapowy. Najpierw, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski o pomoc b´dà
mogły składaç grupy producentów
rolnych, wst´pnie uznane grupy
producentów owoców i warzyw
oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki
i spółdzielnie kontrolowane przez
takie podmioty, a tak˝e podmioty
skonsolidowane prowadzàce działalnoÊç w zakresie przetwarzania
produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. Nast´pnie, od 13 do 24 maja wnioski
o przyznanie pomocy b´dà mogły
składaç wszystkie uprawnione podmioty działajàce w sektorze przetwórstwa rolno-spo˝ywczego.

W oddziałach regionalnych ARiMR producenci ˝ywnoÊci nadal mogà składaç wnioski o wsparcie w ramach działania
„Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci” m.in. na pokrycie kosztów kontroli, które niezb´dne sà do
otrzymania certyfikatów, potwierdzajàcych wytwarzanie produktów zgodnie z systemem Gwarantowanej Tradycyjnej
SpecjalnoÊci, Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego czy produkcji ekologicznej

cjalnoÊci, Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego, produkcji ekologicznej, integrowanej produkcji,
specyfikacjà i standardami systemu
„JakoÊç Tradycja” czy Quality Meat
Program (produkcja wołowiny). Za-

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.

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 Spe34

Grup´ producentów mo˝e zało˝yç ju˝ pi´ciu rolników, prowadzàcych m.in. upraw´ zbó˝. W Agencji cały czas mo˝na
składaç wnioski o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów zało˝enia i funkcjonowania grupy przez pi´ç
pierwszych lat działalnoÊci
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

uprawa zbó˝, hodowla trzody
chlewnej, bydła, koni, drobiu czy
te˝ produkcja mleka.

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 plan 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.
PO RYBY 2007-2013

zale˝y od rodzaju operacji. I tak:
1 gdy operacja dotyczy rybactwa
przybrze˝nego na niewielkà skal´
i ma na celu popraw´ kwalifikacji
zawodowych i przeprowadzenie
szkoleƒ w zakresie bezpieczeƒstwa
(operacja realizowana zgodnie
z art. 26 ust. 4 lit. e rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.Urz. UE L 233 z 15.08.
2006 r., str. 1 z póên. zm.) wnioski
o dofinansowanie nale˝y składaç
do oddziału regionalnego Agencji
właÊciwego ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania albo siedzib´ wnioskodawcy;
1 je˝eli inwestycja dotyczy rybactwa przybrze˝nego na niewielkà
skal´ i jej celem jest wspieranie organizacji produkcji, przetwórstwa
i łaƒcucha zbytu produktów rybac-

zach´ciç do dobrowolnych działaƒ
na rzecz obni˝ania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów
ryb (operacja realizowana zgodnie
z art. 26 ust. 4 lit. c rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego), wnioski o dofinansowanie nale˝y składaç w oddziale regionalnym Agencji w:
– Szczecinie – gdy zaprzestanie
działalnoÊci połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okr´gowego inspektora rybołówstwa morskiego
z siedzibà w Szczecinie lub Słupsku,
– Gdyni – gdy zaprzestanie działalnoÊci połowowej miało miejsce
na obszarze terytorialnego zakresu
działania okr´gowego inspektora
rybołówstwa morskiego z siedzibà
w Gdyni.

Rekompensaty społecznogospodarcze w celu zarzàdzania
krajowà flotà rybackà
Do 31 grudnia 2013 roku 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.

Rybactwo przybrze˝ne
Do 28 czerwca 2013 r. mo˝na składaç w ARiMR wnioski
o przyznanie pomocy w ramach
Êrodka 1.4 Rybactwo przybrze˝ne.
Miejsce zło˝enia wniosku o pomoc
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

Do 28 czerwca 2013 r. Agencja przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach Êrodka 1.4 Rybactwo przybrze˝ne.
Miejsce zło˝enia wniosku o pomoc zale˝y od rodzaju operacji

twa (operacja realizowana zgodnie
z art. 26 ust. 4 lit. b rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego) wnioski o dofinansowanie nale˝y składaç w oddziale regionalnym
Agencji właÊciwym ze wzgl´du
na miejsce realizacji operacji;
1 na to miast w przy pad ku gdy
operacja dotyczy rybactwa przybrze˝nego na niewielkà skal´ i ma

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
Zdj´cia: fotolia, archiwum ARiMR
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Pomoc krajowa w 2012 r.
W 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizowała znane z lat wczeÊniejszych programy pomocy krajowej
adresowane do rolników i zakładów przetwórstwa produktów rolnych, a tak˝e uruchomiła nowy program pomocowy. Dost´pne
zatem były linie kredytów preferencyjnych udzielanych ze Êrodków własnych banków współpracujàcych z Agencjà, por´czenia
i gwarancje spłaty kredytów, pomoc polegajàca na dofinansowaniu kosztów utylizacji padłych zwierzàt gospodarskich oraz nowy
program w formule pomocy de minimis, przygotowany specjalnie dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych
powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012. Ponadto, w 2012 r. Agencja
realizowała zobowiàzania z tytułu udzielonej w poprzednich latach pomocy na zalesianie gruntów.

P

odstawà prawnà do udzielania
pomocy krajowej było rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie
realizacji niektórych zadaƒ ARiMR
(Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.), które w minionym roku było dwukrotnie
nowelizowane. Wprowadzone zmiany, oprócz umo˝liwienia udzielania
pomocy w ramach ww. nowego programu, miały na celu głównie modyfikacj´ warunków udzielania kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania.
Łàczna kwota Êrodków finansowych na realizacj´ zadaƒ z zakresu
pomocy krajowej wypłacona przez
ARiMR w 2012 r. wyniosła
1 108 863,99 tys. zł i tak jak we
wczeÊniejszych latach przeznaczona była przede wszystkim na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych – 788 124,19 tys. zł
(71,08%). Drugà pozycj´ pod
wzgl´dem wydatkowanych Êrodków
zajàł program dla producentów
rolnych, w których gospodarstwach
rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym
36

2011/2012 – 122 331,73 tys. zł
(11,03%), a trzecià dopłaty
do oprocentowania kredytów kl´skowych – 79 336,19 tys. zł
(7,16%).

ły 12 129 kredytów z dopłatami
do oprocentowania na realizacj´
inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i w zakładach przetwórstwa produktów rolnych. Łàczna kwoty tych kredytów wyniosła 2 970 438,08 tys. zł, przy czym
jednoczeÊnie kredytobiorcy realizujàc inwestycje zaanga˝owali własne
Êrodki na sum´ 1 321 692,58 tys.
zł, dzi´ki czemu całkowita wartoÊç
inwestycji zrealizowanych przy
udziale kredytów to 4 292 130,66
tys. zł. Przeci´tnie ka˝da z inwestycji
finansowana była w 69,20% Êrodkami pochodzàcymi z kredytu,
a w pozostałych 30,80% własnymi
Êrodkami kredytobiorcy. Ârednia
kwota kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania wyniosła 244,90 tys. zł.

Struktura pomocy krajowej wypłaconej w 2012 r.
dopłaty do oprocentowania
kredytów kl´skowych 7,16%

utylizacja
6,19%
zalesienia
4,01%

dopłaty do oprocentowania
kredytów inwestycyjnych
71,08%

Dopłaty do oprocentowania
kredytów inwestycyjnych
i kl´skowych
W minionym roku kredyty preferencyjne stanowiły popularne êródło finansowania inwestycji oraz wznowienia produkcji po szkodach wynikajàcych z niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych. W 2012 r. banki
współpracujàce z Agencjà udzieli-

przezimowania
2011/2012
11,03%
cz´Êciowa spłata
kapitału 0,53%

Analiza celów inwestycji realizowanych przy udziale kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania wskazuje, ˝e kredyty zaciàgano
przede wszystkim, aby poprawiç
struktur´ agrarnà – 6565 kredytów
(54,13%), a tak˝e poprawiç efektywnoÊç produkcji, polegajàcà
w szczególnoÊci na zmniejszeniu
kosztów wytwarzania – 2676 kredyBIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

tów (22,06%) lub poprawiç warunki pracy oraz lepiej wykorzystaç zasoby pracy – 1237 kredytów
(10,20%).
Najcz´Êciej zaciàgane były kredyty z linii na zakup u˝ytków rolnych
(nKZ), których udzielono 5372,
tj. 44,29% liczby wszystkich kredytów z dopłatami do oprocentowania. Nieco mniejsza była liczba kredytów dla młodych rolników
(nMR) – 4117 (33,94%), a na kolejnym miejscu znalazły si´ kredyty
na nowe technologie produkcji
z łàcznà liczbà udzielonych kredytów wynoszàcà 1101 (9,08%). Nieco odmiennie przedstawia si´ popularnoÊç linii kredytowych pod
wzgl´dem kwot kredytów. Najwy˝sza łàczna kwota kredytów udzielona została z linii nMR –
1 163 586,00 tys. zł (39,17%),
a dalej znalazły si´ kredyty z linii

oraz kredyty na chów i hodowl´ bydła mlecznego – 365 029,47 tys. zł
(12,29%) i kredyty na drobiarstwo – 345 639, 42 tys. zł
(11,64%).
Bioràc pod uwag´ przeznaczenie
udzielonych kwot kredytów stwierdziç
mo˝na, ˝e pozwoliły one m.in. na:
1 zakup 65 174 ha u˝ytków rolnych, na który to cel zaciàgni´to
kredyty w kwocie 1 146 447,65
tys. zł stanowiàcej 38,60% łàcznej kwoty wszystkich udzielonych
kredytów,
1 zakup 2 091 szt. ciàgników (kredyty w kwocie 315 667,74 tys.
zł – 10,63%),
1 zakup 209 545 szt. maszyn lub
urzàdzeƒ do produkcji rolnej (kredyty w kwocie 289 801,11 tys.
zł – 9,76%),
1 zakup lub budow´ budynków inwentarskich o łàcznej powierzch-

Liczba i kwota kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielonych
w 2012 r., wg linii kredytowych
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nKZ, których banki udzieliły na sum´ 862 243,40 tys. zł (29,03%)
i kredyty z linii nNT – 529 822,66
tys. zł (17,84%).
W łàcznej kwocie udzielonych
w zeszłym roku kredytów inwestycyjnych z dopłatami do oprocentowania, najwy˝szy udział miały kredyty
przeznaczone na realizacj´ inwestycji zwiàzanych z uprawà zbó˝, których udzielono na łàcznà kwot´ 926 952,73 tys. zł (31,21%),
BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

nIP

nGR

pozostałe

liczba

ni 1 517,34 tys. m2 (kredyty w kwocie 537 373,19 tys. zł – 18,09%),
1 zakup 266 kombajnów (kredyty
w kwocie 92 014,88 tys.
zł – 3,10%).
Kredyty z dopłatami do oprocentowania w 2012 r. udzielane były
przez szeÊç banków. Podobnie jak
w latach poprzednich, najwi´cej kredytów zaciàgni´to w bankach zrzeszajàcych banki spółdzielcze, tj.
w Banku Polskiej SpółdzielczoÊci

S.A., który udzielił 5067 kredytów
i w SGB-Banku S. A., który udzielił 5018 kredytów. Na trzecim miejscu znalazł si´ Bank Gospodarki
˚ywnoÊciowej S.A. z liczbà kredytów
wynoszàcà 1764. Podobnie rozkłada si´ pomi´dzy poszczególnymi
bankami wielkoÊç wygenerowanej
przez nie preferencyjnej akcji kredytowej. Mianowicie SGB-Bank S.A.
wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi udzielił kredytów na łàczna kwot´ 1 072 792 tys. zł, BPS S.A.
i zrzeszone banki spółdzielcze na
kwot´ 907 335 tys. zł, a BG˚ S.A.
na kwot´ 888 305 tys. zł. Zrzeszenia
banków spółdzielczych udzielajà
zdecydowanie wi´kszej liczby kredytów w mniejszych kwotach. Ârednia
kwota kredytu inwestycyjnego
w BPS S.A. wyniosła 179,10 tys. zł,
w SGB-Banku S.A. 213,79 tys. zł,
a w BG˚ S.A. ju˝ znaczàco wi´cej,
tj. 503,57 tys. zł.
Realizujàc pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów
inwestycyjnych w 2012 r. Agencja
wypłaciła Êrodki w łàcznej kwocie 788 124,19 tys. zł tytułem zarówno dopłat do nowoudzielonych
kredytów, jak i zobowiàzaƒ z tytułu
kredytów udzielonych w latach poprzednich.
W 2012 roku rolnicy poszkodowani w wyniku wystàpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
korzystali z pomocy Agencji w formie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i obrotowych
na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Obowiàzujàce przepisy umo˝liwiajà Agencji zastosowanie wsparcia finansowego w przypadku wystàpienia
szkód spowodowanych przez susz´,
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódê, huragan, piorun,
obsuni´cie si´ ziemi lub lawin´.
W 2012 r. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na proÊb´ wojewo37
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Struktura liczby kredytów inwestycyjnych
udzielonych w 2012 r., wg banków
BPS S.A.
5 067
42%

SGB-Bank S.A.
5 018
41%

BZ WBK S.A.136
1%

BG˚ S.A.
1 764
15%

dów wydał 141 zgód na uruchomienie przez Agencj´ preferencyjnych kredytów kl´skowych. W wyniku ró˝nych kl´sk poszkodowanych zostało 41 819 gospodarstw
rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej. W całym kraju kl´skami
dotkni´tych
zostało
709 436 ha gruntów, a poniesione
straty wyniosły z sumie 1 591 948
tys. zł.
W 2012 r. banki udzieliły 8 301
kredytów na wznowienie działalnoÊci rolniczej po wystàpieniu kl´sk
w łàcznej kwocie 464 699,17 tys.
zł, w tym:
1 60
kredytów inwestycyjnych
w kwocie 7 783,39 tys. zł,
1 8241
kredytów obrotowych
w kwocie 456 915,78 tys. zł.
Przekazane
przez
Agencj´
w 2012 r. dopłaty do oprocentowania kredytów kl´skowych wyniosły w sumie 79 336,19 tys. zł.

Cz´Êciowa spłata kapitału kredytów inwestycyjnych
Rok 2012 był trzecim z kolei, w którym Agencja pomagała w obsłudze
kredytów zaciàgni´tych na inwestycje w gospodarstwach rolnych poprzez spłat´ za kredytobiorc´ cz´Êci
kapitału. Kredytobiorcy wybierajàc
kredyt z cz´Êciowà spłatà kapitału
decydujà si´ samodzielnie płaciç
pełne oprocentowanie kredytu
w wysokoÊci uzgodnionej z ban38

SGB-Bank S.A.
1 072 792
36%

BPS S.A.
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ING B. Âlàski S.A.
47 501
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ING B. Âlàski S.A.
50 0%

Pekao S.A.94
1%

Struktura kwot kredytów inwestycyjnych
udzielonych w 2012 r., wg banków

Pekao S.A.16 876
1%
BZ WBK S.A.37 629
1%

kiem, ale nie spłacajà całego kapitału kredytu, poniewa˝ jego cz´Êç
(łàcznie do 35% kwoty kredytu i nie
wi´cej ni˝ 75 000 zł) spłaca za nich
Agencja. Ta forma pomocy z roku
na rok cieszy si´ coraz wi´kszym
zainteresowaniem.
W zeszłym roku banki współpracujàce z Agencjà udzieliły 329 kredytów z cz´Êciowà spłatà kapitału
w łàcznej kwocie 41 300,20 tys. zł.
Kredyty te zaciàgane były przede
wszystkim w SGB-Banku S.A. i zrzeszonych w nim bankach spółdzielczych, na które przypada 204
udzielonych kredytów (62,01%)
na sum´ 24 105,55 tys. zł
(58,37%). Kredyty z cz´Êciowà
spłatà kapitału, podobnie jak kredyty z dopłatami do oprocentowania przeznaczano najcz´Êciej na realizacj´ inwestycji majàcych na celu popraw´ struktury agrarnej.
Agencja wypłaciła w zeszłym roku
pomoc w postaci cz´Êciowej spłaty
kapitału kredytu w kwocie wynoszàcej 5 904,21 tys. zł.

Por´czenia i gwarancje spłaty
kredytów bankowych
W 2012 r. Agencja udzieliła 194
por´czeƒ spłaty kredytów studenckich, udzielonych przez banki w roku akademickim 2011/2012,
w kwocie 2 657 tys. zł. Por´czajàc
spłat´ kredytów studenckich, Agencja ułatwiła zaciàgni´cie kredytów

BG˚ S.A.
888 305
30%

studenckich przez młodzie˝ zamieszkałà na obszarach wiejskich,
która miała trudnoÊci z ustanowieniem wymaganych przez banki zabezpieczeƒ spłaty kredytu.
JednoczeÊnie w 2012 r. Agencja
zrealizowała 5 roszczeƒ banków
z tytułu udzielonych por´czeƒ spłaty kredytów studenckich w łàcznej
kwocie 38 tys. zł.
W 2012 r. Agencja nie udzielała
natomiast por´czeƒ i gwarancji
spłaty kredytów na realizacj´ inwestycji w rolnictwie lub przetwórstwie
produktów rolnych, ani por´czeƒ
spłaty kredytów kl´skowych. Nie
były te˝ realizowane roszczenia
banków z tytułu takich zabezpieczeƒ ustanowionych przez Agencj´
we wczeÊniejszych latach.

Pomoc finansowa na koszty utylizacji padłych zwierzàt gospodarskich
W planie finansowym Agencji
na 2012 r. było przewidziane wydatkowanie na pomoc finansowà
dla producentów rolnych z tytułu
poniesionych przez nich kosztów
utylizacji padłego bydła, owiec,
kóz, koni oraz Êwiƒ 71 991 tys. zł.
W 2012 r. Agencja przekazała rolnikom na podstawie umów zawartych z 13 przedsi´biorcami prowadzàcymi działalnoÊç w zakresie
przetwarzania lub spalania padłych zwierzàt, pomoc finansowà
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w wysokoÊci 68 682,5 tys. zł
(kasowo).
Za okres styczeƒ-grudzieƒ 2012 r.
przedstawiono do dofinansowania
przez Agencj´ koszty zbioru, transportu oraz unieszkodliwienia ponad 1 047 tys. sztuk padłych zwierzàt, w tym:
1 127,4 tys. szt. bydła, w tym 23,4
tys. szt. podlegajàcego badaniom
w kierunku BSE,
1 10,3 tys. szt. owiec, w tym 6,1 tys.
szt. podlegajàcych badaniom
w kierunku TSE,
1 2,8 tys. szt. kóz, w tym 2,3 tys.
podlegajàcych badaniom w kierunku TSE,
1 3,3 tys. szt. koni,
1 903,2 tys. sztuk fizycznych Êwiƒ
w tym 92,6 tys. szt. o masie ciała
powy˝ej 110 kg, 178,2 tys. szt.
o masie ciała od 50 do
110 kg, 187,1 tys. szt. o masie ciała od 20 do 50 kg, oraz 445,3 tys.
szt. o masie ciała do 20 kg.
W grudniu 2012 r., celem kontynuowania w bie˝àcym roku pomocy na koszty utylizacji, Agencja zawarła umowy z 11 firmami prowadzàcymi działalnoÊç w zakresie
przetwarzania lub spalania padłych
zwierzàt.

Pomoc na zalesienia gruntów
rolnych
Działajàc zgodnie z art. 14 ust. 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze Êrodków pochodzàcych
z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (Dz.U. Nr 229, poz. 2273 ze
zm.), Agencja kontynuowała przekazywanie na rachunki starostw powiatowych i miast na prawach powiatu Êrodków finansowych na wypłat´ ekwiwalentów dla ok. 8 tys.
właÊcicieli gruntów rolnych, którzy
w latach 2002-2003 dokonali ich
zalesienia, na podstawie ustawy
z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zaleBIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2013

sienia (Dz.U. Nr 73, poz. 764 ze
zm.). Łàczna powierzchnia gruntów
zalesionych na podstawie ww. przepisów wyniosła 19 500 ha.
W 2012 r. Agencja udzieliła pomocy w formie wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych
w wysokoÊci 44 485,17 tys. zł.

Pomoc de minimis dotyczàca
skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012
Agencja w 2012 r. na podstawie
§ 14 b rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie realizacji niektórych zadaƒ
ARiMR udzielała pomocy finansowej
dla producentów rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatnoÊci,
w których gospodarstwach rolnych
powstały szkody spowodowane przez
ujemne skutki przezimowania
w okresie zimowym 2011/2012.
Wskazaniem do uruchomienia pomocy był fakt wymarzni´cia około 1 400 tys. ha upraw rolnych.
Stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni 1 ha upraw wynosiła 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy ˝yta, j´czmienia, pszen˝yta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych
u˝ytków zielonych oraz ozimych
upraw nasiennych. Na dzieƒ 31
grudnia 2012 r. w biurach powiatowych ARiMR wypłacono pomoc 135 667 rolnikom na łàcznà
kwot´ 122 331,73 tys. zł.

Pomoc krajowa w 2013 roku
W bie˝àcym roku Agencja realizuje
zakres rzeczowy zadaƒ zaakceptowany przez Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który
obejmuje:
1 kontynuowanie dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych
w latach 1994-2012,
1 stosowanie dopłat do oprocentowania nowo udzielanych kredytów

inwestycyjnych w ramach nast´pujàcych linii kredytowych: na zakup
u˝ytków rolnych nKZ, młody rolnik
nMR, linie bran˝owe nBR, na zakup
u˝ytków przeznaczonych na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego nGR, na inwestycje w zakresie nowych technologii
produkcji nNT, podstawowa nIP, dla
grup producentów rolnych nGP,
1 udzielanie pomocy w formie cz´Êciowej spłaty kapitału kredytów
na realizacj´ inwestycji w gospodarstwach rolnych,
1 stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie
produkcji oraz odtworzenie Êrodków trwałych 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´
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich,
1 realizacj´ udzielonych, a tak˝e
udzielanie nowych por´czeƒ i gwarancji,
1 finansowanie lub dofinansowanie
ponoszonych przez producenta rolnego prowadzàcego gospodarstwo
rolne b´dàce małym lub Êrednim
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierzàt gospodarskich z gatunku bydło,
owce, kozy, Êwinie lub konie,
1 finansowania zalesieƒ gruntów
rolnych.
Osoby zainteresowane aktualnymi szczegółowymi warunkami
udzielania przez Agencj´ pomocy
ze Êrodków krajowych mogà si´
z nimi zapoznaç na stronie internetowej www.arimr.gov.pl (zakładka
Pomoc krajowa).
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki
wysokoÊç stopy redyskonta weksli - 3,50% (od 7 marca 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

3,3750

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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