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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
W poprzednim wydaniu Biuletynu przedstawiłem wyniki
handlu zagranicznego artykułami rolno-spo˝ywczymi
za rok ubiegły, rok trudny, napi´tnowany rosyjskim embargiem. Okazało si´, ˝e wyniki sà lepsze ni˝ mo˝na si´
było spodziewaç. Podobna sytuacja wyst´puje w I kwartale tego roku. Na podstawie tych danych widaç wyraênie,
˝e eksporterzy poradzili sobie dobrze z tà trudnà sytuacjà.
Widaç te˝ dobitnie, ˝e podj´te siedem lat temu działania
przynoszà po˝àdane efekty. Te działania sà nieustannie
kontynuowane i idà wielotorowo. Stale prowadzone sà
rozmowy w kraju i poza jego granicami na temat mo˝liwoÊci dost´pu dla naszych produktów do poszczególnych
rynków. Jednym z efektów tych zabiegów jest decyzja Singapuru w sprawie polskiej wieprzowiny. 21 maja 2015 r.
Singapurska Rzàdowa Agencja Weterynarii (AVA) podj´ła
decyzj´ o zniesieniu zakazu importu polskiej wieprzowiny
do tego kraju, który został wprowadzony 22 lutego 2014 r.
w zwiàzku z wykryciem przypadków afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ (ASF) na terenie Polski.
Singapur jest pierwszym, i jak dotychczas jedynym krajem w Azji, który wycofał zakaz importu wieprzowiny
wprowadzony w zwiàzku z przypadkami ASF. Decyzja ta
została podj´ta po kilkunastu miesiàcach intensywnej
współpracy strony polskiej ze stronà singapurskà. Udało
si´ to dzi´ki aktywnoÊci i współdziałaniu wszystkich zainteresowanych instytucji polskich wspierajàcych GIW
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i MRiRW, przede wszystkim Ambasady RP w Singapurze,
a tak˝e wsparciu ze strony Delegatury UE w Singapurze
i DG Trade Komisji Europejskiej.
Jestem przekonany, ˝e to poczàtek pozytywnych zmian
i inne kraje regionu postàpià tak samo.
Nie zaniedbujemy równie˝ aktywnoÊci na forum Grupy
Wyszehradzkiej. W maju odbyło si´ spotkanie w Bratysławie. Było ono poÊwi´cone trzem tematom: poprawie pozycji rolników w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym, uproszczeniu
Wspólnej Polityki Rolnej oraz porozumieniu o lasach
w Europie w ramach procesu FOREST EUROPE.
Omawiajàc temat pozycji poszczególnych uczestników
łaƒcucha dostaw ˝ywnoÊci, wszystkie delegacje były zgodne co do faktu, ˝e nale˝y wzmocniç pozycj´ przetargowà
producentów rolnych i przeciwdziałaç nieuczciwym praktykom handlowym, które obecne sà we wszystkich paƒstwach członkowskich UE bioràcych udział w spotkaniu. Ministrowie zgodzili si´, ˝e konieczne jest podj´cie okreÊlonych działaƒ na poziomie UE poprzez zdefiniowanie i zakazanie najbardziej typowych, nieuczciwych praktyk handlowych. Wynikiem dyskusji było przyj´cie Wspólnego
oÊwiadczenia Ministrów Rolnictwa Republiki Czeskiej, W´gier, Polski, Słowacji, Bułgarii, Rumunii i Słowenii w sprawie
poprawy pozycji rolników w łaƒcuchu dostaw ˝ywnoÊci,
w którym wezwano Komisj´ Europejskà do jak najszybszego przedstawienia konkretnych propozycji legislacyjnych.
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i przyczynia si´ do wzrostu krajowego spo˝ycia, ale nie
powinna mieç miejsca taka walka na arenie mi´dzynarodowej. Tam powinniÊmy budowaç wspólnà, nowà ofert´
poda˝owà.
Tylko dzi´ki przyspieszeniu procesów konsolidacyjnych
mo˝emy staç si´ bardziej konkurencyjni, a warto zdawaç
sobie spraw´ z tego, ˝e przy obecnym poziomie technicznym i technologicznym wykorzystujemy tylko 60% zdolnoÊci produkcyjnych. Pami´tajmy, ˝e zapotrzebowanie
na ˝ywnoÊç stale na Êwiecie wzrasta. DoÊwiadczenia minionego roku pokazały, ˝e eksporterzy znaleêli nowe rynki zbytu dla swoich produktów po rosyjskim embargu, co
widaç wyraênie po znaczàcym wzroÊcie eksportu na kierunkach trzecich.
Nie mniej jednak nie mo˝emy uciekaç od procesów
konsolidacyjnych. Dotyczy to tak˝e bran˝y mleczarskiej,
która funkcjonuje ju˝ bez kwot mlecznych. Na tym rynku
obserwujemy trudnà sytuacj´. W mojej ocenie niezb´dna jest reakcja Komisji Europejskiej, która powinna podjàç działania interwencyjne reagujàce na spadki cen
po zniesieniu kwot mlecznych. Ten rok jest pierwszym rokiem bez limitów i sytuacja rynkowa wymaga takich reakcji ze strony Komisji Europejskiej.
Od roku mamy do czynienia z kryzysem na rynku Êwiatowym oraz rynku europejskim i dlatego właÊnie, nie czekajàc na decyzje, powinniÊmy wspólnie poszukaç najlepszych rozwiàzaƒ – o co apelowałem do przedstawicieli
sektora mleczarskiego podczas specjalnego spotkania
z jego przedstawicielami.
Warto przy tej okazji zwróciç uwag´, ˝e bran˝a mleczarska dobrze wykorzystała ostatnie 25 lat, a zwłaszcza
ostatnie 11. Sektor dokonał ogromnej przemiany i stał si´
jednym z najnowoczeÊniejszych na Êwiecie. Ta bran˝a
najlepiej odczytała w tym czasie zapotrzebowanie rynku
europejskiego i dobrze si´ na nim odnalazła.
Z ostatnich wydarzeƒ nale˝y te˝ przypomnieç o Êwi´cie
polskiej ˝ywnoÊci, czyli Pikniku Programu Poznaj Dobrà
˚ywnoÊç. Odbył si´ on ju˝ po raz 12. Warte podkreÊlenia
jest to, ˝e ponad 60% konsumentów dobrze kojarzy Program i poszukuje w sklepach produktów opatrzonych logiem PD˚.
Tegorocznà nowoÊcià był plac targowy „Mój rynek”,
na którym prezentowane były produkty lokalne zgłoszone
do udziału w I ogólnopolskim konkursie na najlepszy produkt lokalny „Mój rynek – Mój Produkt”.
Bardzo dobrze korespondowała z tym prezentacja oferty turystyki wiejskiej. Z dost´pnych danych wynika, ˝e coraz cz´Êciej zaczynajà z tej oferty korzystaç równie˝ turyÊci zagraniczni.
Te przykłady pokazujà słusznoÊç przyj´tych rozwiàzaƒ,
pozwalajà zobaczyç efekty wykorzystania Êrodków unijnych i krajowych, dzi´ki którym dokonujà si´ zmiany
na terenach wiejskich.
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Omówione te˝ zostały dalsze kroki w kwestii uproszczenia WPR w kontekÊcie konkluzji przyj´tych na majowej Radzie Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE. Delegacje
były zgodne co do tego, ˝e w niektórych obszarach konkluzje okazały si´ mało ambitne i nie uwzgl´dniajà
wszystkich postulatów zgłaszanych przez paƒstwa Grupy
Wyszehradzkiej, szczególnie w odniesieniu do definicji
aktywnego rolnika oraz zazielenienia. MyÊmy od samego
poczàtku wskazywali na potrzeb´ uproszczenia WPR
i zmniejszenia tym samym biurokratycznych obcià˝eƒ dla
rolników. Z naszego punktu widzenia rok 2015 powinien
byç traktowany przez Komisj´ Europejskà jako rok przejÊciowy przy wdra˝aniu zreformowanej WPR, a ewentualne naruszenia nie powinny spotkaç si´ z sankcjami dla
rolników. W mojej ocenie konieczne sà dalsze zmiany,
jeszcze przed terminem wakacyjnym, w takich obszarach
jak zazielenienie, obszary proekologiczne, kary
za przedeklarowanie powierzchni do płatnoÊci obszarowych w II filarze w przypadku maksymalnych limitów dla
tego typu płatnoÊci. Polska poprosiła Prezydencj´ słowackà o rozwa˝enie przygotowania wspólnego wystàpienia
poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej wskazujàcego propozycje uproszczeƒ aktów delegowanych i wykonawczych
wymagajàcych pilnego wprowadzenia.
W kraju nasze działania koncentrujà si´ na nowym systemie płatnoÊci bezpoÊrednich i nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przypomn´, ˝e w tym roku na dopłaty bezpoÊrednie
jest 3,5 mld euro i podobnie jak w latach ubiegłych nale˝y si´ spodziewaç, i˝ ubiegaç si´ o nie b´dzie ok.
1 mln 350 tys. polskich rolników. Jak na razie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała ponad milion wniosków. Tempo składania dokumentów nie
jest wi´c złe. Z naszych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e 60% rolników składa wnioski na 2 tygodnie przez koƒcem terminu, który w tym roku upływa 15 czerwca. Po tej dacie
wnioski b´dzie mo˝na składaç jeszcze do 10 lipca, ale
za ka˝dy dzieƒ opóênienia b´dziemy potràcaç 1% – warto wi´c si´ pospieszyç.
Bez przerwy prowadzone sà w ministerstwie szkolenia
rolników w zakresie mo˝liwoÊci skorzystania z nowego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Praktycznie odbywajà si´ co drugi dzieƒ. Widaç
du˝e zainteresowanie nowymi mo˝liwoÊciami, jakie wynikajà z 15 działaƒ zawartych w PROW 2014-2020. Cieszy
takie podejÊcie, gdy˝ oznacza to, ˝e 13,5 mld euro zostanie dobrze i efektywnie wykorzystane, a to pozwoli
na zbudowanie trwałych podstaw do dalszego rozwoju
naszego rolnictwa. Zrozumienie zasad i wykorzystanie
Êrodków musi iÊç w parze z ponownym odczytaniem oczekiwaƒ i potrzeb konsumentów.
Uwa˝am, ˝e bardzo dobra i potrzebna jest silna konkurencja na rynku krajowym, bo to pobudza innowacyjnoÊç
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Zabiegamy o nowe rynki
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi intensywnie pracuje nad pozyskaniem nowych rynków zbytu
dla polskiej ˝ywnoÊci.
Mamy najlepszy na Êwiecie
przemysł przetwórczy
4 czerwca 2015 r.

Âwiatowà Wystaw´ EXPO 2015 w Mediolanie odwiedził minister Marek Sawicki. Minister uczestniczył w zorganizowanym podczas EXPO Mi´dzynarodowym Forum Rolniczym. Podczas swojego wystàpienia podkreÊlił, ˝e Polska ˝ywnoÊç ma ju˝ swojà eksportowà mark´,
a Âwiatowa Wystawa EXPO ma szans´ przybli˝yç nas
do kolejnego rekordu. – Chcemy aby eksport produktów rolno-spo˝ywczych pobił w tym roku ubiegłoroczny
rekord – dodał minister – chcemy, aby udział tego segmentu w całym naszym eksporcie wzrósł z obecnych 13% do 15% i wszedł na drugie miejsce wyprzedzajàc przemysł chemiczny.
Minister Sawicki zwrócił równie˝ uwag´, ˝e Polska 11
lat temu była importerem netto, a teraz jest znacznym
eksporterem ˝ywnoÊci.
– Zwi´kszyliÊmy jej produkcj´ o 40%. Obecnie 30%
naszej ˝ywnoÊci eksportujemy do ponad 170 krajów
Êwiata – podkreÊlił szef polskiego resortu rolnictwa.
– Ziemia rolnicza jest w r´kach chłopskich, Êrednia
powierzchnia gospodarstwa to 10 ha. W tych gospodarstwach mamy bioró˝norodnoÊç, re˝imy jakoÊci, produkcj´ zgodnà z wymogami Êrodowiska oraz z wymogami konsumenckimi. Racjonalnie zainwestowaliÊmy
w modernizacj´ przemysłu przetwórczego dzi´ki funduszom Unii Europejskiej. To recepta na nasz sukces.
Âmiem powiedzieç, ˝e dzi´ki dobrze wydanym funduszom unijnym mamy najlepszy na Êwiecie przemysł
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przetwórczy, o czym najlepiej Êwiadczà wyniki jego eksportu – powiedział minister Sawicki zwracajàc si´
do uczestników mediolaƒskiego forum.
Szef polskiego resortu rolnictwa poruszył równie˝
problem marnotrawstwa ˝ywnoÊci na Êwiecie. Powiedział, ˝e szacunki wskazujà, i˝ w krajach trzeciego Êwiata brak przemysłu przetwórczego oraz nowoczesnego
przechowalnictwa i chłodni powoduje, ˝e nawet 50%
˝ywnoÊci jest tracona. – Z kolei w bogatych krajach europejskich, poprzez nadmierne zakupy, nawet 30% ˝ywnoÊci làduje w Êmietnikach – dodał minister. Szef resortu rolnictwa uwa˝a, ˝e te dwa aspekty pokazujà, w kontekÊcie problemu Êwiatowego głodu, jakie działania
powinniÊmy podejmowaç aby poprawiç los miliardów
ludzi głodujàcych na Êwiecie. W opinii ministra Marka
Sawickiego, np. z punktu widzenia bogatych paƒstw
europejskich, wa˝na jest ich rola w inwestowaniu
w przetwórstwo, przechowalnictwo i w nowoczesne
chłodnie właÊnie w krajach trzecich.
Oprócz udziału w Mi´dzynarodowym Forum Rolniczym, które towarzyszy Âwiatowej Wystawie EXPO 2015
w Mediolanie, minister Sawicki spotkał si´ tak˝e
z dziennikarzami relacjonujàcymi to najwa˝niejsze,
w Êwiatowym kalendarzu wystaw, wydarzenie.
Minister podkreÊlił, ˝e w ubiegłym roku, pomimo
trudnej sytuacji spowodowanej rosyjskim embargiem,
w naszym kraju nadwy˝ka eksportu produktów rolno-spo˝ywczych wyniosła 6,6 mld euro. – W I kwartale
bie˝àcego roku nadwy˝ka ta wyniosła ju˝ 1,7 mld euro,
co oznacza 20% wzrost – poinformował minister, dodajàc, ˝e to obrazuje jak ogromny jest potencjał polskiego przemysłu rolno-spo˝ywczego. PodkreÊlił jednoczeÊnie, ˝e musimy pami´taç, i˝ sukces nie jest dany raz
na zawsze, a polscy przedsi´biorcy muszà nauczyç si´
współpracowaç i nie mogà tworzyç sztucznej konkurencji polsko-polskiej na zagranicznych rynkach.
– Trzeba budowaç, np.: przy pomocy Warszawskiej
Giełdy Towarowej, platformy sprzeda˝owe – zaproponował szef polskiego resortu rolnictwa.
Według ministra nic nie stoi na przeszkodzie abyÊmy
mogli zaproponowaç wspólnà ofert´ mi´dzybran˝owà – jak chocia˝by grupy towarów drób, wieprzowina,
wołowina.
– Czujemy si´ bardzo mocni na rynkach Unii EuropejBIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

skiej, dokàd trafia około 80% naszego eksportu produktów rolno-spo˝ywczych, ale nie mo˝emy zapominaç
o rynkach bardziej egzotycznych – afrykaƒskich oraz
azjatyckich – powiedział minister.
Dodał, ˝e Âwiatowa wystawa EXPO 2015 w Mediolanie jest doskonałà okazjà do tego, aby zaprezento-

waç potencjał polskiego przemysłu rolno-spo˝ywczego
i promowaç polskà ˝ywnoÊç.
W Mediolanie rozdawane sà zwiedzajàcym dwa produkty z naszego kraju – rogale Êwi´tomarciƒskie i jabłka łàckie. Tygodniowo rozdajemy ok. 700 kilogramów
jabłek.

Rozmowy polsko-emirackie
3 czerwca 2015 r.

wał Ambasadorowi za zaanga˝owanie w rozwój polsko-emirackiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Od
kilku lat obserwowany jest wzrost zainteresowania polskich i emirackich podmiotów podejmowaniem wspólnych przedsi´wzi´ç, czemu towarzyszy wsparcie władz
obu krajów. W tym kontekÊcie Ambasador Al Rahma
zach´cał do intensyfikacji wizyt przedstawicieli polskich
władz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz tworzenia właÊciwego klimatu dla polsko-emirackich inwestycji. O dobrych relacjach gospodarczych Êwiadczy
fakt, ˝e Zjednoczone Emiraty Arabskie sà najwa˝niejszym partnerem handlowym dla Polski w regionie. WartoÊç wymiany handlowej w 2014 roku osiàgn´ła rekordowy poziom 1,3 miliarda dolarów.
Ambasador podkreÊlił, ˝e zbli˝ajàca si´ wizyta władcy Dubaju, J.W. Szejka Mohammada Bin Rashid Al-Maktoum w Polsce jest ukoronowaniem wysiłków polsko-emirackich władz w budowaniu dobrych relacji
dwustronnych oraz wyraził nadziej´, ˝e stanie si´ pozytywnym impulsem dla dalszej współpracy.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przyjàł
ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Rzeczypospolitej Polskiej Mirz´ Al Rahm´.
Spotkanie zostało zorganizowane w zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ terminem zakoƒczenia misji Ambasadora
Al Rahmy w Polsce. Minister Marek Sawicki podzi´ko-

Polska ˝ywnoÊç w Chinach
27-29 maja 2015 r.

Minister Marek Sawicki przebywał z trzydniowà wizytà
w Chiƒskiej Republice Ludowej. To kontynuacja staraƒ
Polski majàcych na celu szerszy dost´p polskich produktów spo˝ywczych na tamtejszy rynek m.in. poprzez
mo˝liwoÊç wznowienia sprzeda˝y do Chin polskiej wieprzowiny, a tak˝e rozpocz´cie eksportu jabłek. Zale˝y
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

nam tak˝e na zatwierdzeniu przez stron´ chiƒskà
uprawnieƒ eksportowych dla nowych zakładów drobiarskich.
Polska delegacja ponowiła zaproszenie dla przedstawicieli chiƒskich słu˝b weterynaryjnych do zło˝enia wizyty w naszym kraju umo˝liwiajàcej przeprowadzenie
inspekcji działaƒ podj´tych przez polskie władze w celu kontroli oraz zwalczania ASF.
Minister Yu-Xinrong podkreÊlił, ˝e dla strony chiƒskiej
sprawa bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci jest priorytetem. Polska w pełni rozumie takie stanowisko i dlatego słu˝by
weterynaryjne na bie˝àco informujà stron´ chiƒskà
o aktualnej sytuacji epizootycznej. Temat ASF jest omawiany podczas spotkaƒ dwustronnych, zarówno
na szczeblu eksperckim, jak i ministerialnym.
Kolejnym tematem rozmów była sprawa zatwierdzenia uprawnieƒ eksportowych dla nowych zakładów
mi´sa drobiowego. Obecnie takie uprawnienia posiada 7 firm, a kolejnych 13 jest zainteresowanych rozpocz´ciem sprzeda˝y. Polska delegacja potwierdziła zainteresowanie przyj´ciem chiƒskich inspektorów. Dla
bran˝y drobiarskiej, która właÊnie została pierwszym
5
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producentem w Unii Europejskiej (2,1 mln ton), to
mo˝liwoÊç dalszej ekspansji oraz szerszego wejÊcia
na trudny, ale za to najludniejszy rynek Êwiata.
Poruszono równie˝ spraw´ umo˝liwienia eksportu
z Polski lotek (koƒcówek skrzydeł drobiowych) oraz
mro˝onych łap z drobiu grzebiàcego. Towar ten na rynkach azjatyckich jest traktowany jako przysmak, podczas, gdy znalezienie nabywców np. w Europie, jest
bardzo trudne.
Trzecim, po wieprzowinie i drobiu, wa˝nym tematem
rozmów był rynek owoców. Polska jest zainteresowana rozpocz´ciem sprzeda˝y Êwie˝ych jabłek oraz rozszerzeniem listy eksportowanych mro˝onych owoców
i warzyw. W przypadku Êwie˝ych jabłek nasze starania
o otwarcie rynku chiƒskiego trwajà od sierpnia zeszłego roku, kiedy to na wniosek Paƒstwowej Inspekcji
Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa Chiny rozpocz´ły tzw.
procedur´ analizy ryzyka. Chiƒskie władze obiecały
nam priorytetowà, trwajàcà 2 lata, weryfikacj´ naszego
wniosku. To specyfika rynków azjatyckich – gdzie jak
uczy dotychczasowe doÊwiadczenie z Japonià czy Sin-

gapurem – otwieranie rynku nigdy nie nast´powało
w krótkim czasie. Mimo to strona polska cały czas liczy
na jak najszybsze zakoƒczenie procedur zatwierdzenia
jabłek na rynek Chin.
Podczas rozmów poruszono równie˝ kwestie szerszego
dost´pu na chiƒski rynek polskich mro˝onek. Obecnie
do Chin mo˝na eksportowaç mro˝one truskawki, czarne porzeczki i wiÊnie. Teraz liczmy na szybkie otrzymanie
chiƒskich kwestionariuszy, dzi´ki którym b´dzie mo˝liwy
równie˝ eksport mro˝onych jagód, malin, Êliwek, agrestu, aronii, borówki wysokiej oraz czarnego bzu.
W drugim dniu wizyty w Chiƒskiej Republice Ludowej
polska delegacja udała si´ do Chongqing, gdzie
wzi´ła udział m.in. w „Pierwszym Seminarium Wysokiego Szczebla dot. Mi´dzynarodowej Współpracy w zakresie Inspekcji i Kwarantanny Paƒstw, poło˝onych
wzdłu˝ Nowego Jedwabnego Szlaku”. Seminarium jest
organizowane przez Generalny Urzàd Nadzoru nad JakoÊcià, Inspekcji i Kwarantanny Chiƒskiej Republiki Ludowej (AQSIQ), który w Chinach odpowiada za dost´p
zagranicznej ˝ywnoÊci na tamtejszy rynek.

Wieprzowina z Polski pojedzie do Singapuru
21 maja 2015 r.

podj´ta po kilkunastu miesiàcach intensywnej współpracy strony polskiej ze stronà singapurskà, w tym aktywnoÊci i współdziałania wszystkich zainteresowanych
instytucji polskich, wspierajàcych GIW i MRiRW, przede
wszystkim Ambasady RP w Singapurze, a tak˝e wsparcia ze strony Delegatury UE w Singapurze i DG Trade
Komisji Europejskiej.
Strona singapurska przekazała szczegółowe wytyczne
dotyczàce warunków wznowienia importu oraz współpracy dotyczàcej sytuacji epizootycznej w Polsce w zakresie ASF.

Singapurska Rzàdowa Agencja Weterynarii (AVA)
podj´ła 21 maja br. decyzj´ o zniesieniu zakazu importu polskiej wieprzowiny do Singapuru. Zakaz został
wprowadzony 22 lutego 2014 r., w zwiàzku z wykryciem przypadków afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ na terenie Polski.
Singapur jest pierwszym, i jak dotychczas jedynym
krajem w Azji, który wycofał zakaz. Decyzja została

O eksporcie naszej ˝ywnoÊci
– „Polish Food Export Forum”
14 maja 2015 r.

Poszukiwania nowych rynków zbytu i zwi´kszanie obecnoÊci na ju˝ zdobytych rynkach to tak˝e poszukiwanie
sposobów oraz nowego podejÊcia do rynku wewn´trznego i rynków zewn´trznych.
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Mówił o tym minister Marek Sawicki podczas „Polish
Food Export Forum”, które odbywało si´ w połowie
maja w Warszawie. Szef resortu zwracał uwag´ na fakt,
˝e wyczerpujà si´ proste rezerwy wzrostu eksportu polskiej ˝ywnoÊci, ale jednoczeÊnie jeszcze nie w pełni wykorzystujemy nasze najwi´ksze atuty – wysokà jakoÊç
i wspaniałe walory smakowe. PodkreÊlił tak˝e, ˝e bardzo dobra i potrzebna jest silna konkurencja na rynku
krajowym, bo pobudza innowacyjnoÊç i przyczynia si´
do wzrostu krajowego spo˝ycia, ale nie powinna mieç
miejsca taka walka na arenie mi´dzynarodowej. Według ministra konieczna jest budowa wspólnej, nowej
oferty poda˝owej na rynkach zewn´trznych.
Biuro Ministra
[22 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Strategia 2020
czyli plan dla wsi, rolnictwa i rybactwa
25 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów przyj´ła Strategi´ zrównowa˝onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.
Uchwała Rady Ministrów Nr 163 w sprawie przyj´cia Strategii
zrównowa˝onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata
2012-2020 została opublikowana 9 listopada 2012 r. w Dzienniku Urz´dowym „Monitor Polski” i tym samym weszła w ˝ycie.
24 stycznia 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego wydał opini´
o całkowitej zgodnoÊci przyj´tej Strategii zrównowa˝onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 ze Âredniookresowà strategià rozwoju kraju 2020. Aktywne społeczeƒstwo,
konkurencyjna gospodarka, sprawne paƒstwo.

G

łównym celem opracowania
strategii było okreÊlenie kluczowych kierunków rozwoju
obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r.,
a tym samym właÊciwe adresowanie zakresu interwencji publicznych
finansowanych ze Êrodków krajowych i wspólnotowych.
Długookresowy cel główny działaƒ słu˝àcych rozwojowi obszarów
wiejskich, rolnictwa i rybactwa
zdefiniowano w strategii w nast´pujàcy sposób: poprawa jakoÊci
˝ycia na obszarach wiejskich oraz
efektywne wykorzystanie ich zasoBIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

bów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównowa˝one go roz wo ju kra ju. Dà ˝e nie
do osiàgni´cia celu głównego b´dzie realizowane poprzez działania przypisane do pi´ciu celów
szczegółowych:
1 Cel 1. Wzrost jakoÊci kapitału
ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsi´biorczoÊci na obszarach wiejskich;
1 Cel 2. Poprawa warunków ˝ycia
na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dost´pnoÊci przestrzennej;
1 Cel 3. Bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe;

1 Cel 4. Wzrost produktywnoÊci
i konkurencyjnoÊci sektora rolno-spo˝ywczego;
1 Cel 5. Ochrona Êrodowiska
i adaptacja do zmian klimatu
na obszarach wiejskich.
Działania strategii wychodzà naprzeciw nowym wyzwaniom cywilizacyjnym, w tym m.in. takim jak:
starzenie si´ społeczeƒstw, zmiany
klimatu, wymiana pokoleƒ, rozwój
technologii informacyjnych, mobilnoÊç zawodowa i terytorialna oraz
wpływ sytuacji demograficznej
na Êwiecie na bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe. Zarysowane w strategii
kierunki rozwoju sà spójne z zało˝eniami polityki UE okreÊlonymi
w Strategii Europa 2020 oraz z celami wyznaczonym dla Wspólnej
Polityki Rolnej na lata 2014-2020.
Działania strategii zostały zaprojektowane w oparciu o pi´ç kluczowych zagadnieƒ, tj. kapitał ludzki
(1), jakoÊç ˝ycia (2), bezpieczeƒstwo (3), konkurencyjnoÊç (4) i Êrodowisko (5).
Strategia obejmuje całà perspektyw´ finansowà UE 2014-2020
7
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i wyznacza m.in. ukierunkowanie
Êrodków Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa.
W oparciu m.in. o ten dokument
strategiczny, opracowany został
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który – poza celami rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich wyznaczonymi
przez UE – b´dzie realizował równie˝ cele okreÊlone w Strategii
zrównowa˝onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 20122020. Przyj´to, ˝e celem programu
b´dzie przede wszystkim poprawa
konkurencyjnoÊci rolnictwa, zrównowa˝one zarzàdzanie zasobami
naturalnymi i działania w dziedzinie
klimatu oraz zrównowa˝ony rozwój
terytorialny obszarów wiejskich.
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 został przyj´ty przez Komisj´ Europejskà 12 grudnia 2014 r. Bud˝et
PROW 2014-2020 to ponad 13,5
mld euro (8,6 mld euro z bud˝etu
UE i 4,9 mld euro z krajowego).
W ramach Programu realizowanych b´dzie 15 działaƒ obejmujàcych 35 poddziałaƒ. Cele strategii
realizowane b´dà poprzez poni˝ej
przedstawione instrumenty wsparcia PROW 2014-2020.
Cel 1. Wzrost jakoÊci kapitału ludzkiego,
społecznego, zatrudnienia i przedsi´biorczoÊci na obszarach wiejskich
1 Premie na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej.
Dla rolników posiadajàcych małe, nierozwojowe gospodarstwa
rolne szansà jest, stworzona w ramach PROW 2014-2020, mo˝liwoÊç uzyskania wsparcia na podejmowanie działalnoÊci pozarolniczej
na obszarach wiejskich. Rolnictwo
absorbuje coraz mniejszy zasób siły
roboczej, zaÊ strategiczna wizja zakłada utrzymanie ˝ywotnoÊci obszarów wiejskich. W zwiàzku z tym
ci´˝ar zatrudnienia wiejskich zaso8

Z PROW 2014-2020 b´dzie mo˝na uzyskaç wsparcie na podejmowanie działalnoÊci pozarolniczej na obszarach
wiejskich

bów pracy muszà przejmowaç działalnoÊci nierolnicze.
1 Leader – w zakresie wzrostu jakoÊci kapitału ludzkiego, tworzenia
i rozwoju przedsi´biorczoÊci oraz
tworzenia nowych miejsc pracy.
Majàc na uwadze przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i walk´ z ubóstwem wzmocniono w ramach działania Leader wsparcie
odnoÊnie zakładania i rozwijania
działalnoÊci gospodarczej, któremu
towarzyszyç b´dà szkolenia i doradztwo dostosowane do potrzeb
indywidualnych. WÊród projektów
realizowanych w ramach Lokalnych
Strategii Rozwoju (LSR), obejmujàcych zasi´giem geograficznym obszar małych miejscowoÊci wiejskich, w których zamieszkuje łàcznie do 150 tys. osób, premiowane
b´dà projekty wykorzystujàce zasoby lokalne i/lub adresowane
do grup defaworyzowanych.
1 Transfer wiedzy i działalnoÊç informacyjna – w zakresie wzrostu jakoÊci kapitału ludzkiego.
Realizacja działania ma umo˝liwiç wzmocnienie mechanizmów
transferu wiedzy i innowacji poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych
w rolnictwie i leÊnictwie oraz doradztwo, którego oferta b´dzie dostosowana do indywidualnych po-

trzeb rolników lub właÊcicieli lasów.
Ponadto, wsparcie kierowane b´dzie tak˝e na doskonalenie zawodowe doradców w zakresie obszarów, w ramach których Êwiadczone
b´dà usługi doradcze. Dla trwałego podnoszenia jakoÊci kapitału
ludzkiego na obszarach wiejskich
wsparcie szeroko rozumianego
transferu wiedzy (szkolenia, doradztwo) i wzmacniania potencjału jednostek odpowiedzialnych za transfer wiedzy b´dzie miało kluczowe
znaczenie.
1 Rozwój usług rolniczych – w zakresie rozwoju przedsi´biorczoÊci.
Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju mikroprzedsi´biorstw w obszarze usług dla rolnictwa oraz poprawy mo˝liwoÊci zatrudnienia, przyczyniajàc si´ tym
samym do zrównowa˝onego rozwoju społeczno -gospodarczego
obszarów wiejskich. Realizacja tego
działania wpisuje si´ tak˝e w inne
cele strategii.
1 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – w zakresie tworzenia miejsc pracy.
Pomoc na rozwój przetwórstwa
rolno-spo˝ywczego umo˝liwi przedsi´biorcom tworzenie nowych
miejsc pracy. Wprowadzenie mo˝liwoÊci wsparcia rolników rozpoczynajàcych działalnoÊç gospodarczà
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

w zakresie przetwórstwa produktów
rolnych b´dzie miało równie˝ bezpoÊredni wpływ na zwi´kszenie zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Cel 2. Poprawa warunków ˝ycia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dost´pnoÊci
przestrzennej
1 Podstawowe usługi i odnowa
miejscowoÊci na obszarach wiejskich – w zakresie poprawy warunków ˝ycia na wsi poprzez inwestycje
w infrastruktur´ technicznà i społecznà.

1 Leader – w zakresie poprawy
warunków ˝ycia na wsi poprzez inwestycje w infrastruktur´ społeczna i technicznà.
W ramach tego priorytetu,
w działaniu Leader, zakłada si´ realizacj´ w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) znacznie szerszej gamy działaƒ ni˝ było to
w PROW 2007-2013. Poprzez LSR
wspierane b´dà mi´dzy innymi
operacje majàce na celu wzmocnienie kapitału społecznego, rozwoju przedsi´biorczoÊci, dywersyfi-

Wsparciem b´dà obj´te tak˝e projekty dotyczàce obiektów pełniàcych funkcje kulturalne lub zwiàzane
z kształtowaniem przestrzeni publicznej

W ramach tego działania współfinansowane b´dà mi´dzy innymi
projekty z zakresu infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacji i budowy lokalnych dróg
wiejskich, co przyczyni si´ zarówno
do poprawy warunków ˝ycia i mo˝liwoÊci rozwoju gospodarczego, jak
i do ochrony Êrodowiska (ograniczenie zanieczyszczeƒ wód). Ponadto
poprzez realizacj´ projektów z zakresu zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, jak równie˝
projekty dotyczàce obiektów pełniàcych funkcje kulturalne lub zwiàzane
z kształtowaniem przestrzeni publicznej. W zakres działania wchodzà trzy
odr´bne poddziałania, w ramach
których realizowany jest szereg ró˝nych typów operacji.
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

kacj´ êródeł dochodu, tworzenie
i rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego. Realizowane b´dà projekty w zakresie podnoszenia kompetencji osób z obszaru LSR, rozwoju produktów lokalnych, rynków
zbytu, zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwoju ogólnodost´pnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Ponadto wspierane b´dà projekty w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w tym gospodarki
wodno-Êciekowej oraz budowy lub
modernizacji dróg lokalnych, tworzenia sieci w zakresie utworzenia
krótkich łaƒcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działaƒ promocyjnych i marketingowych, aktywizowania bezrobotnych, wykorzysta-

nia technologii informacyjnych
w rozwoju pozarolniczych miejsc
pracy czy udost´pniania zasobów
kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich.
Na popraw´ jakoÊci ˝ycia na obszarach wiejskich du˝y wpływ b´dà
miały poÊrednio równie˝ działania
PROW 2014-2020 wymienione
w celu pierwszym oraz w celach pozostałych.
Cel 3. Bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe
1 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych – w zakresie inwestycji podnoszàcych jakoÊç produkcji ˝ywnoÊci.
W celu zapewnienia bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego konieczny jest
stały rozwój gospodarstw rolnych
i zapewnienie dla zakładów przetwórczych odpowiedniej iloÊci produktów rolnych spełniajàcych wymagania jakoÊciowe.
1 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – w zakresie inwestycji podnoszàcych jakoÊç przetwórstwa rolno-spo˝ywczego, w tym
w zakresie higieny produkcji.
Podstawowym celem sektora rolno-spo˝ywczego w Polsce, jest dostarczanie konsumentom produktów o wysokiej jakoÊci, bezpiecznych pod wzgl´dem zdrowotnym
po konkurencyjnych cenach. Ze
wzgl´du na koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego, wspieranie rozwoju tego sektora jest te˝ jednym z wa˝niejszych
priorytetów polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
1 Systemy jakoÊci produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych – w zakresie uczestnictwa rolników w systemach jakoÊci.
W Polsce rynek produktów o wysokiej, ponadstandardowej, potwierdzonej jakoÊci produkcji rozwija si´ dopiero od kilku lat. Ze
wzgl´du na rosnàce oczekiwania
9
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Podstawowym celem sektora rolno-spo˝ywczego w Polsce, jest dostarczanie konsumentom produktów o wysokiej
jakoÊci, bezpiecznych pod wzgl´dem zdrowotnym po konkurencyjnych cenach

konsumentów w kraju i zagranicà
w zakresie dobrej jakoÊci bezpiecznej ˝ywnoÊci, produkcja ˝ywnoÊci
wytwarzanej w ramach systemów
jakoÊci, a wi´c w oparciu o okreÊlone i sprawdzane standardy gwarantujàce unikalnà jakoÊç i bezpieczeƒstwo produktu, umo˝liwia
wprowadzenie na rynek produktów
bezpiecznych dla konsumenta.
1 Tworzenie grup i organizacji
producentów – w zakresie konsolidacji producentów i organizacji
producentów.
W warunkach rozdrobnienia gospodarstw istotne jest usprawnienie
organizacji łaƒcucha ˝ywnoÊciowego. Zapewnienie sprawnego i umo˝liwiajàcego dostarczenie Êwie˝ych
produktów łaƒcucha dostaw b´dzie
mo˝liwe m.in. dzi´ki zrzeszaniu si´
rolników w grupach producentów.
1 Podstawowe usługi i odnowa
miejscowoÊci na obszarach wiejskich – w zakresie tworzenia infrastruktury
małych
targowisk
do sprzeda˝y bezpoÊredniej.
Budowa i modernizacja infrastruktury handlowej ma na celu
stworzenie miejsc gdzie rolnicy b´dà mogli sprzedawaç produkty wytworzone w gospodarstwie. Budowa targowisk zapewni bezpiecznà
i spełniajàcà wszelkie wymogi sani10

tarno-weterynaryjne infrastruktur´
przystosowanà do sprzeda˝y bezpoÊredniej produktów rolnych
na poziomie lokalnym.
Cel 4. Wzrost produktywnoÊci i konkurencyjnoÊci sektora rolno-spo˝ywczego
1 Premie dla młodych rolników – w zakresie restrukturyzacji
struktury wiekowej w sektorze produkcji rolnej.
Młodzi rolnicy ze wzgl´du na posiadane atrybuty w postaci m.in.
wi´kszej otwartoÊci na zmiany czy
szybszego uczenia si´, sà szczególnie predestynowani do podejmowania innowacyjnych działaƒ przyczy-

niajàcych si´ do wzrostu produktywnoÊci w rolnictwie. Dlatego za kluczowy czynnik wpływajàcy na modernizacj´ i podnoszenie konkurencyjnoÊci gospodarstw uznaje si´ wymian´ pokoleniowà. Przyspieszeniu
tej wymiany oraz zach´ceniu młodych do podj´cia pracy w sektorze
produkcji rolnej słu˝yç ma planowane wsparcie premiowe.
1 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja
gospodarstw rolnych) – w zakresie
inwestycji podnoszàcych konkurencyjnoÊç gospodarstw rolnych i ich
wartoÊç dodanà.
W celu zapewnienia konkurencyjnoÊci rolnictwa niezb´dna jest modernizacja gospodarstw. W ramach
tego instrumentu wsparcia mogà
byç realizowane wyłàcznie takie rodzaje operacji, które b´dà przyczyniały si´ do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Poprzez popraw´ ogólnych wyników gospodarstwa rolnego rozumie si´ popraw´ konkurencyjnoÊci i zwi´kszenie rentownoÊci gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Przez restrukturyzacj´ rozumie
si´ zmiany w gospodarstwie, które
majà na celu popraw´ jego konkurencyjnoÊci i zwi´kszenie jego
rentownoÊci oraz dokonywane
z uwzgl´dnieniem zmian w otocze-

Premie dla młodych rolników b´dà zach´tà do podj´cia pracy w sektorze produkcji rolnej
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niu oraz wewn´trznych potrzeb danego gospodarstwa. Restrukturyzacja powinna byç oparta o orientacj´ rynkowà.
1 Restrukturyzacja małych gospodarstw – w zakresie rozwoju potencjału produkcyjnego małych gospodarstw rolnych.
Działanie skierowane jest do gospodarstw rolnych o wielkoÊci ekonomicznej mniejszej ni˝ 10 tys. euro. Rozwój tych gospodarstw w kierunku rozwini´cia produkcji rolniczej, doprowadzi do poprawy ich
wyników poprzez wzrost wielkoÊci
ekonomicznej gospodarstw. Pomoc
jest przyznawana na restrukturyzacj´ gospodarstwa w kierunku produkcji ˝ywnoÊciowych lub nie˝ywnoÊciowych produktów rolnych,
a tak˝e przygotowania do sprzeda˝y produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie. Przez restrukturyzacj´ rozumie si´ zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które majà
na celu popraw´ jego konkurencyjnoÊci i zwi´kszenie jego rentownoÊci poprzez wzrost wielkoÊci ekonomicznej gospodarstwa, w szczególnoÊci w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.
1 PłatnoÊci dla rolników przekazujàcych małe gospodarstwa –
w zakresie poprawiania struktury
agrarnej gospodarstw rolnych.
W ramach poddziałania stworzono mo˝liwoÊci na uzyskanie wsparcia za przekazanie w sposób trwały
swojego gospodarstwa na powi´kszenie innych gospodarstw. Konkurowanie z liczàcymi si´ na rynku
producentami rolnymi wià˝e si´
z koniecznoÊcià posiadania odpowiednio du˝ych zasobów ziemi, niezb´dnych do prowadzenia produkcji rolnej, które zapewnià jej efektywnoÊç. Realizacja tego działania
przyspieszy zachodzàce zmiany
w strukturze gospodarstw rolnych.
1 Scalanie gruntów – w zakresie
poprawy struktury agrarnej i warunków pracy rolników.
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

W warunkach polskich wiele gospodarstw u˝ytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjnoÊci polskiego sektora rolnego niezb´dne
sà działania na rzecz poprawy
struktury obszarowej gospodarstw
poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leÊnych.
1 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – w zakresie poprawy konkurencyjnoÊci sektora przetwórstwa.

cha ˝ywnoÊciowego niezb´dne jest
stałe wzmacnianie sektora przetwórstwa i budowanie trwałych powiàzaƒ integracyjnych pomi´dzy
rolnikami a przetwórstwem, co zapewni m.in. pewnoÊç zbytu i stabilnoÊç cen produktów rolnych.
1 Systemy jakoÊci produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych –
zwi´kszenie konkurencyjnoÊci gospodarstw rolnych poprzez uczestnictwo w systemach jakoÊci produkcji ˝ywnoÊci.

Dla zachowania i wzrostu konkurencyjnoÊci polskiego sektora rolnego niezb´dne sà działania na rzecz poprawy
struktury obszarowej gospodarstw

W zwiàzku z koniecznoÊcià
wzmacniania pozycji konkurencyjnej na wcià˝ rozwijajàcym si´ rynku, zarówno unijnym jak i Êwiatowym, przewidziane zostało wsparcie dla przedsi´biorców prowadzàcych na terenie RP działalnoÊç
w sektorze przetwórstwa rolno-spo˝ywczego. Wprowadzono w tym
działaniu tak˝e mo˝liwoÊç wsparcia
rolników rozpoczynajàcych działalnoÊç gospodarczà w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Poprzez tak szeroki zakres wsparcia,
mo˝liwe jest budowanie stabilnej
i konkurencyjnej pozycji rynkowej,
dajàc producentom nowe mo˝liwoÊci rozwoju poprzez rozszerzony zakres prowadzonej działalnoÊci. Dla
sprawnego funkcjonowania łaƒcu-

Ze wzgl´du na rosnàce oczekiwania konsumentów w kraju i zagranicà produkcja ˝ywnoÊci wytwarzanej w ramach systemów jakoÊci,
a wi´c w oparciu o okreÊlone
i sprawdzane standardy gwarantujàce unikalnà jakoÊç produktu, stanowi szans´ dla rozwoju gospodarstw rolnych i wzmacniania
współpracy w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym. W zwiàzku z tym, w celu
usprawnienia łaƒcucha dostaw
˝ywnoÊci niezb´dna jest zmiana kierunku konkurowania polegajàca na poprawie jakoÊci towarów
dostarczanych na rynek, która zakłada i˝ zamiast wytwarzania du˝ej
iloÊci ujednoliconych produktów,
lepsze wyniki ekonomiczne daje
wprowadzanie do obrotu towarów
11
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obj´tych systemami jakoÊci. Działania informacyjne i promocyjne skierowane sà do konsumentów,
w szczególnoÊci w celu zapoznania
ich z produktami obj´tymi systemami jakoÊci oraz zwrócenia uwagi
na ich specyficzne cechy. Dotarcie
do konsumenta ma na celu zwi´kszenie wiedzy w zakresie wysokojakoÊciowej produkcji a tym samym
wzrost popytu na te produkty.
1 Tworzenie grup i organizacji
producentów – w zakresie poprawy
pozycji konkurencyjnej producentów ˝ywnoÊci na rynku.
Tworzenie si´ grup i organizacji
producentów stanowi odpowiedê
na rosnàce wymogi odbiorców surowców rolnych i ma szczególne
znaczenie w Polsce jako kraju o silnym rozdrobnieniu agrarnym.
Z punktu widzenia producentów
rolnych, udział w grupie producentów oznacza stabilizacj´ zbytu produktów, zwi´kszenie opłacalnoÊci
produkcji. W ramach grupy lub organizacji producentów mo˝liwe
jest: wspólne planowanie i organizowanie produkcji pod kàtem zapewnienia odpowiedniej jej wielkoÊci i jakoÊci, wspólne przygotowanie produktów do sprzeda˝y, ich
przechowywanie i transport, nawiàzywanie kontaktów handlowych
i negocjowanie warunków sprzeda˝y. Utworzenie grupy producentów
rolnych pozwala na prawidłowe zarzàdzanie kwestiami dostaw w kontekÊcie ograniczania negatywnego
wpływu na Êrodowisko, w tym odpadów, na wspólne dokonywanie
zakupów, umo˝liwia wspólne,
a tym samym bardziej efektywne
u˝ytkowanie maszyn i urzàdzeƒ.
W zwiàzku z tym, planowanie optymalnej produkcji w grupie
przy dbałoÊci o jej jakoÊç a nast´pnie sprzeda˝ produktów oraz organizowanie całego zaplecza produkcyjnego, bezpoÊrednio w sposób
pozytywny wpływa na Êrodowisko
naturalne. Ponadto udział małych
12

Szansà rozwoju gospodarstw rolnych jest produkcja ˝ywnoÊci wytwarzanej w sposób ekologiczny

i Êrednich producentów rolnych
w nowoczesnych kanałach marketingowych jest utrudniony ze wzgl´du na niewielkà skal´ produkcji lub
brak mo˝liwoÊci dostosowania si´
do wymogów jakoÊciowych odbiorców. Aby niwelowaç te bariery, nale˝y wspieraç zrzeszanie si´ rolników w grupach producentów.
1 Podstawowe usługi i odnowa
miejscowoÊci na obszarach wiejskich – w zakresie poprawy warunków sprzeda˝y bezpoÊredniej
produktów rolnych na rynkach
lokalnych.

Budowa i modernizacja infrastruktury handlowej ma na celu
stworzenie miejsc gdzie rolnicy b´dà mogli sprzedawaç produkty wytworzone w gospodarstwie. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzà do skrócenia łaƒcucha ˝ywnoÊciowego i zwi´kszenia udziału rolników w wartoÊci dodanej.
1 Rolnictwo ekologiczne – w zakresie wsparcia rozwoju produkcji
ekologicznej i zwi´kszenia konkurencyjnoÊci polskiego sektora produkcji rolnej.
Promowanie w najbli˝szych la-

Z punktu widzenia producentów rolnych, udział w grupie producentów oznacza stabilizacj´ zbytu produktów,
zwi´kszenie opłacalnoÊci produkcji
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

tach korzystnych dla Êrodowiska
ekologicznych metod gospodarowania, mo˝e przyczyniç si´ do rozwoju rynku produktów ekologicznych, który znajduje si´ wcià˝ w poczàtkowej fazie rozwoju. W długiej
perspektywie pozwoli to na skuteczniejsze i trwałe ekonomicznie przekładanie si´ rosnàcego popytu
na ˝ywnoÊç ekologicznà, na korzystne dla Êrodowiska praktyki rolnicze, co przyczyni si´ do zwi´kszenia konkurencyjnoÊci polskiego
sektora produkcji rolnej.
1 Leader – w zakresie wzmocnienia konkurencyjnoÊci rolnictwa
i gospodarki ˝ywnoÊciowej.
Realizacja oddolnych inicjatyw
społecznoÊci lokalnych wdra˝anych
poprzez Lokalne Strategie Rozwoju
b´dzie przyczyniaç si´ tak˝e
do wzmocnienia konkurencyjnoÊci
rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej. Majàc jednak na uwadze potrzeb´ wzmocnienia lokalnego charakteru, jak najlepszego dostosowania oferty do potrzeb lokalnych
a tak˝e doÊwiadczenia dotychczas
zdobyte, w PROW 2014-2020
wskazano szereg nowych zakresów
wsparcia realizowanych w ramach
lokalnych strategii rozwoju (LSR) tj.
przetwórstwo produktów rolno-spo˝ywczych (na małà skal´) oraz tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich łaƒcuchów ˝ywnoÊciowych, rynków lokalnych lub
usług turystycznych. Planuje si´
równie˝ wspieranie operacji polegajàcych na tworzeniu inkubatorów
przetwórstwa lokalnego.
1 Współpraca – konieczne jest
wprowadzenie systemowych rozwiàzaƒ, aby stworzyç warunki,
w których odpowiednio wspierane
i nagradzane b´dà inicjatywy działaƒ innowacyjnych i nowatorskich
rozwiàzaƒ w podmiotach gospodarczych sprzyjajàce poprawie
konkurencyjnoÊci. Realizacja działania przyczyni si´ do zwi´kszenia
innowacyjnych rozwiàzaƒ w polBIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

skim rolnictwie i na obszarach
wiejskich. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI)
oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzà do opracowania nowych rozwiàzaƒ w zakresie nowych produktów, praktyk,
procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spo˝ywczym i leÊnym. Najwi´ksze korzyÊci ostatecznie odniosà, w wyniku realizacji działania, producenci rolni,

Cel 5. Ochrona Êrodowiska i adaptacja
do zmian klimatu na obszarach wiejskich
1 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
kl´sk ˝ywiołowych i katastrof oraz
wprowadzanie odpowiednich Êrodków zapobiegawczych – w zakresie
podejmowania działaƒ zapobiegawczych.
Zapobieganie i zarzàdzanie ryzykiem w gospodarstwach jest istotnà
kwestià w Polsce, zwłaszcza ze
wzgl´du na rosnàce zagro˝enia wynikajàce ze zmian klimatu. Interwen-

Na targowiskach, powstałych dzi´ki dofinansowaniu z PROW 2007-2013, konsumenci mogà kupowaç Êwie˝e warzywa
czy owoce bezpoÊrednio od rolników

zwi´kszajàc w dłu˝szej perspektywie swojà konkurencyjnoÊç, dochodowoÊç i uczestnictwo w rynku.
Poprzez premiowanie operacji majàcych potencjalne korzystne oddziaływanie na Êrodowisko naturalne, łagodzenie zmian klimatu
(w tym efektywne wykorzystanie zasobów, ograniczajàcych emisje
w rolnictwie i leÊnictwie), popraw´
jakoÊci ˝ywnoÊci, ochron´ zdrowia
(w tym ˝ywnoÊç ekologiczna, tradycyjna, ˝ywnoÊç minimalnie przetworzona), realizowane b´dà te˝
cele przekrojowe zwiàzane ze Êrodowiskiem oraz przeciwdziałaniem
zmianie klimatu.

cjà zostanà obj´te gospodarstwa
dotkni´te kl´skami ˝ywiołowymi,
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i katastrofami. Ponadto, podejmowane b´dà działania umo˝liwiajàce zabezpieczenie gospodarstw
przed skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych w przyszłoÊci. Rolnictwo nale˝y do tych obszarów gospodarki, które sà lub b´dà znaczàco dotkni´te negatywnymi skutkami
zmiany klimatu. Wi´ksze ryzyko
utraty plonów i pogorszenie ich jakoÊci mo˝e spowodowaç zmniejszenie produkcji rolniczej, czego konsekwencjà mo˝e byç niestabilna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie.
13
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Konieczne jest zatem z jednej strony
zabezpieczenie gospodarstw przed
skutkami wyst´powania ekstremalnych zjawisk pogodowych wynikajàcych ze zmian klimatu, z drugiej zaÊ
strony wsparcie odbudowy zniszczonego w wyniku kl´sk ˝ywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub katastrof, potencjału produkcyjnego.
1 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Natura 2000,
OSN) – w zakresie inwestycji zwiàzanych z ochronà gleb i wód
przed zanieczyszczeniami zwiàzanymi z prowadzonà produkcjà.
W celu ułatwienia realizacji przez
rolników zadaƒ ochronnych przewidzianych dla poszczególnych obszarów Natura 2000, wprowadza
si´ mo˝liwoÊç wsparcia odpowiednich inwestycji w gospodarstwach
poło˝onych na tych obszarach.
Czynnikiem ochrony wód przed
zanieczyszczeniami ze êródeł rolniczych b´dzie wsparcie inwestycji
słu˝àcych dostosowaniu gospodarstw rolnych do wymogów
w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi, wprowadzonych
w zwiàzku z ustanowieniem nowych obszarów szczególnie nara˝onych na zanieczyszczenie azotanami (OSN).
1 Działanie rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne – w zakresie ochrony
i zachowania walorów przyrodniczych i bioró˝norodnoÊci Êrodowiska naturalnego na obszarach
wiejskich.
Istotà działania jest promowanie
praktyk
przyczyniajàcych
si´
do zrównowa˝onego gospodarowania gruntami (w celu ochrony
gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagro˝onych gatunków ptaków, ró˝norodnoÊci krajobrazu oraz ochrony zagro˝onych zasobów genetycznych roÊlin uprawnych i zwierzàt
gospodarskich, a tak˝e ochrony
ró˝norodnoÊci krajobrazu. Działa14

Działanie rolnoÊrodowiskowo-klimatyczne sprzyja m.in. promowaniu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych
i zagro˝onych gatunków ptaków

nie rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020 jest w du˝ej
cz´Êci kontynuacjà dotychczasowego podejÊcia. Nowe rozwiàzania
zawierajà elementy silniej ukierunkowujàce wsparcie na specyficzne,
zró˝nicowane terytorialnie potrzeby
i presje Êrodowiskowe. Istotnie
zmodyfikowano i rozszerzono zakres wymogów, podnoszàc poziom

ambicji, m.in. z uwagi na zwi´kszenie poziomu wymogów wynikajàcych z „zazielenienia” płatnoÊci
bezpoÊrednich. Wzi´to pod uwag´
znaczenie tego działania dla realizacji celów przekrojowych, w tym
celu klimatycznego. Działanie zostało zaplanowane jako jeden
z komponentów realizujàcych strategiczne unijne i krajowe cele Êro-

Zero chemii w procesie produkcji ˝ywnoÊci – to główna zasada rolnictwa ekologicznego
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

dowiskowe, uwzgl´dniajàc przy tym
gospodarcze i społeczne znaczenie
rolnictwa w kontekÊcie rosnàcego
zapotrzebowania na surowce rolne
oraz wcià˝ du˝e znaczenie działalnoÊci rolniczej dla zatrudnienia
i rozwoju terytorialnego w Polsce.
Działanie wpisuje si´ w unijne i krajowe strategiczne ramy prawne.
1 Rolnictwo ekologiczne – w zakresie wsparcia rozwoju produkcji
ekologicznej przyczyniajàcej si´ do
ochrony Êrodowiska naturalnego.
Celem działania Rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych zobowiàzaƒ rolników, którzy
podejmujà si´ utrzymaç lub przejÊç
na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne
oznacza sposób gospodarowania
o zrównowa˝onej produkcji roÊlinnej i zwierz´cej w obr´bie gospodarstwa rolnego, oparty na Êrodkach pochodzenia biologicznego
i mineralnego nieprzetworzonych
technologicznie. Podstawowà zasadà rolnictwa ekologicznego jest zaniechanie stosowania w procesie
produkcji ˝ywnoÊci Êrodków chemii
rolnej, weterynaryjnej i spo˝ywczej.
Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji – zarówno
uprawy roÊlin, chowu i hodowli
zwierzàt, jak i przetwórstwa. Ponadto, na terenie całego gospodarstwa
obj´tego działaniem Rolnictwo ekologiczne, istnieje obowiàzek zachowania wszystkich trwałych u˝ytków
zielonych i elementów krajobrazu
nieu˝ytkowanych rolniczo stanowiàcych ostoje dzikiej przyrody.
1 PłatnoÊci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami –
w zakresie wsparcia gospodarstw
poło˝onych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, w celu zachowania Êrodowiska naturalnego.
Działanie to jest instrumentem
wsparcia finansowego dla rolników,
którzy prowadzà działalnoÊç rolniBIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

czà na obszarach górskich i innych
obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi (obszary ONW).
Realizacja tego działania ma ułatwiç rolnikom kontynuowanie rolniczego u˝ytkowania ziemi, a tak˝e
umo˝liwiç zachowanie walorów
krajobrazowych obszarów wiejskich
oraz utrzymanie i promowanie
zrównowa˝onych systemów działalnoÊci rolniczej na tych terenach.
W efekcie, wsparcie to b´dzie wpływało na utrzymanie ˝ywotnoÊci obszarów wiejskich i na zachowanie
ró˝norodnoÊci biologicznej.

nia i wzmocnienia ekologicznej stabilnoÊci obszarów leÊnych poprzez
łàczenie rozdrobnionych kompleksów leÊnych. Wpłynie równie˝ korzystnie na gleby zagro˝one erozjà.
W wyniku realizacji celów Strategii zrównowa˝onego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa na lata 20122020 poprzez powy˝ej przedstawione instrumenty wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 zostanie osiàgni´ty główny cel strategii, a tym
samym zapewniony b´dzie trwały
zrównowa˝ony rozwój sektora rol-

Na posadzenie lasu mo˝na otrzymaç wsparcie z PROW 2014-2020

1 Inwestycje w rozwój obszarów
leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów – w zakresie rozwoju i utrzymania oraz poprawienia stanu lesistoÊci w Polsce.
Działanie to ma na celu zwi´kszanie obszarów leÊnych poprzez
zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz
innych ni˝ rolne. Przyczyni si´
do ograniczenia emisji dwutlenku
w´gla do atmosfery oraz utrzyma-

no-spo˝ywczego i obszarów wiejskich. Umo˝liwi to popraw´ jakoÊci
˝ycia i pracy na wsi oraz lepsze
i bardziej efektywne wykorzystanie
istniejàcych zasobów i potencjałów
terenów wiejskich.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cia: © Pantherstock / Photogenica, fotolia, W. Idzkowski,
archiwum MRiRW
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Zmiany w płatnoÊciach
bezpoÊrednich
Zmiany w legislacji unijnej dotyczàcej systemu wsparcia bezpoÊredniego, spowodowane z jednej strony trudnoÊciami niektórych
paƒstw członkowskich z wdro˝eniem reformy tego systemu,
z drugiej zakwestionowaniem przez cz´Êç krajów niektórych
szczególnie restrykcyjnych rozwiàzaƒ przyj´tych przez Komisj´ Europejskà, stały si´ powodem, dla których konieczna była zmiana przepisów krajowych regulujàcych zasady realizacji płatnoÊci
bezpoÊrednich w Polsce.
15 maja 2015 r. weszła w ˝ycie
ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r.
zmieniajàca ustaw´ o płatnoÊciach
w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego. Najwa˝niejszà zmianà wynikajàcà z tej ustawy było wydłu˝enie terminu składania wniosków o płatnoÊci bezpoÊrednie
(a tym samym równie˝ o płatnoÊci
obszarowe w ramach PROW) –
do 15 czerwca. JednoczeÊnie zachowana została zasada dodatkowych 25 dni kalendarzowych
na zło˝enie wniosku z 1% potràceniem płatnoÊci za ka˝dy dzieƒ
opóênienia (do 10 lipca br.).
W zwiàzku z wydłu˝eniem terminu składania wniosków zmieniony
został równie˝ ostateczny termin
zło˝enia wniosku o uznanie za rolnika uczestniczàcego w systemie
dla małych gospodarstw lub
oÊwiadczenia
o
wystàpieniu
w 2015 r. z tego systemu.
WejÊcie do systemu dla małych
gospodarstw mo˝liwe jest jedynie
w roku 2015, przy czym rolnicy,
którzy otrzymujà płatnoÊci bezpoÊrednie w kwocie do 1250 euro, sà
do tego systemu włàczani automatycznie. Pozostali beneficjenci mogà uczestniczyç w systemie
na wniosek, który nale˝y zło˝yç
w biurze powiatowym ARiMR
16

do koƒca okresu składania wniosków o płatnoÊç, a wi´c – po zmianie ustawy – do 10 lipca 2015 r. Ta
sama data (10 lipca) obowiàzuje
w 2015 r. równie˝ w przypadku decyzji o wystàpieniu z systemu, co

równie˝ zmian´ dotyczàcà okresów
przetrzymywania zwierzàt w przypadku ubiegania si´ o płatnoÊç
do bydła, płatnoÊç do krów lub
płatnoÊç do kóz. Nie zmieniły si´
uregulowania dotyczàce okresu
przetrzymywania owiec – zwierz´ta
te muszà przebywaç w gospodarstwie od 20 paêdziernika do 20 listopada roku, w którym zło˝ono
wniosek o płatnoÊci.
Do czasu wejÊcia w ˝ycie tej ustawy, w przypadku bydła i kóz obowiàzywała reguła, ˝e zadeklarowane we
wniosku zwierz´ nale˝y, co do zasady, przetrzymywaç w gospodarstwie

Zgodnie z nowymi przepisami zadeklarowane we wniosku młode bydło, krowy lub kozy nale˝y przetrzymywaç w
gospodarstwie przez 30 dni od dnia zło˝enia wniosku o płatnoÊci

dotyczy rolników, którzy zostali włàczeni do systemu automatycznie,
a którzy wolà pozostaç w systemie
podstawowym.
Ustawa o zmianie ustawy o płatnoÊciach w ramach systemów wparcia bezpoÊredniego wprowadziła

od dnia zło˝enia wniosku do 30
czerwca roku zło˝enia wniosku.
Zgodnie z nowymi przepisami zadeklarowane we wniosku młode bydło,
krowy lub kozy nale˝y przetrzymywaç
przez okres 30 dni od dnia zło˝enia
wniosku o płatnoÊci. Zmienione
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przepisy dotyczà wszystkich rolników,
tak˝e tych, którzy zło˝yli wnioski
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e
w przypadku gdy dane zwierz´ zostało obj´te wi´cej ni˝ jednym
wnioskiem o przyznanie płatnoÊci
w ciàgu jednego okresu naboru
wniosków (tj. zostało zadeklarowane przez kilku rolników, którzy nabywali mi´dzy sobà danà sztuk´
po 30-dniowym okresie przetrzymywania), płatnoÊç t´ przyznaje si´
tylko temu rolnikowi, który zło˝ył jako pierwszy wniosek o przyznanie
płatnoÊci do tego zwierz´cia.
Drugà zmianà w zakresie systemu
płatnoÊci bezpoÊrednich, jaka obowiàzuje od 15 maja 2015 r., było
wejÊcie w ˝ycie rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 maja 2015 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania płatnoÊci bezpoÊrednich i płatnoÊci niezwiàzanej do tytoniu. Rozporzàdzenie to wprowadziło przede wszystkim zmiany w zakresie płatnoÊci zwiàzanych z produkcjà w sektorach zwierz´cych.
Pierwsza z tych zmian dotyczyła
przepisów o wymogach IRZ (identyfikacji i rejestracji zwierzàt) jako
warunku kwalifikowalnoÊci do
wsparcia. WczeÊniejsze przepisy
stanowiły, ˝e aby móc ubiegaç si´
o płatnoÊci do zwierzàt, konieczne
jest spełnianie wymogów z zakresu
identyfikacji i rejestracji (tj. terminowa rejestracja i prawidłowa identyfikacja, tak jak okreÊlone jest to
w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt). Dzi´ki
wprowadzonej zmianie płatnoÊci
przysługujà do zwierzàt, w odniesieniu do których do dnia zło˝enia
wniosku o przyznanie płatnoÊci dokonano zgłoszeƒ wymaganych
na podstawie przepisów o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierzàt
oraz najpóêniej od dnia zło˝enia
wniosku o przyznanie tych płatnoÊci
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sà spełnione wymagania w zakresie
identyfikacji okreÊlone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt.
Wprowadzona zmiana zakłada,
˝e jeÊli zwierz´ta sà zarejestrowane
i poprawnie zidentyfikowane w dniu
zło˝enia wniosku, kwalifikujà si´
do płatnoÊci bez wzgl´du na ewentualne braki wyst´pujàce we wczeÊniejszym okresie. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy rolnik zast´puje zadeklarowane we wniosku
zwierz´ – zast´powana sztuka najpóêniej od dnia poinformowania
kierownika biura powiatowego
ARiMR musi byç prawidłowo zidentyfikowana i do tego dnia rolnik
musi dokonaç wszelkich niezb´dnych zgłoszeƒ do odpowiedniego
rejestru. Zmienione przepisy zwiàzane z systemem IRZ dotyczà
wszystkich rolników, tak˝e tych, którzy zło˝yli wnioski przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
Kolejnà zmianà w zakresie płatnoÊci zwiàzanych z produkcjà
w sektorach zwierz´cych było ustanowienie zasady, ˝e w przypadku
gdy zwierz´ta obj´te wnioskiem
o przyznanie płatnoÊci zwiàzanej
do bydła lub płatnoÊci zwiàzanej
do krów sà przedmiotem współposiadania, maksymalna liczba zwierzàt, do których taka płatnoÊç mo˝e byç przyznana łàcznie wszystkim
ich współposiadaczom wynosi 30
sztuk. Zasada ta oznacza, ˝e
współposiadacze stada bydła (bydła młodego lub krów) sà traktowani tak jak pojedynczy rolnik. Ka˝demu rolnikowi płatnoÊç do bydła
lub płatnoÊç do krów przysługujà
maksymalnie do 30 sztuk, zatem
równie˝ współposiadacze stada
mogà otrzymaç z tytułu ka˝dej
z tych płatnoÊci wsparcie maksymalnie do 30 sztuk.
W odniesieniu do płatnoÊci
do bydła (młodego bydła) rozporzàdzenie wprowadziło tak˝e regulacj´ doprecyzowujàcà kwesti´ wie-

ku zwierz´cia, który jest sprawdzany
na dzieƒ 15 maja. Nowe przepisy
stanowià, ˝e płatnoÊç przysługuje
do sztuk urodzonych najpóêniej tego dnia.
15 maja 2015 r. weszły w ˝ycie
tak˝e zmiany dotyczàce realizacji
płatnoÊci do buraków cukrowych,
ziemniaków skrobiowych, pomidorów oraz płatnoÊci do gruntów,
na których uprawiane sà konopie
włókniste. Dzi´ki tym zmianom doprecyzowano, ˝e rolnik mo˝e otrzymaç te płatnoÊci tak˝e w przypadku,
gdy umowa na upraw´, umowa
na dostaw´ lub zezwolenie na upraw´ wydane zostały mał˝onkowi tego
rolnika lub co najmniej jednemu
współposiadaczowi gruntów.
Dodatkowo w przepisach nowego
rozporzàdzenia zawarto regulacj´,
która ma wpływ na rolników wykonujàcych praktyk´ dywersyfikacji
upraw w ramach tzw. płatnoÊci
za zazielenienie. Generalna zasada
wynikajàca z przepisów dotyczàcych
płatnoÊci bezpoÊrednich stanowi, ˝e
grunty nadajàce si´ do wypasu lub
uprawy (ale takie, na których produkcja rolna nie jest prowadzona),
w tym grunty ugorowane, mo˝na uznaç za kwalifikujàce si´
do płatnoÊci, je˝eli przynajmniej raz
w roku, do 31 lipca, jest na nich
przeprowadzony zabieg agrotechniczny majàcy na celu usuni´cie lub
zniszczenie niepo˝àdanej roÊlinnoÊci. W nowym rozporzàdzeniu ustanowiony został dodatkowy wyjàtek
od tej zasady: w przypadku gruntów
ugorowanych, które zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie
płatnoÊci bezpoÊrednich jako obszary proekologiczne, zabieg agrotechniczny przeprowadza si´ w terminie do dnia 31 paêdziernika roku, w którym został zło˝ony ten
wniosek.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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PłatnoÊci zalesieniowe
Zasady udzielania wsparcia z PROW 2014-2020

D

ziałanie Inwestycje w rozwój
obszarów leÊnych i popraw´
˝ywotnoÊci lasów jest jednym z działaƒ nowego PROW
2014-2020, a podstawà do jego
wdra˝ania jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem
Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349).
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy regulujà przepisy rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów” obj´tego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz.U. poz. 655).
O wsparcie finansowe na zalesianie gruntów mo˝na było ubiegaç
si´ od 2004 r., najpierw w ramach
PROW 2004-2006, a nast´pnie
w ramach działania Zalesianie
gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych ni˝ rolne obj´tego
PROW 2007-2013.
Obecnie w ramach działania zalesieniowego, tak jak dotychczas,
mo˝na uzyskaç trzy rodzaje pomocy:
1 Wsparcie na zalesienie stanowiàce jednorazowà, zryczałtowanà
płatnoÊç z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia w wysokoÊci od 4984 zł/ha do 7624 zł/ha
w zale˝noÊci od składu gatunkowego wykonanego zalesienia, nachylenia terenu, charakterystyki zalesio18

W ramach działania zalesieniowego, tak jak dotychczas, mo˝na uzyskaç trzy rodzaje pomocy: wsparcie na zalesienie,
premi´ piel´gnacyjnà i premi´ zalesieniowà

nych gruntów (grunty erozyjne) i rodzaju materiału sadzeniowego oraz
ewentualnego jego ogrodzenia
(8,82 zł/mb) lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami
(1132 zł/ha). Wsparcie to wypłacane jest w pierwszym roku zalesienia.

1 Premia piel´gnacyjna stanowiàca zryczałtowanà płatnoÊç z tytułu
poniesionych kosztów prac piel´gnacyjnych w wysokoÊci od 794
zł/ha/rok do 1628 zł/ha w zale˝noÊci od nachylenia terenu, charakterystyki zalesionych gruntów
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(grunty erozyjne) i wykorzystania
sukcesji naturalnej oraz ochrony
wykonanego zalesienia lub gruntów
z sukcesjà naturalnà (424 zł/ha).
Premia piel´gnacyjna wypłacana b´dzie corocznie przez 5 lat.
1 Premia zalesieniowa stanowiàca zryczałtowanà płatnoÊç z tytułu
pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalnoÊci rolniczej
w wysokoÊci 1215 zł/ha. Premia
zalesieniowa wypłacana b´dzie

Beneficjentami działania zalesieniowego mogà byç rolnicy oraz
jednostki samorzàdu terytorialnego, jednostki organizacyjne gmin,
powiatów oraz województw, b´dàcych właÊcicielami gruntów, które
majà byç zalesione.
Pomoc jest przyznawana do
gruntów wykazanych w ewidencji
gruntów i budynków jako u˝ytki rolne, ale z wyłàczeniem gruntów
u˝ytkowanych jako łàki i pastwiska.

WysokoÊç stawek płatnoÊci
Grupy gatunków
Lp.

Formy pomocy

1

Jedn.
Iglaste

LiÊciaste

Wsparcie na zalesienie

A

Zalesianie w warunkach korzystnych1)

6553

7152

B

Zalesianie na gruntach o nachyleniu terenu
powy˝ej 12°

7146

7624

C

Zalesianie na gruntach erozyjnych

5012

5470

D

Zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu terenu
powy˝ej 12°

5711

6098

E

Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi w warunkach korzystnych

6934

4984

F

Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu terenu powy˝ej 12°

7385

5366

G

Zabezpieczanie przed zwierzynà – grodzenie
2-metrowà siatkà metalowà

zł/mb

8,82

H

Zabezpieczenie drzewek 3 palikami

zł/ha

1132

2

zł/ha

Premia piel´gnacyjna

A

Na gruntach w warunkach korzystnych

1075

B

Na gruntach o nachyleniu terenu powy˝ej 12°

1237

C

Na gruntach erozyjnych

1358

D

Na gruntach erozyjnych o nachyleniu terenu
powy˝ej 12°

E

Na gruntach z wykorzystaniem sukcesji naturalnej

794

F

Na gruntach o nachyleniu terenu powy˝ej 12°
z wykorzystaniem sukcesji naturalnej

968

G

Zabezpieczenie drzewek repelentami

424

3
A

zł/ha

1628

Premia zalesieniowa
Premia zalesieniowa

równie˝ corocznie, ale przez 12 lat.
B´dzie przyznawana do powierzchni nie wi´kszej ni˝ 20 ha w całym
okresie programowania.
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zł/ha

1215

Powierzchnia takich gruntów musi
wynosiç co najmniej 0,1 ha
(w PROW 2007-2013 wynosiła 0,5
ha), a szerokoÊç wi´cej ni˝ 20 m,

chyba ˝e grunty te graniczà z lasem – w takim przypadku kryterium
minimalnej szerokoÊci gruntu nie
stosuje si´. Warunkiem koniecznym
jest równie˝, by grunty były przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz by był dla nich
opracowany plan zalesienia,
na podstawie którego dokonywane
b´dzie zalesienie.
Plan zalesienia zawiera m.in. informacje dotyczàce: składu gatunkowego zalesieƒ, metody sadzenia,
okreÊlenia terminu i kolejnoÊci sadzenia, odległoÊci mi´dzy sadzonkami drzew i krzewów (wi´êby), warunków techniczno-produkcyjnych
sadzonek, liczby sadzonek na hektar, liczby sadzonek potrzebnych
do zalesienia oraz formy zmieszania gatunków drzew i krzewów. Plany zalesienia sporzàdzajà bezpłatnie nadleÊnictwa.
Nowym elementem w działaniu
jest ustanowienie kryteriów wyboru
operacji, które majà zapewniç, i˝
realizowane b´dà zalesienia, wpływajàce w najwi´kszym stopniu
na osiàgni´cie celów działania. Pomoc przysługiwała b´dzie według
kolejnoÊci ustalonej przy zastosowaniu kryteriów przedstawionych w
tabeli (str. 20).
Wnioski, które uzyskajà minimalnie 6 pkt b´dà mogły uzyskaç
pomoc.
W pierwszej kolejnoÊci wsparcie
na zalesienie przysługuje tym beneficjentom, których operacje uzyskały najwi´kszà sum´ punktów.
Wniosek o przyznanie wsparcia
na zalesienie nale˝y zło˝yç do biura powiatowego ARiMR właÊciwego
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´ rolnika w terminie
od dnia 15 czerwca do dnia 17
sierpnia 2015 r., natomiast wnioski
o przyznanie premii piel´gnacyjnej
i premii zalesieniowej b´dzie mo˝na składaç w terminie od 15 marca do 15 maja 2016 r.
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Lp.

Kryteria wyboru operacji

Liczba
punktów

1.

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w cz´Êci sà zlokalizowane na korytarzach ekologicznych w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody poło˝onych na obszarze Natura 2000 okreÊlonych w planie ochrony lub planie zadaƒ ochronnych dla
obszaru Natura 2000

14

2.

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w cz´Êci sà zlokalizowane na obszarach zagro˝onych erozjà wodnà okreÊlonych w załàczniku do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochronà Êrodowiska (Dz.U. poz. 344)

12

3.

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w cz´Êci przylegajà do Êródlàdowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 5
ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r.
poz. 469)

10

4.

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w cz´Êci sà
gruntami o nachyleniu terenu powy˝ej 12°

8

5.

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w cz´Êci przylegajà do lasu lub obszaru zalesionego

6

6.

Grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w cz´Êci sà poło˝one w województwie o lesistoÊci poni˝ej 30%

4

Informacje zawarte w artykule
poruszajà tylko niektóre aspekty
zwiàzane z przyznawaniem płatnoÊci w ramach działania zalesieniowego. Szczegółowe informacje
na temat mo˝liwoÊci korzystania
z pomocy w ramach zalesienia
gruntów rolnych mo˝na otrzymaç
w jednostkach terenowych ARiMR,
OÊrodkach Doradztwa Rolniczego
i nadleÊnictwach – zgodnie z zakresem zadaƒ realizowanych przez poszczególne instytucje. Znajdujà si´
one równie˝ na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cie: © Pantherstock / Photogenica

Finansowanie
wspólnej polityki rolnej
Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej wdra˝a
do przepisów krajowych postanowienia przepisów unijnych wprowadzone pakietem rozporzàdzeƒ Parlamentu Europejskiego i Rady regulujàcych funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020.

W

projekcie ustawy przede
wszystkim
okreÊlono
funkcje poszczególnych
uczestników finansowania i kontroli
realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,
okreÊlajàc, ˝e funkcj´:
1 instytucji akredytujàcej agencje
płatnicze pełni Minister Finansów,
1 agencji płatniczych – Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego,
1 jednostki certyfikujàcej – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
20

1 jednostki koordynujàcej prace
agencji płatniczych i współprac´
z Komisjà Europejskà – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W projekcie ustawy okreÊlono
ponadto przepływy finansowe Êrodków bud˝etu, Êrodków europejskich
oraz współfinasnsowania krajowego na realizacj´ WPR wraz z mo˝liwà pomocà z bud˝etu paƒstwa
w prefinansowaniu realizacji działaƒ ze Êrodków bud˝etowych, po˝yczkowych (po˝yczki z Banku Gospodarstwa Krajowego), zaliczek

oraz wyprzedzajacego finansowania.
1 Wyprzedzajàce finansowanie w wysokoÊci do 100% kwoty
pomocy b´dzie stosowane przy realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych działaƒ w zakresie scalania gruntów oraz pomocy technicznej.
1 Wyprzedzajàce finansowanie do wysokoÊci finansowania
z bud˝etu Unii Europejskiej,
w formie po˝yczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, tj. do
wysokoÊci 63,63% kwoty pomocy
b´dzie stosowane przy realizacji
działaƒ:
· w przypadku jednostek samorzàdu terytorialnego:
– transfer wiedzy i działalnoÊç informacyjna,
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– usługi doradcze, usługi z zakresu
zarzàdzania gospodarstwem rolnym i usługi z zast´pstw,
– podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich,
– współpraca,
– wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania wsparcie
na wdro˝enie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoÊç;
· w przypadku lokalnych grup
działania:
– wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER.
1 Wyprzedzajàce finansowanie do wysokoÊci współfinansowania krajowego, tj. do wysokoÊci 36,37% kwoty pomocy dla
działaƒ:
· tworzenie grup i organizacji
producentów,
· wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER;
1 Zaliczki do 50% kwoty
wsparcia publicznego dla działaƒ:
· inwestycje w Êrodki trwałe w zakresie poddziałaƒ: wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych
i wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi
lub ich rozwój,
· przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
kl´sk ˝ywiołowych i katastrof oraz
wprowadzanie odpowiednich Êrod-
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ków zapobiegawczych,
współpraca,
rozwój gospodarstw i działalnoÊci gospodarczej w zakresie poddziałania wsparcie inwestycji
w tworzenie i rozwój działalnoÊci
pozarolniczej,
· wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER, z wyłàczeniem pomocy wypłacanej
w formie ryczałtu.
Wypłata zaliczki wiàzaç si´ b´dzie z koniecznoÊcià przedstawienia przez beneficjenta gwarancji
bankowej lub innego równowa˝nego zabezpieczenia, którego formy
zostanà wskazane w akcie wykonawczym (aktualnie uzgadnianym).
Do projektu ustawy wprowadzono przepisy, na podstawie których
mo˝liwa b´dzie publikacja listy beneficjentów, którzy sà odbiorcami
Êrodków unijnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz Agencji Rynku Rolnego. Informacje te b´dà umieszczane
na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W projekcie ustawy przewidziano
ustawowe potwierdzenie akredytacji udzielonej w latach poprzednich
dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku
Rolnego w zakresie, w jakim te
agencje uzyskały akredytacj´.
Umo˝liwi to finansowanie wszystkich mechanizmów i działaƒ, które
nie uległy zmianie i nie sà działa·
·

niami nowymi bez koniecznoÊci
przeprowadzania badania akredytacyjnego.
Akredytacji b´da podlegały nowe
działania w ramach PROW 20142020, takie jak: współpraca, premie na rozpocz´cie działalnoÊci
pozarolniczej, płatnoÊci dla rolnikówe przekazujàcych małe gospodarstwa, restrukturyzacja małych
gospodarstw oraz inwestycje zapobiegajàce zniszczeniu potencjału
produkcji rolnej.
Projekt ustawy o finansowaniu
wspólnej polityki rolnej nie generuje dodatkowych skutków dla bud˝etu paƒstwa i bud˝etu jednostek samorzàdu terytorialnego ni˝ wynikajàce z finansowaniem PROW
2014-21020. W projekcie ustawy
zaproponowano wczeÊniejsze uruchomienie cz´Êci Êrodków na
PROW 2014-2020. Na realizacj´
PROW 2014-2020 przewidziano
Êrodki finansowe w wysokoÊci
13 513 mln euro (43 967 mln zł),
z tego z bud˝etu Êrodków europejskich 8 598 mln euro (28 002 mln
zł), z bud˝etu paƒstwa 4 630 mln
euro (14 406 mln zł) i bud˝etów
jednostek samorzàdu terytorialnego w wysokoÊci 285 mln euro
(1 559 mln zł).

Departament Finansów
[ 22 623 20 21
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Pierwsze zmiany
Uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej
W dyskusjach nad ostatnià reformà Wspólnej Polityki Rolnej Polska konsekwentnie wskazywała na potrzeb´ uproszczenia tej polityki. Niestety, ostateczny wynik reformy był w wielu przypadkach
daleki od realizacji tego celu. W niektórych przypadkach przygotowane przez Komisj´ Europejskà przepisy wdra˝ajàce dodatkowo skomplikowały nowe rozwiàzania.

P

hil Hogan, nowy komisarz
ds. rolnictwa i rozwoju wsi,
wskazał na uproszczenie
WPR jako jeden z głównych priorytetów swojej pracy na rok 2015.
W styczniu br. wystàpił do ministrów
rolnictwa Unii Europejskiej z apelem o zaanga˝owanie w proces
uproszczenia i przekazanie do KE
swoich sugestii dotyczàcych tej
kwestii. Podobne wystàpienie zostało równie˝ skierowane do przewodniczàcego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, posła Czesława Siekierskiego.
Komisarz zwracał uwag´, aby pro22

pozycje zgłaszane przez ministrów
i PE spełniały nast´pujàce zasady:
nie naruszały fundamentalnych
ustaleƒ przyj´tych w czasie reformy 2013 r., nie prowadziły do osłabienia nale˝ytego zarzàdzania wydatkami WPR, ani nie prowadziły
do zwi´kszenia iloÊci bł´dów zwiàzanych z wydatkami, a tak˝e priorytetowo traktowały te obszary, które
budzà najwi´kszy niepokój rolników i innych beneficjentów, oraz te
w przypadku których korzyÊci
z ograniczenia obcià˝eƒ administracyjnych byłyby najwi´ksze.
W odpowiedzi na wystàpienie ko-

misarza Hogana, minister rolnictwa
Marek Sawicki przekazał 38 szczegółowych propozycji uproszczeƒ
w zakresie: płatnoÊci bezpoÊrednich, rozwoju obszarów wiejskich,
wspólnej organizacji rynków rolnych, kwestii ogólnych i horyzontalnych. Propozycje te stały si´ podstawà do udziału Polski w dalszych
pracach nad uproszczeniem WPR
na forum Rady UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa. Te same propozycje
trafiły te˝ do Prezydencji łotewskiej,
w odpowiedzi na jej kwestionariusz
dotyczàcy uproszczenia.
14 kwietnia br. odbyło si´
w Brukseli pierwsze posiedzenie
Specjalnego Komitetu Rolnego
(SCA), na którym Prezydencja łotewska przedstawiła projekt konkluzji Rady odnoszàcy si´ do uproszczenia WPR. Podstawà dla tych
konkluzji była lista priorytetów (tzw.
priority issues) przygotowana przez
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

Prezydencj´ na podstawie odpowiedzi paƒstw członkowskich na jej
kwestionariusz oraz dyskusji na forum Rady i jej grup roboczych.
Głos paƒstw „rozszerzonej” Grupy
Wyszehradzkiej1 został wzmocniony
przez opracowanà wspólnie i przekazanà Prezydencji not´ zatytułowanà „Wytyczne w sprawie uproszczenia WPR”. Nota ta została rozpowszechniona wÊród paƒstw
członkowskich w zwiàzku z posiedzeniem Rady UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa 16 marca br.,
na którym odbyła si´ debata ministrów rolnictwa na temat priorytetów dotyczàcych uproszczenia.
Ostateczny kształt konkluzje przyj´ły po kolejnych dwóch turach dyskusji na SCA. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
dokument przyj´ty przez Rad´ 11
maja br.2 odzwierciedla polskie
priorytety dotyczàce uproszczenia,
a co istotne konkluzje nie wykluczajà ewentualnych zmian tak˝e rozporzàdzeƒ bazowych przyj´tych
w czasie reformy WPR. Bioràc to
pod uwag´ minister Sawicki poparł
konkluzje.
WÊród obszarów, które w konkluzjach Rada wskazała jako wymagaBIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

jàce uproszczenia w najbli˝szej
przyszłoÊci, wymieniono szereg rozwiàzaƒ dotyczàcych zreformowanego systemu płatnoÊci bezpoÊrednich, w tym wdro˝enie i kontrole
zazielenienia, praktyczne stosowanie wymogu rolnika aktywnego zawodowo, wdra˝ania płatnoÊci dla
młodych rolników czy płatnoÊci powiàzanych z produkcjà, wi´kszej
elastycznoÊci w systemie płatnoÊci
dla małych gospodarstw. Zwrócono te˝ uwag´ na potrzeb´ zmniejszenia obcià˝eƒ administracyjnych
zwiàzanych z raportowaniem i przekazywaniem do KE ró˝nego rodzaju informacji i danych dotyczàcych
rynków rolnych. PodkreÊlono koniecznoÊç uproszczeƒ dotyczàcych
wspierania organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw.
Rada dostrzega te˝ potrzeb´
uproszczeƒ w zakresie mechanizmów handlu zagranicznego.
W obszarze wsparcia obszarów
wiejskich Rada wskazała potrzeb´
zmian dotyczàcych opracowywania
i zatwierdzania programów rozwoju
obszarów wiejskich oraz zmniejszenia obcià˝eƒ zwiàzanych z ich monitorowaniem i ocenà. PodkreÊlono
koniecznoÊç bardziej proporcjonalnego i opartego o ocen´ ryzyka
podejÊcia do kontroli oraz unikania
wielokrotnych kontroli, zwłaszcza
w zakresie zazielenienia płatnoÊci
bezpoÊrednich. Zdaniem Rady zasada proporcjonalnoÊci powinna te˝ byç stosowana w przypadku
nakładania kar i zmniejszania płatnoÊci dla rolników, zwłaszcza
w przypadku drobnych naruszeƒ
wymogów.
Przedstawiane przez Polsk´ i inne
paƒstwa propozycje uproszczeƒ zaczynajà ju˝ przynosiç konkretne rezultaty. 12 maja br. weszło w ˝ycie
rozporzàdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/747 wprowadzajàce odst´pstwo od rozporzàdzenia
wykonawczego
Komisji
(UE)
nr 809/2014, dzi´ki któremu paƒ-

stwa członkowskie mogły wydłu˝yç
o miesiàc (do 15 czerwca br.) termin składania wniosków o płatnoÊci bezpoÊrednie, a tym samym
równie˝ wniosków o płatnoÊci obszarowe i do zwierzàt w ramach
PROW. Obecnie KE pracuje równie˝ nad poprawkà innego aktu
prawnego – rozporzàdzenia delegowanego Komisji nr 639/2014,
które wprowadzi zmiany zwiàzane
z kwalifikowalnoÊcià zwierzàt do
płatnoÊci zwiàzanych z produkcjà,
w zakresie w jakim uzale˝nione jest
to od spełniania wymogów okreÊlonych w przepisach o identyfikacji
i rejestracji zwierzàt. Zmiana tego
rozporzàdzenia jest wypełnieniem
jednego z postulatów dotyczàcych
uproszczenia sformułowanych m.in.
przez Polsk´. Przyj´cie tego rozporzàdzenia zaplanowano na koniec
maja br. Jego wejÊcie w ˝ycie uzale˝nione jest od niewyra˝enia
sprzeciwu w tym zakresie przez
Rad´ oraz PE. Rozporzàdzenie b´dzie działaç z mocà wstecznà od
1 stycznia 2015 r.
Ponadto 20 maja br. na posiedzeniu Komitetu ds. płatnoÊci bezpoÊrednich, zgodnie z zapowiedziami komisarza Hogana, KE
przedstawiła zmienione wytyczne
w zakresie kontroli na miejscu, systemu identyfikacji działek rolnych
(LPIS) oraz wniosku o płatnoÊç, które ułatwià wdro˝enie zazielenienia.
KE przedstawiła równie˝ zmienione
wytyczne odnoszàce si´ do obszarów proekologicznych, w przypadku których Polska zgłosiła pewne
zastrze˝enia.
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
[ 22 623 18 44
Zdj´cie: © Pantherstock / Photogenica
1

Tj. Polska, Republika Słowacka, Republika Czeska,
W´gry (Grupa Wyszehradzka) oraz Bułgaria, Rumunia i Słowenia.
2
Pełny tekst konkluzji dost´pny jest na stronie internetowej Rady UE pod adresem http://data.consilium.eu ro pa.eu/doc/do cu ment/ST-8485-2015INIT/pl/pdf.
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Odpoczywaj na wsi!

P

otencjał turystyki wiejskiej w Polsce jest ogromny.
Mamy bogaty wybór mo˝liwoÊci. WÊród nich dost´pne sà unikatowe produkty turystyczne, zró˝nicowane i atrakcyjne cenowo, oferujàce niecodziennà
atmosfer´ i autentycznoÊç polskiej wsi.
Jak zatem poÊród wielu ofert turystyki wiejskiej wybraç te najlepsze? W wyborze tym pomocne b´dà foldery tematyczne Odpoczywaj na wsi: aktywnie, edukacyjnie, kulinarnie, naturalnie i tradycyjnie, których elektroniczna wersja, w 5 wersjach j´zykowych, dost´pna jest na stronie http://ksow.pl/biblioteka-ksow/biblioteka-2014.html.
Wybrane oferty Hitów Turystyki Wiejskiej charakteryzujà si´ kompleksowoÊcià i zró˝nicowaniem, dzi´ki
czemu dajà mo˝liwoÊç ciekawego, urozmaiconego
sp´dzania czasu wolnego. Ich charakter jest interaktywny – turyÊci mogà aktywnie korzystaç z wielu atrakcji o przeró˝nej tematyce i uwalniaç swojà kreatywnoÊç, realizowaç pasje i hobby. Temat przewodni produktów, zawsze nawiàzujàcy do dziedzictwa obszarów
wiejskich, jest bardzo zró˝nicowany.

Odpoczywaj na wsi! Aktywnie
Polska wieÊ to idealny wybór dla wszystkich, którzy cenià sobie wypoczynek w ruchu. Liczba mo˝liwoÊci jest wprost nieograniczona. Rozległe, ogólnodost´pne
lasy zachwycajà nie tylko pi´knem przyrody i kojàcà ciszà, ale tak˝e nieprzebranà liczbà szla-

Osoby aktywne i uprawiajàce sport przekonajà si´,
˝e na wsi na wyciàgni´cie r´ki znajdujà si´ tereny sprzyjajàce wysiłkowi o ró˝nym poziomie intensywnoÊci.
Hity Turystyki Wiejskiej, Odpoczywaj na wsi! Aktywnie
to:
1 Rancho u Zapotocznego – Prawie Dziki Zachód
(www.ranchouzapotocznego.pl)
1 Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Kogutem” – Wypoczynek i zabawa (www.podkogutem.pl)
1 Gospodarstwo
agroturystyczne
„Agrorelaks” – Po leÊnych duktach (www.agrorelaks.com.pl)
1 Babskie Ranczo – Przekraczajàc wrota czasu (www.
babskieranczo.pl)
1 Pałac Baborówko – W równowadze i harmonii
z koniem (www. baborowko.pl)
1 Sudecki Szlak Konny – Górskimi Êcie˝kami (www.
gtj.pttk.pl/szlaki-sudety.html)
Odpoczywaj na wsi! Edukacyjnie
Odpoczynek na wsi stanowi niepowtarzalnà okazj´ do zrozumienia, czym jest
wieÊ. Spragnieni wiedzy i wra˝eƒ mogà
uczestniczyç w codziennym ˝yciu wsi i gospodarstwa rolnego, doÊwiadczajàc
wszystkimi zmysłami kolorów, kształtów, dêwi´ków, zapachów i smaków. Zaskakujàcy Êwiat polskiej wsi zachwyca swojà ró˝norodnoÊcià. Tu mo˝na odkryç, jak
za dawnych czasów piekło si´ pachnàcy chleb, tłoczyło pyszne, zdrowe soki czy grało na instrumentach, których dêwi´k uÊwietniał wiejskie wesela.
Hity Turystyki Wiejskiej, Odpoczywaj na wsi! Edukacyjnie to:

Wspaniały, aktywny wypoczynek w miejscu oddalonym od zgiełku cywilizacji
gwarantuje „Rancho u Zapotocznego”

ków, które mo˝na przemierzaç na ró˝ne sposoby. Spragnieni wypoczynku nad wodà tak˝e majà wiele mo˝liwoÊci. Jeziora i rzeki zapraszajà nie tylko do kàpieli.
24

Niezwykłe muzeum wsi znajduje si´ na terenie gospodarstwa „Pod Lipà”
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

1 Agroturystyka nad jeziorem Sopieƒ – Sekrety prawdziwego chleba (www.agroturystyka-sopien.pl)
1 Siedlisko „Synowcówka” – Matematyka w kuchni
(www.synowcowka.republika.pl)
1 Małopolska WieÊ dla Dzieci – Màdrze, wesoło, blisko przyrody (www.sot.org.pl)
1 Mazowieckie Sioło „Julianówka” – Stodoła babci
Julci (www.julianowka.com.pl)
1 Ekozagroda „Jabłoniowy Sad” – Sztuka tłoczenia
soku (www.ekozagroda.pl)
1 Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Lipà” – Podró˝
w czasie (www.podlipa.lezajsk.pl)
1 Galeria Wsi Polskiej – gospodarstwo agroturystyczne „Ostoja Dworska” – Dawne zwyczaje i tradycje
(www.przewodnik-swietokrzyski.com/ostoja.html)
1 Kapkazy – Szkoła Wra˝liwoÊci – Teatr dla dorosłych
i dzieci (www.kapkazy.art.pl)
1 Gospodarstwo agroturystyczne „U Flika” – Własnor´cznie pieczony chleb (www.uflika.com.pl)
Odpoczywaj na wsi! Kulinarnie
W trakcie podró˝y po Polsce i odpoczynku na wsi odkryç mo˝na bogactwo smaków i doznaƒ, jakie oferujà lokalne gospodarstwa czy tradycyjne obiekty gastronomiczne. Ile bowiem w Polsce regionów,
tyle sposobów na pyszne i zdrowe jedzenie. Na wsi
slow food nie jest hasłem marketingowym, ale sposobem, w jaki potrawy przygotowuje si´ od pokoleƒ.
Wiele receptur – wskutek dziejowej zawieruchy – uległo
zapomnieniu. DziÊ sà odkrywane i interpretowane
na nowo. Gospodynie i gospodarze do perfekcji opanowali kunszt przyrzàdzania smakowitych potraw z wykorzystaniem naturalnych produktów, które pochodzà
z gospodarstw rolnych lub rosnà w najbli˝szej okolicy – w pobliskich lasach i na łàkach.
Hity Turystyki Wiejskiej, Odpoczywaj na wsi! Kulinarnie to:

1 Małopolska WieÊ Pachnàca Ziołami – Bogactwo
smaków i zapachów (www.sot.org.pl)
1 Agroturystyka „Tatarska Jurta” – Smaki Orientu
(www.kruszyniany.pl)
1 Gospodarstwo agroturystyczne „Ziołowy Zakàtek” – Wakacje pachnàce ziołami (www.ziolowyzakatek.pl)
1 Gospodarstwo agroturystyczne „Trzy Âwierki” – Pyszne dary natury (www.trzyswierki.dt.pl)
1 Gospodarstwo agroturystyczne „Karczma Kaliska” – Uczta w carskim stylu (www.agroturystyka.kalisz.pl)
1 Dworek Tradycja – Smakołyki z g´siny (www.dworektradycja.pl)
Odpoczywaj na wsi! Naturalnie
Turystyka wiejska to doskonały pomysł
dla tych, którzy marzà o odkrywaniu dzikiej przyrody. Wiele obiektów turystyki
wiejskiej znajduje si´ dosłownie o krok
od g´stych, niemal nietkni´tych r´kà
człowieka, lasów czy od rzecznych rozlewisk, b´dàcych
zarazem siedliskami dla rzadkich gatunków ptaków.
Przyrod´ i natur´ w Polsce mo˝na poznawaç na wiele
sposobów. Cz´Êç gospodarstw prowadzi przydomowe
ogrody lub zielniki, w których odkryç mo˝na bogactwo
roÊlinnoÊci: ziół, kwiatów, krzewów. Trudno wyobraziç
sobie lepsze miejsce do niespiesznego relaksu.
Hity Turystyki Wiejskiej, Odpoczywaj na wsi! Naturalnie to:

Stawy Milickie to ostoja spokoju i naturalnego rytmu ˝ycia

„Ziołowy zakàtek” zaprasza do magicznej krainy pachnàcej ziołami
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

1 Stawy Milickie S.A. – W krainie niezwykłoÊci (www.
stawymilickie.pl)
1 Osada Karbówko – Luksus pod strzechà (www.
osadakarbowko.pl)
1 Pensjonat „Uroczysko Zaborek” – Dzika, nieokiełznana natura (www.zaborek.com.pl)
1 Wczasy w „Rzeczpospolitej Ptasiej” (Biuro Turystyki
25

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

Przyrodniczej „Dudek”) – Raj dzikiego ptactwa (www.
hoopoe.com.pl)
1 Piàtka znad Biebrzy – Ptasie foto-safari (www.hamulka.pl)
1 Gospodarstwo agroturystyczne „Siedem Ogrodów” – WÊród ziół i kwiatów (www.7ogrodow.pl)
1 Kraina Rumianku (Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego) – Wiejskie SPA (www.krainarumianku.pl)
Odpoczywaj na wsi! Tradycyjnie
Warto wybraç si´ w niezwykłà podró˝
w czasie. Odkrywanie dawnych tradycji
i zwyczajów mo˝e byç doskonałym pomysłem na oryginalny, nietypowy wypoczynek. W wielu miejscach mo˝na spróbowaç swoich sił w jednym z dawnych rzemiosł. Nic, poza wyobraênià, nie ogranicza tej wycieczki w czasie.
Kto zechce, mo˝e cofnàç si´ choçby i do Êredniowiecza – na polskiej wsi nie brakuje pasjonatów, którzy rekonstruujà niemal całe grody wyglàdajàce dokładnie
tak, jak przed kilkuset laty.
Hity Turystyki Wiejskiej, Odpoczywaj na wsi! Tradycyjnie to:

Stanisław Kozubek, gospodarz „Folwarku Zr´bice”, zaprasza w goÊcinne progi. Na turystów czeka nie tylko wspaniała baza rekreacyjno-sportowa, ale tak˝e pierwsza w Polsce Szkoła Domowego Masarstwa

1 Agroturystyka u Kowalowej – Pasja tworzenia, precyzja wykonania (www.czerniec.pl)
1 Folwark Zr´bice – Aktywna rekreacja i domowe
masarstwo (www.folwark-zrebice.pl)
1 Agroturystyka „Chlebowa Chata” – Tradycja pełna wzruszeƒ (www.chlebowachata.pl)
1 Gospodarstwo agroturystyczne „Gród P´dzików” – W rycerskim stylu (www.grodpedzikow.pl)
1 Garncarska Wioska – Nie Êwi´ci garnki lepià (www.
garnarcarskawioska.pl)
Departament Spraw Społecznych i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Rybactwo i Morze 2014-2020
Ustawa o wspieraniu zrównowa˝onego rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego umo˝liwi realizacj´ Programu Operacyjnego (EFMR) Rybactwo i Morze (PO
RYBY 2014-2020). Projekt ustawy przyj´ła 19 maja br. Rada Ministrów. Ustawa b´dzie regulowaç sposób wdra˝ania Programu dla
polskiego sektora rybackiego na lata 2014-2020.

W

i´kszoÊç rozwiàzaƒ przyj´tych w projekcie ustawy
opiera si´ o rozwiàzania
funkcjonujàce w okresie programowania 2007-2013. Jest tak m.in.
w przypadku systemu instytucjonalnego, warunków przyznawania
i zwrotu pomocy finansowej, sprawozdawczoÊci, monitoringu oraz
ewaluacji. Jednak˝e przyszły okres
programowania zawiera nowe
komponenty w postaci kontroli,
gromadzenia danych połowowych,
wprowadzania
do obrotu i przetwarzania
produktów
rybołówstwa
oraz zintegrowanej polityki
morskiej.
PO RYBY 2014-2020 b´dzie współfinansowany ze
Êrodków EFMR. Kwota przyznanych
Polsce Êrodków finansowych wynosi ponad 531 mln euro, co łàcznie
z wkładem z bud˝etu krajowego
(ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro, czyli blisko 3
mld zł. Oznacza to, ˝e nasz kraj jest
w czołówce paƒstw, które otrzymały
najwi´cej Êrodków. Polska plasuje
si´ tu˝ za Hiszpanià, Francjà i Włochami.
Projekt Programu zakłada realizacj´ szeÊciu priorytetów Unii Europejskiej, na które zostały podzielone Êrodki finansowe. Pierwszy priorytet to Promowanie rybołówstwa
zrównowa˝onego Êrodowiskowo,
zasobooszcz´dnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

na wiedzy. Przeznaczone na realizacj´ tego priorytetu Êrodki finansowe – blisko 190 mln euro – obejmà rybołówstwo bałtyckie i rybactwo Êródlàdowe.
Zdecydowanie wi´cej pieni´dzy
ni˝ w latach 2007-2013 – blisko 269 mln euro – zostanie przeznaczonych na drugi priorytet:
Wspieranie akwakultury zrównowa˝onej Êrodowiskowo, zasobooszcz´dnej, innowacyjnej, konkuren-

cyjnej i opartej na wiedzy. Stawiamy
na rozwój akwakultury (hodowla
ryb w obiektach zamkni´tych, m.in.
karpia i pstràga – zakłada si´, ˝e
produkcja pstràga powinna wzrosnà dwukrotnie), poniewa˝ w Êwiecie malejà zasoby naturalne.
Trzeci priorytet to Wspieranie
wdra˝ania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, na którego realizacj´
przeznaczono ok. 30 mln euro.
W tym przypadku wsparcie otrzymajà działania z dziedziny kontroli
i egzekwowania prawa oraz zbierania danych rybackich.
Na czwarty priorytet: Zwi´kszenie
zatrudnienia i spójnoÊci terytorialnej przeznaczono ponad 93 mln
euro. Z pomocà Êrodków UE w la-

tach 2007-2013 dobrze si´ rozwin´ły obszary zale˝ne od rybactwa,
niemniej jednak pewne działania
i inicjatywy wymagajà kontynuacji,
stàd wsparcie tych obszarów.
Wspieranie obrotu i przetwarzania to piàty priorytet, a na jego realizacj´ przeznaczone zostanie 81
mln euro. Pomocà finansowà obj´te majà zostaç m.in. działania
w zakresie opracowania planów
produkcji i obrotu, skierowane
do organizacji producenckich, pojawià si´ te˝ dopłaty do przechowywania (w sytuacji chwiejnoÊci cenowej rynku). Na działania w zakresie
przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury, które tak˝e b´dà realizowane w ramach tego
priorytetu, zaplanowano 40 mln
euro.
Szósty priorytet to Wspieranie wdra˝ania Zintegrowanej
Polityki Morskiej z alokacjà
ok. 3,3 mln euro.
PO RYBY 2014-2020 obejmie tak˝e pomoc technicznà
na administracyjne wsparcie
jego wdra˝ania. Na ten cel przeznaczona zostanie kwota ponad 42
mln euro.
W ramach priorytetów pomoc finansowa obejmowaç b´dzie nie
tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, ale równie˝
nowe komponenty, dotychczas finansowane z innych êródeł ni˝ Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz
zintegrowana polityka morska.
Program został oficjalnie przekazany Komisji Europejskiej.
Departament Rybołówstwa
[22 623 24 04
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Kredyty preferencyjne
na realizacj´ inwestycji
Zmiany w zasadach ich udzielania

A

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera
ze Êrodków krajowych realizacj´ inwestycji w gospodarstwach
rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie Êródlàdowym oraz przetwórstwie produktów
rolnych, ryb, skorupiaków i mi´czaków. Przed akcesjà Polski do UE kredyty preferencyjne stanowiły podstawowe êródło finansowania inwestycji zwiàzanych z poprawà jakoÊci
i konkurencyjnoÊci produktów rolnych, dostosowaniem gospodarstw
do wymogów rynku czy zwi´kszeniem efektywnoÊci produkcji. Dzisiaj
kredyty preferencyjne, równolegle ze
współfinansowaniem
inwestycji
z programów unijnych, stanowià
wa˝ne êródło finansowania przedsi´wzi´ç w rolnictwie i przetwórstwie.
Przy ich udziale mo˝na zrealizowaç
wiele ró˝nych projektów, w tym m.in.
kontynuowana jest pomoc majàca
na celu utworzenie lub powi´kszenie
gospodarstw rolnych poprzez zakup
u˝ytków rolnych.
Kredyty preferencyjne udzielane sà
28

na podstawie przepisów rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 27
stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadaƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.
Nr 187 ze zm.). Zgodnie z zapisami
ww. rozporzàdzenia, udzielanie kredytów preferencyjnych jest ograniczone do mikro- małych i Êrednich
przedsi´biorstw. Pomoc du˝ym
przedsi´biorstwom b´dzie mo˝liwa
do stosowania po notyfikacji Komisji
Europejskiej, z wyłàczeniem pomocy
udzielanej na zasadach de minimis.
W 2015 r. mo˝na ubiegaç si´
o nast´pujàce preferencyjne kredyty
inwestycyjne:
1 z dopłatami ARiMR do oprocentowania:
· na inwestycje w rolnictwie i rybactwie Êródlàdowym (linia RR),
· na zakup u˝ytków rolnych
(linia Z),
· na inwestycje w przetwórstwie
produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mi´czaków oraz na zakup akcji i udziałów (linia PR),

1 z cz´Êciowà spłatà kapitału
na zakup u˝ytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).
Pomimo zmniejszenia liczby linii
kredytowych, utrzymano mo˝liwoÊç
realizacji wi´kszoÊci inwestycji zarówno w rolnictwie, jak i w przetwórstwie, w tym równie˝ na zakup u˝ytków rolnych. Zakup wyłàcznie u˝ytków rolnych jest obj´ty pomocà de
minimis w sektorze rolnym – max
15 000 EUR w ciàgu 3 lat (linia Z)
lub pomocà dla młodych rolników
w formie cz´Êciowej spłaty kapitału
(linia MRcsk). Natomiast, je˝eli zakup gruntów stanowi cz´Êç inwestycji
obejmujàcej równie˝ inne elementy – np. zakup lub budow´ budynków, to mo˝e byç finansowany kredytem w cz´Êci nieprzekraczajàcej 10% łàcznej kwoty planowanych
do poniesienia nakładów inwestycyjnych (linia RR).
Warto przypomnieç, ˝e tak jak
w latach wczeÊniejszych kredyt mo˝e
byç udzielony na zakup u˝ytków rolnych, budynków i budowli, je˝eli
w okresie ostatnich 10 lat poprzeBIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

bowiàzanie, które sprawia, ˝e projekt lub działanie jest nieodwracalne, w zale˝noÊci od tego, które z wymienionych wydarzeƒ nastàpiło
wczeÊniej. Zakupu gruntów i prac
przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleƒ i przeprowadzenie
analiz wykonalnoÊci, nie uznaje si´
za rozpocz´cie realizacji projektu
lub działania.
W przypadku kredytów z dopłatami do oprocentowania stosowanymi
jako pomoc de minimis efekt zach´ty nie obowiàzuje.
NowoÊcià jest równie˝ mo˝liwoÊç
kumulowania pomocy w formie dopłat do oprocentowania i cz´Êciowej
spłaty kapitału z innà pomocà paƒstwa w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikowalnych. Powy˝sze
oznacza, ˝e zasady udzielania kredytów preferencyjnych dopuszczajà
przykładowo mo˝liwoÊç sfinansowa-

Pomimo zmniejszenia w br. liczby linii kredytowych, utrzymano mo˝liwoÊç realizacji wi´kszoÊci inwestycji zarówno
w rolnictwie, jak i w przetwórstwie, w tym równie˝ na zakup u˝ytków rolnych

˝enia wniosku o kredyt. Przez rozpocz´cie prac nad danym projektem
lub odpowiednich działaƒ nale˝y rozumieç rozpocz´cie działaƒ lub prac
budowlanych zwiàzanych z inwestycjà lub pierwsze prawnie wià˝àce
zobowiàzanie do zamówienia urzàdzeƒ lub usług lub wszelkie inne zoBIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

nia budowy obory z wyposa˝eniem,
zakupu maszyn rolniczych czy linii
technologicznych z wykorzystaniem
ró˝nych programów pomocowych.
Warunkiem jest nie przekroczenie
intensywnoÊci pomocy okreÊlonej
w przepisach danego programu
wsparcia.

KREDYTY Z DOPŁATÑ
DO OPROCENTOWANIA
O kredyt z dopłatà ARiMR do oprocentowania mogà ubiegaç si´ podmioty podejmujàce lub prowadzàce
działalnoÊç, wymienionà w Wykazie
działalnoÊci w zakresie rolnictwa,
przetwórstwa produktów rolnych,
przetwórstwa ryb, skorupiaków i mi´czaków lub w zakresie rybactwa
Êródlàdowego, które:
· sà osobami fizycznymi posiadajàcymi pełnà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych,
· sà osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej,
· sà mikro-, małym lub Êrednim
przedsi´biorstwem (MÂP),
· nie sà emerytami lub rencistami
z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolnoÊci do pracy,
· nie znajdujà si´ w trudnej
sytuacji,
· nie majà niezrealizowanego
obowiàzku zwrotu pomocy wynikajàcego z decyzji Komisji Europejskiej.
Maksymalna długoÊç okresu kredytowania wynosi 15 lat. Okres karencji nie mo˝e przekroczyç 2 lat.
Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych wynosi nie wi´cej ni˝ stopa
referencyjna WIBOR ustalana dla
po˝yczek na rynku mi´dzybankowym
udzielanych na okres 3 miesi´cy
(WIBOR 3M), zaokràglona do drugiego miejsca po przecinku, powi´kszona o nie wi´cej ni˝ 2,5 punktu
procentowego, i płacone jest przez:
1 kredytobiorc´ – w wysokoÊci 0,67 oprocentowania obliczonego zgodnie z wy˝ej przedstawionym
sposobem, jednak nie mniej ni˝ 3%,
a w przypadku gdy oprocentowanie
obliczone zgodnie z tym sposobem
wynosi poni˝ej 3% – w wysokoÊci tego oprocentowania,
1 Agencj´ – w pozostałej cz´Êci.
W bie˝àcym roku ARiMR wprowadziła konkursowy system podziału
29
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dzajàcych dzieƒ zło˝enia wniosku
o udzielenie kredytu, zakup tych
u˝ytków rolnych, budynków lub budowli nie był obj´ty pomocà ze
Êrodków publicznych. Natomiast nabywane za kredyt maszyny i urzàdzenia nie mogà mieç w dniu sprzeda˝y wi´cej ni˝ 5 lat oraz nie mogły byç
kupione z wykorzystaniem Êrodków
publicznych.
W zasadach udzielania kredytów
preferencyjnych, w stosunku do lat
ubiegłych, wprowadzono kilka istotnych zmian, m.in. warunek wynikajàcy z koniecznoÊci dostosowania
krajowych przepisów udzielania pomocy do przepisów Unii Europejskiej, zgodnie z którymi pomoc mo˝e byç udzielona, je˝eli wywołuje
efekt zach´ty. Powy˝sze oznacza, ˝e
prace nad danym projektem lub odpowiednie działania nie mogà rozpoczàç si´ wczeÊniej ni˝ w dniu zło-
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Êrodków finansowych (limitów dopłat) pomi´dzy banki, z uwzgl´dnieniem najni˝szego oprocentowania
oraz opłat i prowizji zwiàzanych
z kredytem. System ten przyczynił si´
do obni˝enia kosztów zwiàzanych
z kredytem, ponoszonych zarówno
przez kredytobiorców, jak i przez
Agencj´.
Kredyt na inwestycje w rolnictwie i rybactwie
Êródlàdowym (linia RR)
Kredyt z linii RR mo˝e zostaç przeznaczony na sfinansowanie inwestycji realizowanych w gospodarstwach
rolnych lub działach specjalnych
produkcji rolnej oraz w rybactwie
Êródlàdowym. Gospodarstwa rolne
i działy specjalne produkcji rolnej
mogà ubiegaç si´ o wsparcie na wykonanie m.in. takich projektów jak:
1 budowa, przebudowa, remont
połàczony z:
· modernizacjà budynków lub budowli słu˝àcych do produkcji rolnej,
przechowywania, magazynowania,
przygotowywania produktów rolnych
do sprzeda˝y, w tym sprzeda˝y bezpoÊredniej, wraz ze zlokalizowanymi
w tych budynkach pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi,
· zakupem, monta˝em instalacji
technicznej, wyposa˝eniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzàcych
z rozbiórki, je˝eli rozbiórka jest niezb´dna w celu realizacji inwestycji,
1 zakup lub instalacja maszyn,
urzàdzeƒ lub wyposa˝enia słu˝àcych
do prowadzenia produkcji rolnej,
przechowywania, magazynowania,
przygotowywania produktów rolnych
do sprzeda˝y, w tym sprzeda˝y bezpoÊredniej, obejmujàcych w szczególnoÊci: sprz´t do uprawy, piel´gnacji, ochrony, nawo˝enia oraz
zbioru roÊlin, ciàgniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urzàdzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania
produktów rolnych, maszyny lub
30

urzàdzenia do przygotowywania lub
składowania pasz, maszyny lub urzàdzenia do pojenia zwierzàt i zadawania pasz, urzàdzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
1 zakup u˝ytków rolnych w cz´Êci
nieprzekraczajàcej 10% łàcznej kwoty pozostałych nakładów finansowanych z udziałem kredytu z linii RR,
1 zakup budynków lub budowli
słu˝àcych do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przy-

przeznaczonych do rybołówstwa
Êródlàdowego, zwiàzanych z poprawà bezpieczeƒstwa i higieny pracy
oraz jakoÊci produktów rybnych,
zdrowia ludzi i zwierzàt, a tak˝e zwiàzanych z ochronà Êrodowiska, w tym:
· zakupu, budowy lub modernizacji wyposa˝enia niezb´dnego
do odłowu ryb,
· zakupu ciàgników rolniczych
oraz specjalistycznych urzàdzeƒ lub
maszyn zapewniajàcych spełnienie

Kredyt z linii RR mo˝e zostaç przeznaczony m.in. na zało˝enie lub wyposa˝enie sadu lub plantacji wieloletniej

gotowywania produktów rolnych
do sprzeda˝y, w tym sprzeda˝y bezpoÊredniej, wraz ze zlokalizowanymi
w tych budynkach pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi,
1 zakładanie lub wyposa˝anie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym
plantacji roÊlin energetycznych,
1 wyposa˝anie pastwisk lub wybiegów dla zwierzàt, w szczególnoÊci
koszty grodzenia lub budowy wiat,
1 zakup i instalacj´ lub budow´
elementów infrastruktury technicznej
wpływajàcych bezpoÊrednio na warunki prowadzenia działalnoÊci rolniczej, w tym urzàdzeƒ do pozyskiwania energii odnawialnej.
Natomiast w rybactwie Êródlàdowym mo˝liwe jest zrealizowanie takich inwestycji jak np.:
1 budowa, rozbudowa, wyposa˝enie i modernizacja instalacji, w tym
budynków i budowli oraz urzàdzeƒ

warunków bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci
lub dobrostanu zwierzàt,
· zakupu komputerów i oprogramowaƒ słu˝àcych do zarzàdzania
oraz do sterowania działaniami rybołówstwa Êródlàdowego,
· zakupu Êrodków trwałych zwiàzanych z wdra˝aniem procedury systemów zarzàdzania jakoÊcià,
1 budowa, rozbudowa, wyposa˝enie i modernizacja instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, a tak˝e budynków lub budowli słu˝àcych
do produkcji w zakresie rybactwa,
w tym:
· zakupu lub zakupu i instalacji
aparatury pomiarowej, kontrolnej
oraz sprz´tu do sterowania procesem produkcji,
· zakupu urzàdzeƒ lub maszyn
niezb´dnych dla prawidłowego
utrzymania obiektów i prowadzenia
produkcji,
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

zakupu ciàgników rolniczych
oraz specjalistycznych maszyn zapewniajàcych spełnienie warunków
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci lub dobrostanu zwierzàt,
· zakupu komputerów i oprogramowaƒ słu˝àcych do zarzàdzania
gospodarstwem oraz do sterowania
procesem produkcji,
· zakupu sprz´tu majàcego na celu ochron´ przed drapie˝nikami
obiektów przeznaczonych do chowu
lub hodowli,
· zakupu Êrodków trwałych zwiàzanych z wdra˝aniem procedury systemów zarzàdzania jakoÊcià, w szczególnoÊci majàcych na celu popraw´
bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz
jakoÊci produktów, zdrowia ludzi lub
zwierzàt, zwiàzanych z ochronà Êrodowiska, a tak˝e wspieranie tradycyjnych form chowu lub hodowli ryb,
1 zakup lub modernizacja łodzi
wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb,
1 budowa, modernizacja lub zakupu instalacji lub urzàdzeƒ ograniczajàcych negatywny wpływ na Êrodowisko lub wpływajàcych na popraw´ Êrodowiska.
W ramach kredytów z linii RR
umo˝liwiono finansowanie inwestycji, która b´dzie wykorzystywana przez wi´cej ni˝ jedno gospodarstwo rolne lub wi´cej ni˝ jeden dział
specjalny produkcji rolnej. Takimi in·
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westycjami mogà byç np. budowa
wspólnego budynku do przechowywania płodów rolnych czy zakup
kombajnu. Wymagane jest zawarcie
umowy okreÊlajàcej zasady wspólnego u˝ywania.
Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç:
1 80% wartoÊci nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosiç wi´cej ni˝ 5 mln zł,
1 70% wartoÊci nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej lub na rybactwo Êródlàdowe i wynosiç wi´cej ni˝ 8 mln zł.
Łàczna wysokoÊç pomocy Agencji
jest okreÊlana przez bank w umowie
kredytu w dniu jej podpisania i nie

Kredyt na zakup u˝ytków rolnych (linia Z)
Kredyt z linii Z mo˝e zostaç udzielony wyłàcznie na zakup u˝ytków rolnych, których przeznaczenie okreÊlone w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy jest rolnicze,
o ile inwestycja ma na celu popraw´
struktury agrarnej. Zakup u˝ytków
rolnych mo˝e byç realizowany
z przeznaczeniem na utworzenie nowego lub powi´kszenie istniejàcego
gospodarstwa rolnego. W przypadku inwestycji polegajàcej na utworzeniu gospodarstwa rolnego, powierzchnia takiego gospodarstwa

W ramach kredytów z linii RR umo˝liwiono tak˝e finansowanie inwestycji, która b´dzie wykorzystywana przez wi´cej
ni˝ jedno gospodarstwo rolne. Takà inwestycjà mo˝e byç np. zakup kombajnu
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W rybactwie Êródlàdowym mo˝liwe jest zrealizowanie takich inwestycji, jak budowa i rozbudowa obiektów stawowych,
a tak˝e budynków lub budowli słu˝àcych do produkcji w zakresie rybactwa

mo˝e przekroczyç 40% wysokoÊci
udzielonego kredytu lub 60%, je˝eli
inwestycja realizowana jest:
1 przez młodego rolnika lub producenta rolnego, który podlega
obowiàzkowi podatkowemu w zakresie podatku rolnego z tytułu nabycia gospodarstwa nie dłu˝ej ni˝ 5 lat
przed zło˝eniem wniosku o kredyt,
1 w gospodarstwie rolnym lub
dziale specjalnym produkcji rolnej
poło˝onym na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami, albo
w celu poprawy stanu Êrodowiska
naturalnego lub poprawy dobrostanu zwierzàt wykraczajàcych poza wymagania UE.
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nie mo˝e byç mniejsza od Êredniej
powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie.
Kredytu nie mo˝na przeznaczyç na:
1 sfinansowanie tej cz´Êci wartoÊci
gruntów okreÊlonej w umowie, która
przewy˝sza kwot´ b´dàcà iloczynem
wielkoÊci powierzchni gospodarstwa
rolnego i Êredniej ceny rynkowej
u˝ytków rolnych w danym województwie wg GUS,
1 zakup tej cz´Êci u˝ytków rolnych,
która spowoduje, ˝e powierzchnia

W celu uzyskania kredytu nale˝y zło˝yç w banku
współpracujàcym z ARiMR wniosek o kredyt wraz z
planem inwestycji i innymi dokumentami wymaganymi i
wskazanymi w danej linii kredytowej oraz przez bank

gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych b´dàcych w posiadaniu tego samego producenta rolnego
przekroczy 300 ha u˝ytków rolnych,
1 u˝ytków rolnych Skarbu Paƒstwa, je˝eli płatnoÊç rozło˝ona jest
na raty.
Ustalajàc minimalnà i maksymalnà powierzchni´ u˝ytków rolnych
uwzgl´dnia si´ grunty stanowiàce
własnoÊç wnioskodawcy oraz dzier˝awione przez niego w okresach
wieloletnich.
Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç 80% wartoÊci nakładów inwestycyjnych i wynosiç wi´cej ni˝
5 mln zł.
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Dopłaty do oprocentowania kredytu sà stosowane jako pomoc de
minimis w rolnictwie. WysokoÊç pomocy de minimis w rolnictwie na zakup u˝ytków rolnych, udzielonej jednemu podmiotowi, nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci 15 000 EUR
w okresie trzech lat, tj. w bie˝àcym
roku podatkowym i w ciàgu poprzedzajàcych go 2 lat podatkowych,
z uwzgl´dnieniem kwot pomocy de
minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów. Udzielona jednemu podmiotowi w okresie ww. trzech lat łàczna wysokoÊç:
1 pomocy de minimis w rolnictwie
i pomocy de minimis w rybołówstwie
nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci 30 000 EUR,
1 pomocy de minimis, pomocy de
minimis w rolnictwie i pomocy de
minimis w rybołówstwie nie mo˝e
przekroczyç równowartoÊci 200 000
EUR.
Łàczna wysokoÊç pomocy Agencji
na zakup u˝ytków rolnych w gospodarstwie rolnym jest okreÊlana przez
bank w umowie kredytu w dniu jej
zawarcia i tak jak w przypadku linii
RR nie mo˝e przekroczyç 40%
lub 60% kwoty udzielonego kredytu.
Kredyt na inwestycje w przetwórstwie
produktów rolnych, ryb, skorupiaków
i mi´czaków oraz na zakup akcji
lub udziałów (Linia PR)
W ramach inwestycji realizowanych
w przetwórstwie produktów rolnych
mo˝liwe jest sfinansowanie projektów, które obejmujà m.in.:
1 budow´ lub remont połàczony
z modernizacjà budynków lub budowli słu˝àcych do przetwórstwa
i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiàcej integralnà cz´Êç
tych budynków lub budowli,
1 zakup lub zakup i instalacj´, maszyn lub urzàdzeƒ słu˝àcych do:
· magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniajàcych utrzy-

manie jakoÊci i bezpieczeƒstwo
˝ywnoÊci,
· przetwarzania produktów rolnych,
· magazynowania produktów lub
półproduktów oraz ich przygotowania do sprzeda˝y,
1 zakup lub zakup i instalacj´ aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz
sprz´tu do sterowania procesem
produkcji lub magazynowania,
1 zakup komputerów i oprogramowaƒ słu˝àcych do zarzàdzania
przedsi´biorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
1 zakup Êrodków transportu niezb´dnych dla sprawnego przebiegu
procesu technologicznego lub
do magazynowania,
1 zakup specjalistycznych Êrodków
transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów,
zapewniajàcych spełnienie warunków bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci lub
dobrostanu zwierzàt.
W przetwórstwie ryb, skorupiaków
i mi´czaków kredyt mo˝e byç przeznaczony na przedsi´wzi´cia, które
obejmujà:
1 budow´, rozbudow´ lub modernizacj´ budynków lub budowli słu˝àcych do przetwórstwa i magazynowania ryb, skorupiaków i mi´czaków, w tym infrastruktury technicznej
stanowiàcej integralnà cz´Êç tych
budynków lub budowli,
1 zakup lub zakup i instalacj´ maszyn, urzàdzeƒ lub wyposa˝enia do:
· magazynowania lub przygotowania ryb, skorupiaków i mi´czaków do przetwarzania, zapewniajàcych utrzymanie jakoÊci i bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci,
· przetwarzania ryb, skorupiaków
i mi´czaków,
· magazynowania produktów lub
półproduktów oraz ich przygotowania do sprzeda˝y,
1 zakup lub zakup i instalacj´ aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz
sprz´tu do sterowania procesem
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podatkowego w zakresie podatku
rolnego lub podatku od działów
specjalnych produkcji rolnej do dnia
zło˝enia wniosku o kredyt nie upłyn´ło wi´cej ni˝ 12 miesi´cy.
Kredytobiorcà nie mo˝e byç:
1 podmiot znajdujàcy si´ w trudnej
sytuacji,
1 podmiot, na którym cià˝y dotàd
niezrealizowany obowiàzek zwrotu
pomocy wynikajàcy z wczeÊniejszej
decyzji Komisji Europejskiej uznajàcej pomoc za niezgodnà z prawem
i z rynkiem wewn´trznym,
1 osoba, która ma ustalone prawo
do renty z tytułu całkowitej niezdolnoÊci do pracy,
1 emeryt.

pomocy. Kwota ta płacona jest
w dwóch ratach:
1 I rata w wysokoÊci 80% kwoty
pomocy – po przedstawieniu dowodów wpłat za zakupione u˝ytki rolne
wraz z aktem notarialnym lub prawomocnym postanowieniem sàdu
o przysàdzeniu własnoÊci albo wraz
z prawomocnym postanowieniem
organu egzekucyjnego o przyznaniu
własnoÊci, potwierdzajàcym nabycie
tych u˝ytków rolnych,
1 II rata – po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, pod warunkiem, ˝e kredyt nie został wczeÊniej
spłacony.
Warunkiem udzielenia pomocy
jest:

KREDYTY Z CZ¢ÂCIOWÑ SPŁATÑ
KAPITAŁU NA ZAKUP U˚YTKÓW
ROLNYCH PRZEZ MŁODYCH
ROLNIKÓW (LINIA MRCSK)
W ramach zasad udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzono
nowego rodzaju pomoc polegajàcà
na cz´Êciowej spłacie kapitału kredytu przeznaczonego na zakup u˝ytków rolnych w celu utworzenia lub
powi´kszenia gospodarstwa rolnego
przez młodego rolnika, tj. osob´,
która w dniu zło˝enia wniosku o kredyt ma nie wi´cej ni˝ 40 lat, posiada odpowiednie umiej´tnoÊci i kwalifikacje zawodowe i która po raz
pierwszy rozpocznie działalnoÊç
w gospodarstwie rolnym jako kierujàcy tym gospodarstwem.
Mo˝liwe jest przyznanie pomocy
osobie fizycznej, która rozpocz´ła
prowadzenie działalnoÊci rolniczej
przed dniem zło˝enia wniosku o kredyt, je˝eli od powstania obowiàzku
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W ramach zasad udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzono nowego rodzaju pomoc polegajàcà na cz´Êciowej
spłacie kapitału kredytu przeznaczonego na zakup u˝ytków rolnych w celu utworzenia lub powi´kszenia gospodarstwa
rolnego przez młodego rolnika

Kwota kredytu z cz´Êciowà spłatà
kapitału przeznaczona na sfinansowanie cz´Êci kosztów zakupu u˝ytków rolnych nie mo˝e przekroczyç 90% wartoÊci nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne
i nie mo˝e wynosiç wi´cej ni˝ 5 mln
zł. Okres kredytowania nie mo˝e
byç krótszy ni˝ 5 lat. Oprocentowanie ustala bank i okreÊla w umowie
kredytu.
WysokoÊç pomocy nie mo˝e przekroczyç 60% kwoty udzielonego kredytu i nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ równowartoÊç w złotych 70 000 EUR,
przeliczonej wg Êredniego kursu
NBP ustalonego na dzieƒ udzielenia

1 dołàczenie przez wnioskodawc´
do wniosku o udzielenie kredytu planu inwestycji, którego realizacja powinna rozpoczàç si´ w okresie 9
miesi´cy od dnia zawarcia umowy
kredytu i zapewnia osiàgni´cie rocznej nadwy˝ki bezpoÊredniej z działalnoÊci rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokoÊci co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia
udzielenia kredytu,
1 posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa potwierdzonych odpowiednim Êwiadectwem lub dyplomem.
Osobom, które nie posiadajà
kwalifikacji zawodowych w zakresie
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produkcji lub do magazynowania,
1 zakup komputerów i oprogramowaƒ słu˝àcych do zarzàdzania
przedsi´biorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
1 zakup Êrodków transportu niezb´dnych do sprawnego przebiegu
procesu technologicznego lub
do magazynowania,
1 zakup specjalistycznych Êrodków
transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów,
zapewniajàcych spełnienie warunków bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci lub
dobrostanu zwierzàt.
Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç 70% wartoÊci nakładów inwestycyjnych w przypadku inwestycji realizowanych w przetwórstwie produktów
rolnych, ryb, skorupiaków i mi´czaków i wynosiç wi´cej ni˝ 16 mln zł.
Łàczna kwota pomocy w formie
dopłat do oprocentowania nie mo˝e
przekroczyç 40% wysokoÊci udzielonego kredytu.
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rolnictwa b´dzie mo˝na przyznaç
pomoc, je˝eli zobowià˝à si´ do ich
uzyskania, w okresie 3 lat od dnia
zawarcia umowy kredytu.
PROCEDURA UBIEGANIA SI¢
O PREFERENCYJNY KREDYT
INWESTYCYJNY
W celu uzyskania kredytu nale˝y zło˝yç w banku współpracujàcym

z ARiMR wniosek o kredyt wraz
z planem inwestycji i innymi dokumentami wymaganymi i wskazanymi
w danej linii kredytowej oraz przez
bank. O kredyty preferencyjne mo˝na ubiegaç si´ w: Banku BG˚ BNP
Paribas S.A., Banku Polskiej SpółdzielczoÊci S.A., SGB-Banku S.A.,
Banku Polska Kasa Opieki S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym
S.A., a tak˝e w bankach spółdziel-

czych zrzeszonych w BPS S.A. i SGBBanku S.A.
Szczegółowe zasady udzielania
kredytów preferencyjnych dost´pne
sà na stronie internetowej ARiMR
(www. arimr. gov. pl w zakładce: Pomoc krajowa od 2015 roku).
Departament Wsparcia Krajowego
[ 22 318 48 50
Zdj´cia: M. Borkowski, I. Chlolewa, T. Darul, R. Kania,
© Pantherstock / Photogenica

Albo bioasekuracja,
albo rekompensaty
Program walki z afrykaƒskim pomorem Êwiƒ
Program rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierzàt jest programem pomocowym, uruchomionym w zwiàzku
z wejÊciem w ˝ycie w dniu 29 kwietnia 2015 r. rozporzàdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji majàcego
na celu zapobieganie szerzeniu si´ afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ”
na lata 2015-2018.

P

rogram bioasekuracji został
wprowadzony na obszarze
województwa podlaskiego,
w powiatach: sejneƒskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny,
augustowskim w gminach Lipsk
i Płaska, białostockim w gminach
Czarna Białostocka, Gródek, SupraÊl, Wasilków i Michałowo oraz
sokólskim w gminach Dàbrowa
Białostocka, Janów, Krynki, Kuênica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka
Szudziałowo.
Głównym celem programu bioasekuracji jest zapobieganie szerzeniu si´ wirusa afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ ze zwierzàt dzikich (dzik)
na zwierz´ta gospodarskie z gatunku Êwinia oraz pomi´dzy stadami
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Êwiƒ utrzymywanych w gospodarstwach. Cel tej jest realizowany poprzez:
1 zwi´kszenie poziomu bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujàcych Êwinie poprzez zobligowanie
ich do spełnienia wymagaƒ wymienionych w programie;
1 wydanie przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji nakazujàcej zabicie lub poddanie ubojowi
Êwiƒ oraz zakazujàcej ich wprowadzania do gospodarstw i utrzymywania w gospodarstwach przez
okres trwania programu dla gospodarstw, które nie spełnià wymagaƒ
okreÊlonych w programie.
W przypadku gospodarstw, które
z ró˝nych przyczyn nie chcà lub nie

mogà dostosowaç si´ do wymogów programu, wprowadzono dwa
programy pomocowe, tj:
1 Odszkodowanie za zwierz´ta
zabite lub poddane ubojowi z nakazów okreÊlonych w wydanych decyzjach Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW);
1 Program rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierzàt w ramach programu bioasekuracji.
Program odszkodowaƒ realizowany jest przez organy inspekcji
weterynaryjnej, natomiast program
rekompensat realizowany jest przez
ARiMR.
Szczegółowy tryb ubiegania si´
o wypłat´ rekompensat oraz sposób ich naliczania został okreÊlony
w noweli ustawy o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt z dnia 11
marca 2004 r. (Dz. U. z 2014r.
poz. 1539), a w szczególnoÊci
w Art. 57g ust 11. W myÊl przytoczonych przepisów, posiadacz zwierzàt chcàc ubiegaç si´ o rekomBIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

w programie bioasekuracji, z widocznà datà wpływu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz
kopi´ decyzji wydanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, nakazujàcej zabicie Êwiƒ utrzymywanych
w gospodarstwie lub poddanie ich

WysokoÊç rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie Êwiƒ ustala si´ indywidualnie dla ka˝dego posiadacza tych
zwierzàt

wniosek o wypłat´ rekompensaty
za nieprzerwane nieutrzymywanie
w gospodarstwie zwierzàt z gatunku
Êwinia (sus scrofa) obj´tych programem bioasekuracji (wzór wniosku
dost´pny jest w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji). Do wniosku nale˝y załàczyç kopi´ oÊwiadczenia zło˝onego nie póêniej ni˝ 1 miesiàc
od daty wejÊcia w ˝ycie programu
bioasekuracji, ˝e gospodarstwo,
w którym przebywajà Êwinie, nie
spełni wymagaƒ okreÊlonych
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ubojowi oraz zakazujàcej wprowadzania do gospodarstwa Êwiƒ przez
okres wskazany w programie bioasekuracji oraz dokumenty potwierdzajàce wykonanie tej decyzji.
1 od dnia 15 maja ka˝dego roku,
w latach 2016-2018, zło˝yç wniosek o wypłat´ kolejnej transzy rekompensaty.
WysokoÊç rekompensaty ustala
si´ indywidualnie dla ka˝dego posiadacza zwierzàt na podstawie danych historycznych zawartych w Bazie Danych IRZ ARiMR za rok 2014

poprzez ustalenie Êredniej rocznej
liczby zwierzàt, za które b´dzie
przysługiwała rekompensata.
Ârednia roczna liczba zwierzàt
stanowi iloraz sumy liczby Êwiƒ
utrzymywanych w gospodarstwie
w ostatnim dniu ka˝dego miesiàca 2014 r. i liczby 12. W przypadku Êwiƒ utrzymywanych na własne
potrzeby Êrednia roczna liczba
zwierzàt wynosi 1.
Stawk´ za sztuk´ Êwini wyliczonà
w powy˝szy sposób ustali Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie danych z wniosków posiadaczy
zwierzàt, którzy przystàpili do programu rekompensat. Zgodnie z zało˝eniami noweli ustawy o ochronie
zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt z dnia
11 marca 2004 r. bud˝et programu kształtuje si´ nast´pujàco:
1 2015 r. – 2 050 300 zł,
1 2016 r. – 3 658 500 zł,
1 2017 r. – 3 658 500 zł,
1 2018 r. – 3 658 500 zł,
1 w latach 2019-2024 kwoty 0 zł.
Łàczny
bud˝et
programu
to – 13 025 800 zł.
Wyliczona kwota rekompensaty
b´dzie wypłacana posiadaczowi
zwierzàt w czterech transzach. Wypłata pierwszej transzy nastàpi
na podstawie zło˝onego przez posiadacza zwierzàt wniosku o rekompensat´, natomiast wypłata
pozostałych transz na podstawie
wniosków o wypłat´ składanych
przez posiadaczy zwierzàt w kolejnych latach trwania programu
(po 15 maja danego roku). Szczegółowy tryb wypłaty kolejnych
transz rekompensat oraz wysokoÊç
stawki okreÊli w drodze rozporzàdzenia Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

Departament Wsparcia Krajowego
[ 22 318 48 50
Zdj´cie: © Pantherstock / Photogenica
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pensat´ za nieprzerwane nieutrzymywania Êwiƒ winien w terminie:
1 do 29 maja 2015 r. – zło˝yç
oÊwiadczenia do PLW, ˝e gospodarstwo nie spełni wymagaƒ okreÊlonych w programie bioasekuracji,
1 do 29 lipca 2015 r. – zło˝yç
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Wsparcie dla gminnych
inwestycji w OZE
Dzi´ki zmianom w przepisach zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi gminy uzyskały dost´p do Êrodków finansowych na budow´ mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujàcych
odnawialne êródła energii w celu pozyskania energii elektrycznej
lub cieplnej na potrzeby własne.

go wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
Inwestycja w zakresie mikroinstalacji prosumenckich mo˝e byç realizowana zarówno na obiektach u˝ytecznoÊci publicznej, jak i na obiektach nale˝àcych do osób fizycznych,
Dofinansowanie inwestycji w OZE pod warunkiem, ˝e wytworzosparcie oferowane jest
w ramach działania Pod- ma charakter pomocy de minimis na energia elektryczna lub cieplstawowe usługi dla go- i nie mo˝e przekroczyç dla jednej na b´dzie wykorzystywana wyłàcznie
spodarki i ludnoÊci wiejskiej obj´tego gminy 200 tys. euro. Refundacji na potrzeby gospodarstwa domoPROW 2007-2013. Na inwestycje podlegajà koszty kwalifikowalne wego. Gmina mo˝e ubiegaç si´
w zakresie mikroinstalacji prosu- poniesione przez beneficjenta o budow´ dwóch ró˝nych mikroinmenckich zostało przeznaczone w wysokoÊci nieprzekraczajà- stalacji (np. pompy ciepła i ogniwa
w skali całego kraju 20 mln 475 tys. cej 90% tych kosztów (min. 10% fotowoltaicznego). Wa˝ne, aby zainkosztów kwalifikowalnych realizacji stalowane urzàdzenia nie spowodoeuro.
W maju br. we wszystkich woje- operacji to wkład własny benefi- wały przekroczenia zapotrzebowania odbiorcy na poszczególne rowództwach przeprowadzone zostały cjenta).
dzaje energii, tj. ciepło i enernabory wniosków o przyznagi´ elektrycznà.
nie pomocy na budow´ miZakoƒczenie realizacji inkroinstalacji wykorzystujàcych
westycji i zło˝enie wniosku
OZE. Teraz samorzàdy wojeo płatnoÊç powinno nastàpiç
wództw, na podstawie przyj´nie póêniej ni˝ 16 paêdziernitych kryteriów, weryfikujà
ka 2015 r. Na dzieƒ zło˝enia
wnioski, przyznajàc zgłoszowniosku o płatnoÊç zakupionym projektom punkty. Te dane w ramach przedmiotowene trafiajà do ARiMR, która
go działania urzàdzenia pona ich podstawie tworzy krajowinny byç zamontowane
wà list´ projektów. Zostanà
i w pełni sprawne do wytwaone umieszczane na niej
Mikroinstalacja prosumencka mo˝e byç realizowana na obiektach nale˝àcych do
zgodnie z liczbà uzyskanych osób fizycznych. Warunkiem jest wykorzystywanie wytworzonej energii wyłàcznie rzania energii elektrycznej lub
cieplnej. W przypadku mikroprzez nie punktów. Na liÊcie na potrzeby gospodarstwa domowego
instalacji prosumenckich poznajdà si´ inwestycje, których
Mikroinstalacja – jest to instalacja przez zamontowanie urzàdzeƒ rozuwartoÊç mieÊci si´ w limicie Êrodków
przeznaczonych w skali kraju na to odnawialnego êródła energii umo˝- mie si´ ich fizyczny monta˝
działanie. Lista krajowa zostanie po- liwiajàca wytworzenie energii, w tym na obiektach, gdzie b´dzie wytwadana do publicznej wiadomoÊci po- elektrycznej lub cieplnej, w iloÊci nie rzana energia elektryczna lub cieplprzez ogłoszenie na stronie wi´kszej ni˝ wynosi zu˝ycie tej ener- na. Monta˝ powinien zakoƒczyç si´
www.arimr.gov.pl. Na jej podstawie gii przez gospodarstwo domowe lub protokołem technicznego odbioru
samorzàdy województw b´dà mogły obiekt u˝ytecznoÊci publicznej. Łàcz- sprawnej mikroinstalacji.
podpisaç umowy o przyznanie po- na moc zainstalowanej mikroinstamocy z trzema gminami, których lacji nie mo˝e przekroczyç 40 kW
Departament Działaƒ Delegowanych
projekty zostały umieszczone na naj- mocy elektrycznej lub 120 kW mocy
[ 22 318 43 50
cieplnej w przypadku jednoczesnewy˝szych pozycjach listy.
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Prawie 238 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poczàtku swojego istnienia, czyli od 1994 r., do koƒca marca 2015 r. Z tej kwoty 118 mld zł trafiło do rolników
w ramach dopłat bezpoÊrednich. Kolejne ponad 63,9
mld zł to wsparcie wypłacone z bud˝etu PROW na lata 2007-2013, a 3,9 mld zł to pomoc przekazana ze
Êrodków PO Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013.
Na dofinansowanie Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw ARiMR przekazała prawie 7,2 mld zł.
Agencja wypłaciła tak˝e w ramach tzw. pomocy krajowej udzielanej z bud˝etu paƒstwa ponad 20,3 mld zł.
Pieniàdze te zostały przeznaczone m.in. na dopłaty
do kredytów inwestycyjnych i kl´skowych, dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierzàt gospodarskich
oraz wsparcie wypłacane do gruntów, które zostały zalesione w latach 2002-2003. Pozostała kwota została
przekazana na rozwój wsi i obszarów wiejskich w ramach unijnych programów pomocowych wdra˝anych
przez ARiMR w latach 2002-2006.

ARiMR koƒczy wypłacanie płatnoÊci obszarowych
za 2014 r. Do 15 maja na konta bankowe 1,3 mln
rolników trafiło z tego tytułu 13,9 mld zł. Zgodnie
z unijnym prawem wypłata zakoƒczy si´ 30 czerwca 2015 r.

W ramach płatnoÊci ONW ARiMR wypłaciła rolnikom
do połowy maja ponad 1,3 mld zł oraz takà samà
kwot´ w ramach płatnoÊci rolnoÊrodowiskowych.

W tym roku Agencja b´dzie przyjmowała wnioski
o przyznanie płatnoÊci obszarowych o miesiàc dłu˝ej – do 15 czerwca, a nie 15 maja, jak było w ostatnich latach. Kto si´ spóêni i nie zdà˝y zło˝yç wniosku
do 15 czerwca, b´dzie mógł to jeszcze zrobiç do 10
lipca, ale wówczas nale˝ne dopłaty b´dà obni˝ane o 1
proc. za ka˝dy roboczy dzieƒ zwłoki. W tym roku
na dopłaty bezpoÊrednie jest 3,5 mld euro i podobnie jak w latach ubiegłych nale˝y si´ spodziewaç, i˝
ubiegaç si´ o nie b´dzie ok. 1 mln 350 tys. polskich
rolników.

Rolnicy, którzy zdecydujà si´ posadziç na swoich gruntach las, mogà na ten cel otrzymaç z ARiMR specjalne
wsparcie. Pomoc b´dzie udzielana w ramach działania
Inwestycje w rozwój obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów, które finansowane jest z bud˝etu
PROW 2014-2020. Oprócz rolników mogà si´ o nià
ubiegaç tak˝e jednostki samorzàdu terytorialnego, czyli
jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Wnioski o takà pomoc nale˝y składaç w biurach powiatowych Agencji od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r.
Departament Komunikacji Społecznej

Na finiszu jest tak˝e przekazywanie dopłat za 2014 r.
z tytułu ONW oraz Programu rolnoÊrodowiskowego.
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

[ 22 318 40 90
Zdj´cie: P. WaÊ, fotolia
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Z pierwszej r´ki
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ARiMR odpowiada
Zamierzam ubiegaç si´ o pomoc na posadzenie lasu. Jakie sà
zasady ubiegania si´ o tego rodzaju wsparcie?
Aby otrzymaç takie wsparcie w ramach działania Inwestycje w rozwój
obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów, które finansowane jest
z bud˝etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, konieczne b´dzie posiadanie
specjalnego planu zalesieniowego,
który opracowuje nadleÊniczy oraz
dokonanie nasadzeƒ zgodnie z jego

w którym wnioskodawca zamierza
posadziç las. Najwi´cej ich b´dzie
mo˝na otrzymaç w przypadku posadzenia lasu w tzw. korytarzu ekologicznym, na obszarach zagro˝onych erozjà wodnà. Punkty przyznawane te˝ b´dà za posadzenie lasu
na terenach przylegajàcych do wód
Êródlàdowych, lasu lub obszaru zalesionego, a tak˝e na terenach
o nachyleniu powy˝ej 12 stopni
oraz za zalesianie gruntów w województwach, w których lesistoÊç jest
ni˝sza od 30 proc. Na tej podstawie
zostanie sporzàdzona lista okreÊla-

Od 15 czerwca do 17 sierpnia br. Agencja przyjmuje wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie. Szczegółowe informacje na temat mo˝liwoÊci korzystania z pomocy w ramach zalesienia gruntów rolnych mo˝na otrzymaç m.in. w jednostkach terenowych ARiMR oraz znaleêç na naszej stronie internetowej

zało˝eniami. Wnioski o przyznanie
wsparcia na zalesienie nale˝y składaç w biurach powiatowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właÊciwych ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania lub siedzib´ wnioskodawcy od 15 czerwca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r.
Nast´pnie zło˝one wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie zostanà poddane ocenie punktowej ze
wzgl´du na spełnienie kryteriów wyboru operacji. Punkty b´dà przydzielane w zale˝noÊci od miejsca,
38

jàca kolejnoÊç przysługiwania pomocy na zalesianie. Zostanie ona
podana przez Prezesa Agencji
do publicznej wiadomoÊci za poÊrednictwem portalu internetowego
ARiMR nie póêniej ni˝ 15 paêdziernika 2015 r.
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcjà oraz
inne niezb´dne dokumenty sà dost´pne na stronie internetowej:
www.arimr.gov.pl w zakładce Pomoc unijna i krajowa / PROW
2014-2020.

Kiedy młodemu rolnikowi przysługuje zwi´kszona płatnoÊç bezpoÊrednia? Wiem, ˝e otrzyma jà
osoba, która zało˝yła gospodarstwo rolne w ciàgu 5 lat
przed zło˝eniem pierwszego
wniosku o przyznanie jednolitej
płatnoÊci obszarowej w ramach
systemu płatnoÊci bezpoÊrednich
na lata 2015-2020, ale nie wiem
jak liczyç te lata? Czy rok do roku, czy na konkretny dzieƒ?
Co do zasady wy˝sze płatnoÊci
bezpoÊrednie b´dzie otrzymywała
osoba, która zamierza po raz pierwszy rozpoczàç samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub
rozpocz´ła działalnoÊç w gospodarstwie rolnym w ciàgu pi´ciu lat
przed pierwszym zło˝eniem wniosku
o jednolità płatnoÊç obszarowà
na lata 2015-2020 i w roku składania pierwszego wniosku o przyznanie płatnoÊci obszarowych nie
ukoƒczyła 41 roku ˝ycia. Taka osoba b´dzie otrzymywała wi´ksze
płatnoÊci obszarowe przez 5 kolejnych lat do maksymalnej powierzchni 50 ha gruntów u˝ytkowanych rolniczo, do których przysługuje jednolita płatnoÊç obszarowa.
Natomiast czas, w którym b´dà
przysługiwały podwy˝szone dopłaty
b´dzie wyliczany z ró˝nicy pomi´dzy
pi´cioletnim okresem, a liczbà lat,
które upłyn´ły od rozpocz´cia działalnoÊci rolniczej do zło˝enia pierwszego wniosku o przyznanie płatnoÊci obszarowych.
Czy jeÊli młody rolnik zło˝ył
pierwszy wniosek o płatnoÊci obszarowe w marcu 2010 roku, to
otrzyma je w wi´kszej wysokoÊci? A co si´ stanie w sytuacji,
gdy młody rolnik przejàł gospodarstwo w kwietniu 2010 r.
a wniosek o przyznanie płatnoÊci
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

obszarowych zło˝ył jeszcze
w marcu 2010 r. jego ojciec?
Prosz´ o wyjaÊnienie.
Je˝eli w tym roku rolnik (syn) zło˝ył
wniosek o płatnoÊci dla młodych
rolników jeszcze przed upływem 5
lat liczàc od dnia zło˝enia wniosku
w 2010 r. i spełni pozostałe warunki
do przyznania tej płatnoÊci, to
wsparcie zostanie mu przyznane
za 1 rok tzn. za 2015. W przyszłym
roku nie b´dzie uprawniony
do otrzymania płatnoÊci dla młodego rolnika w ramach dopłat bezpoÊrednich. Odnoszàc si´ do sytuacji,
w której w marcu 2010 r. wniosek
o płatnoÊci obszarowe składa ojciec, a syn, który spełnia kryteria
młodego rolnika, przejàł gospodarstwo w kwietniu 2010 r., trzeba wyraênie powiedzieç, ˝e ojciec nie miał
prawa składaç wniosku o przyznanie
dopłat bezpoÊrednich. Wynika to
z kardynalnej zasady dotyczàcej
przyznawania płatnoÊci obszarowych, obowiàzujàcej w ostatnich latach, ˝e dopłaty za dany rok do danego gruntu nale˝à si´ temu, kto
jest w ich posiadaniu na dzieƒ 31
maja danego roku. Zatem, w tym
przykładzie, ojciec nie mógł ubiegaç
si´ o przyznanie płatnoÊci obszarowych, poniewa˝ przekazujàc swojemu synowi gospodarstwo w kwietniu
nie posiadał ju˝ gruntów 31 maja.
Jakie sà zasady ustalania daty
rozpocz´cia prowadzenia gospodarstwa przez rolnika?
BIULETYN INFORMACYJNY 6/2015

Za rozpocz´cie prowadzenia
działalnoÊci rolniczej mo˝na uznaç
dat´ najwczeÊniejszego z nast´pujàcych zdarzeƒ:
1 wpis do krajowego rejestru
urz´dowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
1 wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o DziałalnoÊci Gospodarczej (CEIDG);
1 dat´ zło˝enia wniosku o:

Za rozpocz´cie działalnoÊci rolniczej mo˝na uznaç m.in. dat´ rejestracji zwierzàt gospodarskich

· przyznanie płatnoÊci na podstawie przepisów o płatnoÊciach bezpoÊrednich do gruntów rolnych
i oddzielnej płatnoÊci z tytułu cukru
lub przepisów o płatnoÊciach w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego,
· wsparcie finansowe w ramach
wdra˝anych w przeszłoÊci unijnych
programów pomocowych: SAPARD,
Sektorowy Program Operacyjny Re-

1 dat´ obj´cia rolnika ubezpieczeniem społecznym rolników
na podstawie przepisów o takim
ubezpieczeniu – tylko w przypadku
gdy został obj´ty tym ubezpieczeniem jako rolnik.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: A. Krawczyk, M. Wereda,
© Pantherstock / Photogenica

39

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Wy˝sze płatnoÊci bezpoÊrednie przysługujà młodemu rolnikowi, który zdecydował si´ samodzielnie prowadziç
gospodarstwo i w momencie składania pierwszego wniosku o dopłaty nie ukoƒczył 41. roku ˝ycia

strukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Plan
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013 – przeznaczonych dla osób
prowadzàcych działalnoÊç rolniczà
lub rolników;
· przyznanie pomocy finansowej
w ramach działaƒ lub poddziałaƒ
obj´tych wdra˝anym obecnie Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – przeznaczone dla osób prowadzàcych
działalnoÊç rolniczà lub rolników;
1 dat´ przyj´cia przez rolnika
w posiadanie zwierzàt gospodarskich obj´tych obowiàzkiem zgłoszenia do rejestru zwierzàt gospodarskich, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt;
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki
obowiàzujàce w okresie 01.04.2015 r. - 30.06.2015 r.
(wysokoÊç WIBOR – 1,81%, wg stawki z dnia 27.02.2015 r.)

Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorc´
w liniach kredytowych:
Lp.

Bank

Mar˝a
Banku

Oprocentowanie

K02
RR, Z, PR

K01
Ubezpieczeni Nieubezpieczeni

1

Bank Polskiej SpółdzielczoÊci SA

2.50

4.3100

3.0000

3.0000

2.1550

3.2325

2

SGB-Bank SA

2.50

4.3100

3.0000

3.0000

2.1550

3.2325

3

Krakowski Bank Spółdzielczy

2.50

4.3100

3.0000

3.0000

2.1550

3.2325

4

BNP Paribas SA

2.50

4.3100

3.0000

3.0000

2.1550

3.2325

5

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej SA

2.48

4.2900

3.0000

3.0000

2.1450

3.2175

6

Raiffeisen Bank Polska SA

2.30

4.1100

3.0000

3.0000

2.0550

3.0825

7

Bank Zachodni WBK SA

1.95

3.7600

3.0000

3.0000

1.8800

2.8200

8

Pekao SA

1.80

3.6100

3.0000

3.0000

1.8050

2.7075

Dotychczas szeÊç banków podpisało umowy z ARiMR o współpracy przy udzielaniu tego typu kredytów. Sà to: Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej SA, Bank Polskiej SpółdzielczoÊci SA, SGB-Bank SA, PEKAO SA, Krakowski Bank Spółdzieczy oraz BNP Paribas SA, który z dniem 30 kwietnia br. połàczył si´ z Bankiem BG˚ SA.

Oznaczenia symboli linii kredytowych:
RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie Êródlàdowym
Z
- kredyty na zakup u˝ytków rolnych
PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mi´czaków oraz na zakup akcji lub udziałów
K01 - kredyty kl´skowe inwestycyjne
K02 - kredyty kl´skowe obrotowe
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ZAPRASZAMY DO PODRÓ˚Y W MAGICZNY ÂWIAT POLSKIEJ WSI,
PRZYCIÑGAJÑCEJ RÓ˚NORODNOÂCIÑ FORM WYPOCZYNKU,
BOGACTWEM PRZYRODY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
O szczegółach czytaj w bie˝àcym numerze oraz na stronie http://www.polska.travel/odpoczywajnawsi/

