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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Paƒstwo!
W poprzednim wydaniu Biuletynu zwracałem uwag´
na niedopuszczalne oskar˝anie o złà jakoÊç polskiej ˝ywnoÊci bez posiadania konkretnych dowodów. Podtrzymuj´ to stwierdzenie. DziÊ jednak mamy do czynienia z innà sytuacjà. Nasze słu˝by kontrolne stwierdziły, ˝e
w trzech zakładach doszło do sfałszowania mi´sa wołowego mi´sem koƒskim. Dalsze procedury trwajà, aby
do koƒca wyjaÊniç cały problem.
Z mojej inicjatywy odbyło si´ 28 lutego spotkanie
przedstawicieli słu˝b odpowiedzialnych za kontrol´ ˝ywnoÊci, w sprawie działaƒ, jakie podj´te zostały, zgodnie
z decyzjà Komisji 2013/98/UE z 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli, w celu ustalenia skali wyst´powania oszukaƒczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu okreÊlonych rodzajów ˝ywnoÊci oraz Zaleceniem
Komisji, z tego samego dnia, w sprawie skoordynowanego planu kontroli, w celu ustalenia skali wyst´powania
oszukaƒczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu
okreÊlonych rodzajów ˝ywnoÊci.
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W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Głównego
Inspektoratu Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównego Inspektoratu JakoÊci Handlowej Artykułów Rolno-Spo˝ywczych
oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
W zwiàzku z koniecznoÊcià pobrania próbek do badaƒ
na obecnoÊç białka koƒskiego z towarów znajdujàcych
si´ w handlu detalicznym oraz bezpoÊrednio u producentów ustalono, ˝e próby handlowe pobiorà przedstawiciele Inspekcji Handlowej (75 próbek), natomiast
u producentów przedstawiciele Inspekcji JakoÊci Handlowej Artykułów Rolno-Spo˝ywczych (75 próbek). JeÊli zajdzie koniecznoÊç pobierania prób na terenie rzeêni,
próbkobranie to przeprowadzi Inspekcja Weterynaryjna.
Badanie mi´sa i ˝ywnoÊci b´dzie odbywało si´ metodà
jakoÊciowa i iloÊciowà.
W przypadku otrzymania wyniku dodatniego w analizie jakoÊciowej (stwierdzajàcego obecnoÊç zafałszowania, ale nie wskazujàcego jego poziomu), konieczne b´dzie przeprowadzenie badania iloÊciowego, wskazujàcego procentowà zawartoÊç udziału mi´sa koƒskiego.
Zgodnie z ustaleniami, koordynatorem działaƒ b´dzie
Główny Inspektor JakoÊci Handlowej Artykułów Rolno-Spo˝ywczych Stanisław Kowalczyk.
Te działania pokazujà, jak wa˝ne jest zbudowanie jednej słu˝by odpowiedzialnej za całokształt sprawowania
nadzoru nad bezpieczeƒstwem i jakoÊcià ˝ywnoÊci. Pokazuje to tak˝e, ˝e dobrym zało˝eniem było równie˝ podejÊcie do sposobu funkcjonowania tej jednej inspekcji,
a mianowicie to, aby miała ona charakter spionizowany
i była rodzajem aparatu policyjnego ds. wysoko wyspecjalizowanej kontroli ˝ywnoÊci.
Zwracam jednoczeÊnie uwag´, ˝e cała sprawa fałszownia mi´sa wołowego mi´sem koƒskim ma dziÊ praktycznie wymiar Êwiatowy. To istotny problem nie tylko dla
naszych słu˝b, ale i dla całej Unii Europejskiej, a nawet
dla całego handlu Êwiatowego.
Innymi wa˝nymi wydarzeniami były te˝ decyzje unijnych organów Komisji Europejskiej oraz Sàdu Trybunału
SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej.
Pierwsza sprawa dotyczy wystàpienia Komisji Europejskiej o obcià˝enie Polski kwotà 34,4 mln euro za uchybienia w zarzàdzaniu systemem wczesnych emerytur
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Planowana korekta dotyczy decyzji o przyznaniu rent
strukturalnych, z okresu programowania na lata 20042006 (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006).
Audyt Komisji Europejskiej stwierdził uchybienia, polegajàce na niewystarczajàcej, zdaniem KE, kontroli prowadzenia działalnoÊci rolniczej, w gospodarstwie rolnym przekazanym lub sprzedanym przez rencist´ strukturalnego.
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiada si´
za zaskar˝eniem decyzji w sprawie korekty do Trybunału SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej, ale ostatecznà
decyzj´ w tej sprawie podejmie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.
Druga sprawa odnosi si´ do wyroku Sàdu Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie T-241/10
Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej,
dotyczàcego decyzji Komisji 2010/152/UE z dnia 11
marca 2010 r. wyłàczajàcej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez paƒstwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. L 63, s. 7) w cz´Êci
wyłàczajàcej niektóre wydatki poniesione przez Polsk´.
Informuj´, ˝e obecnie trwa analiza tego wyroku pod
kàtem zasadnoÊci zło˝enia odwołania do Trybunału
SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej. Mo˝liwoÊç takà

stwarza art. 256 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
Odwołanie takie mo˝e zostaç zło˝one w ciàgu dwóch
miesi´cy od zawiadomienia o orzeczeniu i ograniczone
jest do kwestii prawnych. Podstaw´ prawnà odwołania,
zgodnie z art. 58 Statutu Trybunału SprawiedliwoÊci Unii
Europejskiej, mo˝e stanowiç:
1 brak właÊciwoÊci Sàdu Unii Europejskiej,
1 naruszenie procedury w post´powaniu przed Sàdem
Unii Europejskiej wpływajàce niekorzystnie na interesy
wnoszàcego odwołanie,
1 naruszenie prawa Unii przez Sàd Unii Europejskiej.
Je˝eli wyniki trwajàcych obecnie analiz wska˝à na
zasadnoÊç zło˝enia odwołania, wystàpi´ do Ministra
Spraw Zagranicznych z wnioskiem, o podj´cie działaƒ,
majàcych na celu zło˝enie przez Rzeczpospolità Polskà
odwołania do Trybunału SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej od wyroku Sàdu Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie T-241/10 Rzeczpospolita Polska
przeciwko Komisji Europejskiej.

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkiej Nocy
składamy najserdeczniejsze ˝yczenia
spokoju, wzajemnej ˝yczliwoÊci, umocnienia ducha i radoÊci płynàcej
ze Zmartwychwstania Paƒskiego.
Niech Tajemnica Zmartwychwstania na nowo napełni nas
nadziejà ˝ycia wiecznego i pomaga w pokonaniu trudów
jakie przynosi codziennoÊç.
Radosnego Alleluja
˝yczy
Kierownictwo i Pracownicy
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

Wsparcie krajowe na 2013 r.
Przyj´ta przez Senat ustawa wprowadza przejÊciowe wsparcie
krajowe na 2013 r.
Pierwotne ustalenia w zakresie wprowadzania płatnoÊci bezpoÊrednich w nowych paƒstwach członkowskich zakładały, ˝e płatnoÊci krajowe miały byç stosowane do 2012 r. Zgodnie bowiem
z harmonogramem dochodzenia do pełnego poziomu płatnoÊci,
w 2013 r. poziom płatnoÊci w nowych paƒstwach członkowskich
osiàgnie pełny (100%) poziom przewidziany dla tych paƒstw
w Traktatach Akcesyjnych.
Niemniej jednak, aby uniknàç nagłego i znaczàcego spadku
wsparcia w 2013 r. w sektorach, które do 2012 r. korzystały
z krajowych płatnoÊci uzupełniajàcych, wprowadzono zmiany
w przepisach unijnych, które umo˝liwiły nowym paƒstwom członkowskim stosowanie tzw. przejÊciowego wsparcia krajowego.

W

dniu 21 lutego 2013 r.
Senat RP przyjàł ustaw´
o zmianie ustawy o płatnoÊciach w ramach systemów
wsparcia bezpoÊredniego, b´dàcà
formalnym wyrazem podj´tej przez
Polsk´ decyzji o skorzystaniu z mo˝liwoÊci stosowania przejÊciowego
wsparcia krajowego, którego przyznawanie w odniesieniu do roku 2013 umo˝liwiły nowym paƒstwom członkowskim zmienione
przepisy
rozporzàdzenia
nr
73/2009.
Zgodnie z art. 133a rozporzàdzenia nr 73/2009, przejÊciowe
wsparcie krajowe mo˝e zostaç przyznane rolnikom z sektorów, dla których w roku 2012 zatwierdzono
krajowe płatnoÊci uzupełniajàce,
a warunki przyznawania wsparcia
sà identyczne z warunkami przyznawania krajowych płatnoÊci uzupełniajàcych na rok 2012.
Ustawa wprowadza zatem podstawy prawne dla przyznania przejÊciowego wsparcia krajowego
za 2013 r. w Polsce w nast´pujàcych sektorach: sektor I (który obejmuje wa˝niejsze roÊliny uprawne),
4

sektor upraw paszowych na trwałych u˝ytkach zielonych (sektor,
w którym stosowano tzw. płatnoÊç
zwierz´cà), sektor chmielu, sektor
skrobi ziemniaczanej, sektor tytoniu.
PrzejÊciowe wsparcie w sektorze I b´dzie realizowane m. in.
do powierzchni upraw zbó˝, roÊlin
oleistych, wysokobiałkowych, stràczkowych i motylkowatych drobnonasiennych.

Wsparcie w sektorze upraw paszowych b´dzie przyznawane
do powierzchni trwałych u˝ytków
zielonych zadeklarowanych we
wniosku o przyznanie płatnoÊci, nie
wi´kszej jednak ni˝ powierzchnia
maksymalna, obliczona na podstawie danych historycznych (przy
uwzgl´dnieniu powierzchni upraw
i liczby posiadanych zwierzàt
w okresie referencyjnym).
Wsparcie do chmielu b´dzie przysługiwało do powierzchni uprawy
chmielu, do której przyznano płatnoÊç uzupełniajàcà do powierzchni
uprawy chmielu za 2006 r.
WysokoÊç wsparcia do skrobi b´dzie zale˝ała od indywidualnej iloÊci referencyjnej, stanowiàcej iloÊç
ekwiwalentu skrobi otrzymanego
z ziemniaków skrobiowych dostarczonych w ramach umowy kontraktacji zawartej na rok gospodarczy 2007/2008. Wsparcie do tytoniu b´dzie przysługiwało do indywidualnej iloÊci referencyjnej, stanowiàcej iloÊç surowca tytoniowego
wyprodukowanego w ramach umo-

Wsparcie do chmielu przysługuje do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatnoÊç uzupełniajàcà za 2006 r.
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wy kontraktacji lub umowy na
upraw´ tytoniu zawartej w 2005 r.
lub w 2006 r.
Stawki przejÊciowego wsparcia
krajowego w poszczególnych sektorach, zostanà okreÊlone w stosownych rozporzàdzeniach wydanych na podstawie upowa˝nieƒ zawartych w ustawie. Planuje si´ wydanie tych rozporzàdzeƒ w paêdzierniku br., kiedy b´dzie ju˝ znany kurs PLN/EUR, po którym przeliczane sà płatnoÊci bezpoÊrednie.
Maksymalna wysokoÊç przejÊciowego wsparcia krajowego za
2013 r. (we wszystkich sektorach
łàcznie), mo˝e wynieÊç ok. 480 mln
euro, przy zało˝eniu, ˝e nie zmieni
si´ stosowana od 2004 r. metodyka obliczania poziomu wsparcia
krajowego. Kwota ta b´dzie notyfikowana Komisji Europejskiej i wymaga jej akceptacji.
Wnioski o przyznanie tego wsparcia b´dzie mo˝na składaç (równie˝
przez Internet) od 15 marca do 15
maja br. Podobnie jak w latach
ubiegłych, na jednym formularzu
b´dzie mo˝na ubiegaç si´ o płatnoÊci w ramach systemów wsparcia
bezpoÊredniego (w tym przejÊciowe
wsparcie krajowe), pomoc finansowà z tytułu wspierania gospodaro-
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Rolnictwo

WysokoÊç wsparcia do skrobi zale˝y od indywidualnej iloÊci referencyjnej, stanowiàcej iloÊç ekwiwalentu
skrobi otrzymanego z ziemniaków skrobiowych dostarczonych w ramach umowy kontraktacji zawartej na rok
gospodarczy 2007/2008

wania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (płatnoÊci ONW) oraz płatnoÊci rolnoÊrodowiskowe.
Realizacja przejÊciowego wsparcia
krajowego w 2013 r. zapewni ciàgłoÊç stosowania wsparcia krajowego w sektorach obj´tych dotychczas
płatnoÊciami uzupełniajàcymi.
Poza przejÊciowym wsparciem
krajowym, za 2013 r. w ramach
systemów wsparcia bezpoÊredniego, b´dà wypłacane nast´pujàce

rodzaje płatnoÊci: jednolita płatnoÊç obszarowa, płatnoÊç do krów,
płatnoÊç do owiec, specjalna płatnoÊç obszarowa do powierzchni
upraw roÊlin stràczkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatnoÊç do surowca tytoniowego wysokiej jakoÊci, płatnoÊç do pomidorów, płatnoÊç do owoców mi´kkich oraz płatnoÊç cukrowa.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cia: fotolia

Poza przejÊciowym wsparciem krajowym w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego b´dzie wypłacana płatnoÊç do pomidorów oraz owoców mi´kkich
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Rolnictwo

Od lat
z dodatnim saldem
Sukcesy polskiego eksportu artykułów rolno-spo˝ywczych
Polskie towary rolno-spo˝ywcze od wielu lat zyskujà coraz wi´ksze znaczenie w handlu zagranicznym. Jest to zasługa zarówno
stosowania nowoczesnych technologii przetwórczych i wysokiej
jakoÊci surowców, jak i produkowania według oryginalnych receptur, tradycyjnych wyrobów, które sà wysoko cenione na rynku
mi´dzynarodowym.
Produkty rolno-spo˝ywcze to grupa towarowa, która w wymianie
handlowej, nieprzerwanie od 2003 r., przynosi Polsce dodatnie
saldo. Aktualnie wynosi ono 4,1 mld euro.

O

d wielu lat w polskim handlu zagranicznym dominuje sprzeda˝ mi´sa drobiowego, wołowego, wieprzowego,
przetworów mleczarskich, czekolady
i wyrobów zawierajàcych kakao,
wyrobów piekarniczych i cukierniczych, soków owocowych (głównie soku jabłkowego), papierosów,
syropów cukrowych, mro˝onych
owoców, ryb w´dzonych, cukru oraz
przetworów i konserw z ryb. WartoÊç
eksportu tych towarów stanowi około 50% ogólnej sprzeda˝y towarów
rolno-spo˝ywczych za granic´.
Mimo kryzysu gospodarczego
w paƒstwach, które sà głównymi
odbiorcami naszych towarów rolno-spo˝ywczych, nadal du˝o eksportujemy, a sprzeda˝ polskich artykułów rolno-spo˝ywczych jest jednà z gał´zi gospodarki o najwi´kszej dynamice wzrostu.

nii, Republiki Czeskiej, Francji;
1 produktów mleczarskich do: Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Włoch, Holandii, Federacji Rosyjskiej;
1 mi´sa wołowego do: Włoch, Holandii, Turcji, Republiki Federalnej
Niemiec;
1 mi´sa wieprzowego do: Białorusi, Japonii, Ukrainy, Republiki Czeskiej, Włoch;

czekolady i wyrobów spo˝ywczych zawierajàcych kakao do:
Wielka Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec, Federacji Rosyjskiej;
1 herbatników, wafli, chleba, bułek, pieczywa cukierniczego, ciast
i ciastek do: Republiki Federalnej
Niemiec, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, W´gier;
1 soków owocowych (głównie soku
jabłkowego) i soków warzywnych
do: Republiki Federalnej Niemiec,
Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii;
1 owoców zamro˝onych (głównie
malin, truskawek i wiÊni) do: Republiki Federalnej Niemiec, Holandii,
Francji, Belgii.
W 2012 r. wartoÊç sprzeda˝y artykułów rolno-spo˝ywczych za granic´ wyniosła ogółem 17,5 mld euro i wzrosła o 14,8% w porównaniu
z 2011 r. Warto podkreÊliç, ˝e
w całym 2011 r. wartoÊç eksportu
1

Główne kierunki i pozycje eksportowe
Najwi´cej eksportujemy:
1 mi´sa drobiowego do: Republiki
Federalnej Niemiec, Wielkiej Bryta6

Całkowita wartoÊç eksportu z Polski towarów rolno-spo˝ywczych przekroczyła w roku ubiegłym 17,5 mld euro
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wyniosła 15,2 mld euro i w stosunku do poprzedniego roku wzrosła
o 12,7%. Natomiast w 2004 r.
za granic´ sprzedaliÊmy towary rolno-spo˝ywcze o wartoÊci 5,2 mld
euro.
Polski handel rolno-spo˝ywczy
od wielu lat koncentruje si´ przede
wszystkim na rynku europejskim.
W strukturze eksportu dominujà kraje Unii Europejskiej, chocia˝ ich
udział nieco maleje. Jest to wynikiem m.in. prowadzonej polityki
zdobywania rynków zbytu poza Europà. Ogółem w 2012 r. na rynek
UE sprzedano towary za kwot´ około 13,3 mld euro, co daje udział
w handlu rolno-spo˝ywczym na poziomie 76,4%. W ciàgu roku wartoÊç sprzeda˝y do krajów UE wzrosła
o 12,1%, a do krajów dawnej „pi´tnastki” o 13,4%. Do „nowych” krajów członkowskich sprzeda˝ polskiej
˝ywnoÊci wzrosła o 8,4%.
W 2011 r. sprzeda˝ do paƒstw
UE wyniosła 11,9 mld euro i w porównaniu do roku wstàpienia Polski
do UE (2004 r.) odnotowano ponad 3-krotny wzrost. Do krajów UE
sprzedawano głównie produkty
mleczarskie, mi´so drobiowe, mi´so wołowe, czekolad´ i wyroby czekoladowe oraz papierosy.
Wa˝nym odbiorcà polskich towarów rolno-spo˝ywczych sà kraje
Wspólnoty Niepodległych Paƒstw.
WartoÊç eksportu do paƒstw WNP
wyniosła w 2012 r. około
2,0 mld euro i w odniesieniu do
analogicznego okresu 2011 r.
wzrosła a˝ o 1/3. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim ze znaczàcego wzrostu wartoÊci eksportu jabłek, mi´sa wieprzowego oraz produktów mleczarskich. Sprzeda˝
do krajów WNP stanowiła 11,5%
wartoÊci całego eksportu towarów
rolno-spo˝ywczych, dla porównania
w 2011 r. udział ten był mniejszy
i wyniósł 10,0%. W całym 2011 r.
sprzeda˝ do paƒstw WNP była
na poziomie ponad 1,5 mld euro.
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013
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Głównym odbiorcà polskiej wołowiny sà Włochy, Holandia, Turcja i Niemcy

Polska wieprzowina trafia na stoły mieszkaƒców Białorusi, Japonii, Ukrainy, Republiki Czeskiej, Włoch
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Rolnictwo

Od wielu lat głównym
partnerem handlowym Polski jest Republika Federalna Niemiec. W 2012 r.
sprzeda˝ artykułów rolno-spo˝ywczych do tego kraju
przekroczyła 3,5 mld euro.
W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to
wzrost o 11,6% i udział
w wartoÊci całego eksportu
rolno-spo˝ywczego na poziomie ok. 22%. Na rynek
niemiecki najwi´cej sprzedano (pod wzgl´dem wartoÊci): mi´sa drobiowego
o wartoÊci 268 mln euro,
soków owocowych (głównie
soku jabłkowego) o wartoÊci 245 mln euro, ryb w´dzonych, przetworzonych
i zakonserwowanych o wartoÊci 547 mln euro oraz
herbatników, wafli i innych
wyrobów
cukierniczych,
mro˝onych owoców (głównie wiÊni, truskawek i malin), papierosów, surowego Głównym odbiorcà mro˝onych owoców jest Republika Federalna Niemiec
mleka i Êmietany oraz nasion rzepaku. W 2011 r. sprzeda˝
Na drugim miejscu w polskim
do Niemiec zrealizowano na pozio- handlu rolno-spo˝ywczym znalazła
mie 3,5 mld euro. WartoÊç sprze- si´ w 2012 r. Wielka Brytania, gdzie
da˝y w porównaniu z rokiem 2004 sprzedano towary o wartowzrosła ponad 2,5-krotnie.
Êci 1,2 mld euro. Oznacza to,

Pieczarki eksportujemy przede wszystkim do Rosji, ale kupujà je od nas tak˝e Niemcy, Holandia, Wielka Brytania,
Francja i kraje bałkaƒskie

8

w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o 20,2%
i udział w eksporcie ogółem
na poziomie 7%. Do Wielkiej Brytanii eksportowano
głównie czekolad´ i przetwory zawierajàce kakao
oraz mi´so drobiowe.
W 2011 r. sprzeda˝
do Wielkiej Brytanii była
na poziomie 1 mld euro
i wzrosła o 10,8% w odniesieniu do 2010 r. i prawie 3,5-krotnie w porównaniu do roku 2004.
Kolejnym odbiorcà polskich towarów rolno-spo˝ywczych jest Republika
Czeska. W okresie I-XI 2012 r. na czeski rynek
sprzedano towary o wartoÊci około 1,0 mld euro. Daje to, w porównaniu do poprzedniego roku, wzrost
o 6,5% i udział w eksporcie
ogółem na poziomie 6,2%.
Republika Czeska była odbiorcà głównie mi´sa drobiowego, serów, oleju rzepakowego, wyrobów piekarniczych, ciast i ciastek, mi´sa wieprzowego oraz papierosów.
Czwartym, równie˝ bardzo wa˝nym odbiorcà polskich towarów
rolno-spo˝ywczych w 2012 r. była
Rosja. Na ten rynek sprzedano towary o wartoÊci 966 mln euro.
Oznacza to, w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o około 32% i udział w eksporcie na poziomie 6,0%. Do Rosji eksportowano głównie jabłka, czekolad´ i wyroby spo˝ywcze zawierajàce kakao,
a tak˝e sery, pieczarki oraz mro˝one warzywa.
Kolejne miejsca wÊród głównych
odbiorców artykułów rolno -spo˝ywczych zaj´ły: Francja (949 mln
euro), Niderlandy (885 mln euro),
Włochy (800 mln euro) oraz Słowacja (516 mln euro). Do Francji
sprzedawano głównie papierosy,
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013
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Chleba i bułek najwi´cej eksportujemy do Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii i W´gier

mi´so drobiowe oraz wódk´. Z kolei do Niderlandów i Włoch trafiały
z Polski przede wszystkim papierosy
i mi´so wołowe.

Nowe rynki zbytu
Polska jest aktywna nie tylko
na arenie europejskiej czy w Ameryce Północnej, lecz tak˝e w Azji,
na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

W ciàgu ostatnich czterech lat
uzgodnione zostały warunki dost´pu polskich produktów ˝ywnoÊciowych do rynków m.in. Japonii,
Chin, Wietnamu, Singapuru.
W porównaniu z analogicznym
okresem 2011 r. wÊród wa˝niejszych partnerów handlowych, najwi´kszy, procentowy wzrost eksportu odnotowano w handlu z Arabià

Saudyjskà (o 88%), co wynikało ze
wzrostu eksportu serów, czekolady
i wyrobów zawierajàcych kakao
oraz pszenicy. Równie˝ w obrotach
ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi nastàpił ponad dwukrotny
(o 66%) wzrost eksportu, głównie
za sprawà wzrostu wywozu papierosów oraz czekolady i wyrobów
zawierajàcych kakao.
Poza wy˝ej wymienionymi krajami
na uwag´ zasługuje równie˝ znaczàcy wzrost eksportu do innych
krajów arabskich, takich jak Libia
(o 448%), Jemen (o 200%) czy Syria (o 83%).
Dobrym sygnałem, zarówno dla
polskich przedsi´biorców jak i eksporterów, sà coraz bardziej otwierajàce si´ rynki azjatyckie. W 2012
r. odnotowano wzrost eksportu
do Wietnamu (o 66%), co wynikało
ze zwi´kszonej sprzeda˝y filetów
rybnych oraz mleka i serwatki
w proszku. Za sprawà zwi´kszajàcego si´ eksportu mi´sa wieprzowego do Japonii, wyraênie poprawia si´ bilans handlowy polski z tym
krajem. Eksport mi´sa wieprzowego i podrobów jadalnych przyczynił
si´ do wzrostu (o 50%) wartoÊci
polskiego eksportu do Chin.
SpoÊród innych regionów, do
których zwi´kszyliÊmy nasz eksport,
warto wymieniç Irlandi´. Na przestrzeni ostatniego roku nastàpił
dwukrotny (o 110%) wzrost eksportu do tego kraju, a to dzi´ki du˝emu zainteresowaniu odbiorców irlandzkich ziarnem zbó˝ (głównie
kukurydzy i pszenicy) oraz mi´sem
wołowym z Polski.
Bardzo dobre wyniki polskiego
handlu zagranicznego w 2012 r.
pozwalajà z optymizmem patrzeç
na dalszy rozwój polskiego eksportu towarów rolno-spo˝ywczych
w 2013 r.
Departament Rynków Rolnych

Czekolada i wyroby spo˝ywcze zawierajàce kakao stanowià wa˝nà pozycj´ eksportowà. Głównymi odbiorcami tych
produktów sà: Wielka Brytania, Niemcy i Federacja Rosyjska
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013
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Rozwój wsi

Mikroprzedsi´biorstwa
Tworzenie i rozwój

P

rowadzenie firmy wià˝e si´
z nieustannym wysiłkiem na
rzecz jej rozwoju i zwi´kszania
zysków, optymalizacji zatrudnienia,
poszerzania oferty produktowej
i usługowej, wchodzenia na nowe
rynki, dlatego tak wa˝ne jest wspieranie rozwoju przedsi´biorczoÊci
oraz jej potencjału. Ma to szczególne znaczenie dla rozwoju obszarów
wiejskich, gdy˝ wspieranie przedsi´biorczoÊci, zwłaszcza tej w skali
mikro jest znaczàcym instrumentem
rozwoju wsi.
W ramach działania Tworzenie
i rozwój mikroprzedsi´biorstw oferowana jest pomoc, polegajàca
na refundacji do 50% poniesionych
kosztów kwalifikowalnych operacji,
w tym kosztów: budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, za-

gospodarowania terenu, a tak˝e
zakupu niezb´dnego sprz´tu i wyposa˝enia. Warto dokładnie przemyÊleç kwesti´ planowanej działalnoÊci. Mo˝liwoÊci, jakie oferuje
działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw, jest wiele. Katalog
wspieranych działalnoÊci obejmuje
ponad 300 pozycji okreÊlonych kodami Polskiej Klasyfikacji DziałalnoÊci (PKD).
Wsparcie mogà uzyskaç przedsi´biorcy podejmujàcy lub rozwijajàcy działalnoÊç w zakresie np.:
usług dla ludnoÊci, sprzeda˝y hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub
r´kodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
usług turystycznych, usług komunalnych, wytwarzania produktów
energetycznych z biomasy, rachun-

kowoÊci, doradztwa lub usług informatycznych.
Składajàc wniosek o przyznanie
pomocy mo˝na jednoczeÊnie wnioskowaç o zaliczk´ na realizacj´
operacji – do 50% kwoty pomocy,
przy zabezpieczeniu gwarancjà
bankowà lub równowa˝nym zabezpieczeniem obejmujàcym 110%
kwoty zaliczki.
Pomoc przyznaje si´ i wypłaca
do wysokoÊci limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi
maksymalnie, na jednego beneficjenta:
1 100 000,00 zł – jeÊli ekonomiczny plan operacji (biznesplan)
przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej ni˝ 2 miejsc pracy;
1 200 000,00 zł – jeÊli ekonomiczny plan operacji przewiduje

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw” realizowane sà m.in. projekty z zakresu: turystyki, usług tartacznych i budownictwa
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utworzenie co najmniej 2 i mniej
ni˝ 3 miejsc pracy;
1 300 000,00 zł – jeÊli ekonomiczny plan operacji przewiduje
utworzenie co najmniej 3 miejsc
pracy.
W działaniu Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi´biorstw osob´ fizycznà ubiegajàcà si´ o pomoc, która
podejmuje we własnym imieniu
działalnoÊç gospodarczà jako mikroprzedsi´biorca, uwzgl´dnia si´
w liczbie tworzonych miejsc pracy
(samozatrudnienie).
Bud˝et tego działania na lata 2007-2013 wynosi ponad 1 mld
euro. Ârodki finansowe zostały podzielone na województwa.
Wniosek o przyznanie pomocy,
po ogłoszeniu terminu naboru przez
prezesa ARiMR, składa si´ w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
właÊciwym ze wzgl´du na miejsce
realizacji operacji. Wniosek składa
si´ osobiÊcie lub przez upowa˝nionà osob´ albo przesyłkà rejestrowanà nadanà w placówce pocztowej
operatora publicznego.

BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013

Pomoc przysługuje według kolejnoÊci ustalonej przez ARiMR dla
ka˝dego województwa, przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji.
O kolejnoÊci przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych
punktów, przyznanych na podstawie 3 głównych kryteriów – bezrobocia w powiecie, podstawowego
dochodu podatkowego gminy
i planowanej do utworzenia liczby
miejsc pracy. Kryteria majà na celu
preferowaç gminy o najni˝szym dochodzie podatkowym na jednego
mieszkaƒca, jak równie˝ powiaty,
w których wskaênik bezrobocia jest
najwy˝szy.
Do chwili obecnej zło˝ono ponad 31,2 tys. wniosków, z czego
zawarto ponad 10,6 tys. umów
na kwot´ stanowiàcà ponad 45%
całkowitej kwoty alokowanej w ramach Programu na to działanie.
Kolejny nabór wniosków jest planowany w 2013 r. (poza woj. wielkopolskim). Na inwestycje odpowiadajàce podobnym warunkom przyznania pomocy jak okreÊlone dla
działania Tworzenie i rozwój mikro-

przedsi´biorstw mo˝na uzyskaç
wsparcie równie˝ w ramach osi
LEADER. W takim przypadku:
1 informacja o mo˝liwoÊci składania wniosków o przyznanie pomocy, w tym o terminie rozpocz´cia
i zakoƒczenia naboru wniosków
oraz miejscu składania wniosków,
podawana jest na stronach internetowych: urz´du marszałkowskiego,
ARiMR, lokalnej grupy działania
oraz w prasie o zasi´gu obejmujàcym obszar wdra˝ania lokalnej
strategii rozwoju;
1 pomoc udzielana jest podmiotom z obszaru obj´tego lokalnà
strategià rozwoju spełniajàcym minimalne wymagania okreÊlone
przez LGD w ogłoszeniu o naborze
wniosków;
1 pomoc przysługuje w kolejnoÊci
ustalonej zgodnie z kryteriami wyboru wskazanymi przez LGD w informacji o mo˝liwoÊci składania
wniosków.
Departament Rozwoju
Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cia: archiwum MRiRW, K. Ziemiecki
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Współpraca mi´dzynarodowa

Upieczemy Chleb Pokoju
Polska została zaproszona do pieczenia Europejskiego Chleba
Pokoju. Podczas spotkania w Brukseli z ministrem Stanisławem
Kalembà, niemiecka minister ds. ochrony ˝ywnoÊci, rolnictwa
i ochrony konsumentów Ilse Aigner zaprosiła nasz kraj do wzi´cia udziału w inicjatywie PeaceBread.

W

ydarzenie to ma byç cz´Êcià obchodów, przypadajàcej na 2014 rok, 25.
rocznicy upadku muru berliƒskiego
i ˝elaznej kurtyny w Europie.
Minister Aigner przekazała polskiemu ministrowi rolnictwa symboliczny
woreczek z nasionami ˝yta, które zostanà zasiane w Polsce, a tak˝e
w dziewi´ciu innych krajach Europy
Ârodkowej, które łàczy wspólna droga do demokracji: Bułgarii, Estonii,
Litwie, Łotwie, Rumunii, Słowacji,
Słowenii, Czechach oraz na W´grzech. Zebrane plony zostanà przekazane organizatorom PeaceBread,
a nast´pnie wykorzystane do wypieku wspólnego europejskiego chleba
pokoju, który w ramach berliƒskich
uroczystoÊci b´dzie symbolem upadku komunizmu w Europie.
– Droga do wolnoÊci zainicjowana przez SolidarnoÊç, przyczyniła

si´ do upadku komunizmu w Polsce
i całej Europie Ârodkowo-Wschodniej, a poprzez to, do obalenia muru berliƒskiego i zjednoczenia Nie-

miec. Tym bardziej cieszy nas inicjatywa pieczenia Europejskiego Chleba Pokoju, która zarówno dla Polski
jak i Niemiec ma bardzo wa˝ne
i symboliczne znaczenie – podkreÊlił minister Stanisław Kalemba
dzi´kujàc za zaproszenie Polski
do udziału w tej inicjatywie.
Biuro Prasowe
[ 22 623 22 62
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Niemiecka minister ds. ochrony ˝ywnoÊci, rolnictwa i ochrony konsumentów Ilse Aigner przekazała ministrowi
Stanisławowi Kalembie symboliczny woreczek z nasionami ˝yta, które zostanà zasiane w Polsce

Targi w Kopenhadze

W

drugiej połowie lutego
polska ˝ywnoÊç goÊciła
w Kopenhadze. Okazjà
do zaprezentowania na rynku duƒskim oferty polskich producentów
˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci, były mi´dzynarodowe, skandynawskie targi
bran˝y rolno-spo˝ywczej Copenhagen Food Fair, odbywajàce si´
24-27 lutego.
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Na polskim stoisku promowano
produkty posiadajàce znak Programu Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç. WÊród
nich znalazły si´ przetwory mleczne,
mi´sne, rybne, owocowo-warzywne, w tym naturalne soki owocowe,
a tak˝e produkty màczne i cukiernicze oraz wina i piwa. Prezentacja
połàczona była z degustacjami
przygotowywanymi przez zespół

profesjonalnych kucharzy. Przedstawiciele firm obecnych na stoisku
mieli okazj´ do nawiàzania kontaktów handlowych z dystrybutorami
działajàcymi w bran˝y rolno-spo˝ywczej w Danii i pozostałych krajach skandynawskich. Odbyły si´
m.in. rozmowy z przedstawicielem
jednej z najwi´kszych duƒskich sieci handlowych – NETTO.
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013
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-spo˝ywczych podkreÊlał, obecny
na stoisku, Ambasador RP w Danii
Rafał WiÊniewski. Ambasador
zach´cał producentów do intensyfikacji działaƒ marketingowych, widzàc w tym szans´ do wprowadzenia na rynek duƒski polskich
produktów.
Organizatorem polskiego wystàpienia promocyjnego podczas Copenhagen Food Fair było ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi we
współpracy z Wydziałem Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Kopenhadze.
Targi w Kopenhadze były Êwietnà okazjà do promocji produktów ze znakiem „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç”
Departament Unii Europejskiej

Potrzeb´ dalszego umacniania
pozycji polskiej ˝ywnoÊci w Danii

oraz kreowania pozytywnego wizerunku polskich artykułów rolno-

[ 22 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Biofach 2013

nictwa ekologicznego w najbli˝szym roku.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi obecne jest podczas wystawy
Biofach od roku 2005 i równie˝
la dalszego rozwoju rolnictwa Êci ˝ywnoÊci i walorów tradycyjnej w tym roku, wzorem lat ubiegłych,
ekologicznego w Polsce i UE polskiej kuchni, co wià˝e si´ z upo- promowało polskà ofert´ ˝ywnoÊci
konieczne jest, przede wszyst- wszechnianiem wizerunku, zwi´k- ekologicznej i dynamicznie rozwijakim, utrzymanie odpowiedniego szeniem rozpoznawalnoÊci oraz jàce si´ polskie rolnictwo ekolowsparcia finansowego do tej pro- wzrostem zainteresowania polskimi giczne. Na targach wystawiały si´
dukcji. Wa˝ne jest równie˝ zmniej- produktami na arenie mi´dzynaro- organizacje skupiajàce polskich
szenie obcià˝eƒ administracyjnych dowej. To właÊnie w Norymberdze producentów ekologicznych:
producentów ekologicznych, za- zapadajà ustalenia dotyczàce tego, 1 Augustowsko-Podlaskie Stowapewnienie ochrony sektora i odpo- co b´dzie si´ działo w bran˝y rol- rzyszenie Eko-Rolników;
1 Klaster Dolina Ekowiedniej promocji, jako
logicznej ˚ywnoÊci;
narz´dzia kształtowania
1
Ku jaw sko -Po mor ÊwiadomoÊci konsuskie Stowarzyszenie
mentów oraz zwi´kszania popytu na produkty
Producentów Ekoloekologiczne – podkregicznych „Ekołan”;
1
Êliła podsekretarz stanu
Stowarzyszenie
Zofia Szalczyk podczas
„Polska Ekologia”;
1 Stowarzyszenie ProMi´dzynarodowych Targów Produktów Ekoducentów ˚ywnoÊci
logicznych
Biofach
Metodami Ekologicz2013, odbywajàcych
nymi „Ekoland”;
1 Zwià zek Rol ni ków
si´ w Norymberdze 1316 lutego.
Ekologicznych „BioObecnoÊç Polski na
polska”.
targach Biofach słu˝y W trakcie wizyty na targach wiceminister Zofia Szalczyk (druga od prawej) spotkała si´ z polskimi Podczas wszystkich
promocji wysokiej jako- producentami ˝ywnoÊci ekologicznej
dni trwania wystawy,

D
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Współpraca mi´dzynarodowa

na polskim stoisku odbywały si´ liczne pokazy kulinarne i prezentacje,
tradycyjnie ju˝ cieszàce si´ du˝ym
zainteresowaniem zwiedzajàcych
oraz innych wystawców.
W trakcie wizyty na targach wiceminister Zofia Szalczyk odbyła spotkania z polskimi producentami –
uczestnikami Biofach, a tak˝e wzi´ła
udział w ministerialnym spotkaniu
na temat przyszłoÊci rolnictwa ekologicznego. Spotkanie zorganizowane
zostało przez ministerstwo rolnictwa
Rumunii, pełniàcej rol´ Kraju Roku

tegorocznej edycji targów. W spotkaniu wzi´li udział: premier Rumunii
Victor Ponta, minister rolnictwa i rozwoju wsi Rumunii Daniel Constantin,
komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju
wsi Dacian Ciolos, wiceministrowie
z Bułgarii, Czech, Słowacji a tak˝e
przedstawiciel COPA-COGECA.
Uczestnicy spotkania dyskutowali
na temat obecnych uwarunkowaƒ,
przeszkód i szans dla sektora rolnictwa ekologicznego.
Targi Biofach, to wiodàca impreza wystawiennicza produktów eko-

logicznych w skali Êwiatowej, która
gromadzi corocznie ponad 40 000
zwiedzajàcych oraz 2500 wystawców, z których 70% to wystawcy zagraniczni. Uczestnictwo w targach
to niezwykła mo˝liwoÊç poznania
marek i produktów z ponad 80 krajów, wymiany poglàdów z czołowymi przedstawicielami sektora produkcji ekologicznej oraz poznania
nowych trendów i innowacji.
Departament Unii Europejskiej
[ 22 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Polskie owoce i warzywa
w Berlinie

J

Niemieccy
odbiorcy
kupili
u˝ po raz piàty Zwiàzek Sadow- produkujemy rocznie około 3,7
ników RP zorganizował Polskie mln ton owoców i ponad 5,2 mln w ubiegłym roku polskie owoce
i warzywa za kwot´ ok. 560 mln
Stoisko Narodowe na Mi´dzy- ton warzyw.
Polska jest piàtym krajem w Unii euro, co stanowiło prawie 20%
narodowych Targach Owocowo-Warzywnych Fruit Logistica. Targi Europejskiej pod wzgl´dem pro- polskiego eksportu rolno-spo˝ywodbywały si´ na poczàtku lutego dukcji ogrodniczej, po Hiszpanii, czego do tego kraju.
W Polsce działalnoÊç prowadzi
w Berlinie. Zaprezentowało si´ na Włoszech, Francji i Niemczech.
nich ponad 30. wystawców, głów- Wypracowana przez rodzimych ponad 230 grup i blisko 60 organinie grup producenckich z woje- producentów jakoÊç i dobra opinia zacji producentów owoców i wawództwa mazowieckiego, lubelskie- o polskich towarach ogrodniczych rzyw, w których zrzeszonych jest prago i kujawsko-pomorskiego. Na pozwoliła na trwałe pozyskaç wielu wie 7 tys. członków, a wartoÊç protargach swoje produkty promowało odbiorców, spoÊród których naj- duktów wprowadzanych do obrotu
wi´kszy udział nale˝y do Niemiec.
przez te grupy i organizacje stanowi
tak˝e województwo łódzkie.
blisko 20% krajowej proO atrakcyjnoÊci poldukcji ogrodniczej, tj.
skich produktów ogrodponad 1,2 mld zł. Dzi´ki
niczych Êwiadczyły liczba
realizacji Wspólnej Polii zainteresowanie zwietyki Rolnej polskie grupy
dzajàcych.
szybko si´ rozwijajà i do– Jako kraj produkujàbrze si´ organizujà, czecy smaczne, pachnàce
go potwierdzeniem jest
i zdrowe owoce i warzycoraz liczniejsza ich rewa mamy naprawd´ poprezentacja na Targach
wody do satysfakFruit Logistica.
cji – powiedziała przebywajàca na targach polska wiceminister rolnicDepartament Unii Europejskiej
twa Krystyna Gurbiel.
[ 22 623 24 71
Dodała, ˝e w Polsce Targi „Fruit Logistica” odwiedziła wiceminister rolnictwa Krystyna Gurbiel (druga od lewej)
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Nie tylko dla rybaków
PO Ryby 2007-2013
W realizowanej perspektywie finansowej obejmujàcej lata 20072013, do Polski szerokim strumieniem płynà Êrodki finansowe
pochodzàce z Unii Europejskiej. Mi´dzy innymi dzi´ki tym Êrodkom, nasz kraj ma mo˝liwoÊç przyspieszonego rozwoju społecznego, technologicznego oraz gospodarczego. Fundusze Unii Europejskiej na lata 2007-2013 dost´pne sà w Polsce głównie
w postaci tak zwanych Programów Operacyjnych.
Jednym z przykładów takiego programu jest Program Operacyjny Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych
obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013). Głównym celem Programu Operacyjnego jest stworzenie, poprzez
zrównowa˝onà eksploatacj´ zasobów, konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.

W

okresie
programowania 2007-2013 na realizacj´ PO RYBY 20072013 przeznaczonych zostało prawie 978,8 mln euro, z czego 734,1
mln euro pochodzi z Europejskiego
Funduszu Rybackiego.
Realizacja Programu posłu˝y
osiàgni´ciu nast´pujàcych celów
szczegółowych:
1 po pra wa
konkurencyjnoÊci
i zrównowa˝enia podstawowego
sektora rybackiego;
1 zwi´kszanie i rozwój potencjału
rynkowego sektora rybackiego;
1 propagowanie zrównowa˝onego
rozwoju oraz poprawa jakoÊci ˝ycia
i stanu Êrodowiska na obszarach
rybackich;
1 wdro˝enie skutecznego sposobu
zarzàdzania i kontroli PO oraz poprawa ogólnego potencjału administracyjnego do wdra˝ania Wspólnej Polityki Rybackiej.
Program składa si´ z pi´ciu osi
priorytetowych, w ramach których
realizowane sà działania zwane
Êrodkami.
Dzi´ki Êrodkom z PO RYBY
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013

2007-2013 beneficjenci mogà realizowaç m.in.:
1 in we sty cje
zwiàzane z flotà
rybackà;
1 inwestycje w akwakulturze, przetwórstwie oraz rybołówstwie Êródlàdowym;
1 inwestycje w portach oraz przystaniach rybackich;

inwestycje zwiàzane z rozwojem
nowych rynków zbytu;
1 operacje słu˝àce ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej;
1 projekty naukowe;
1 operacje zwiàzane z rozwojem
obszarów zale˝nych od rybactwa.
Rozwój obszarów zale˝nych
od rybactwa jest głównym celem 4
osi priorytetowej Programu Operacyjnego PO RYBY 2007-2013. To
właÊnie na potrzeby wdra˝ania tej
osi powstały w Polsce Lokalne Grupy Rybackie (LGR). Jest ich w sumie 48 i działajà we wszystkich województwach. Swojà powierzchnià
obejmujà prawie ¼ powierzchni
całego kraju. Dysponujà one w sumie kwotà ponad 1 mld zł, która
przeznaczona jest na rozwój obszarów, na których gospodarka rybacka stanowi stałe êródło dochodu
oraz gdzie jest odpowiednia liczba
osób zatrudnionych w sektorze
rybackim.
1

Inwestycje w portach i przystaniach rybackich realizowane sà dzi´ki wsparciu finansowemu PO RYBY 2007-2013

15
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Rybołówstwo

Rozmieszczenie Lokalnych Grup Rybackich w Polsce (êródło: MRiRW)

Rybactwo kojarzy si´ wi´kszoÊci
Polaków głównie z terenami nadmorskimi, a przecie˝ jest te˝
ogromna rzesza rybaków, którzy
prowadzà profesjonalnà gospodark´ stawowà, jeziorowà, rzecznà.
OÊ priorytetowa 4 – Zrównowa˝ony
rozwój obszarów zale˝nych od rybactwa, jak sama nazwa wskazuje,
skierowana jest bezpoÊrednio
do regionów, gdzie gospodarka rybacka, zarówno morska jak i Êródlàdowa, miała i ma wa˝ne znaczenie gospodarcze. Podczas tworzenia Lokalnych Grup Rybackich zidentyfikowane zostały obszary,
gdzie tzw. wskaênik rybackoÊci jest
odpowiednio wysoki, tzn. liczba zawodowych rybaków na 1000
mieszkaƒców zameldowanych na
pobyt stały jest wy˝sza ni˝ 5.
Ideà było stworzenie mo˝liwoÊci
rozwoju tych obszarów, które
w sposób szczególny nara˝one sà
na migracj´ grup mieszkaƒców
czynnych zawodowo, co groziło wy16

hamowaniem rozwoju tych˝e
specyficznych obszarów oraz zaprzepaszczeniem dziedzictwa poprzednich pokoleƒ, które nadały
niepowtarzalny charakter tym˝e
obszarom.
Za sprawà osi priorytetowej 4 PO
RYBY 2007-2013 mieszkaƒcy obszarów, na których rybactwo odgrywa znaczàcà rol´, mogà korzystaç
z programu dedykowanego specjalnie dla nich.
Wszystkie Lokalne Grupy Rybackie posiadajà swoje Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich
(LSROR), które majà ró˝nà treÊç,
dostosowanà do lokalnej specyfiki,
do problemów i atutów konkretnego obszaru zale˝nego od rybactwa.
Mo˝na jednak wskazaç kilka uniwersalnych kierunków rozwoju
wspieranych przez wszystkie LGR.
LSROR zakłada wspieranie takich
operacji, które sprawià, ˝e rybacy
podejmà dodatkowà działalnoÊç
oferujàc na przykład usługi agrotu-

rystyczne, gastronomiczne czy
sprzeda˝ gotowych produktów rybnych.
W ramach osi 4 mo˝na zatem
wspieraç operacje, które polegajà
na:
1 przekwalifikowaniu osób prowadzàcych działalnoÊç rybackà;
1 szko le niu osób po zo sta jà cych
bez pracy (rybaków);
1 rozpocz´ciu nowej działalnoÊci
gospodarczej, zwłaszcza w sektorze
usług oferowanych miejscowym
społecznoÊciom;
1 rozwoju usług handlowych;
1 rozwoju usług rzemieÊlniczych.
Lokalne produkty kulinarne oparte na rybach to równie˝ skarb obszarów zale˝nych od rybactwa. Rozpropagowanie regionalnych przysmaków rybnych to wielka szansa
nie tylko dla rybaków. Takie kulinarne, regionalne perły to coraz
cz´Êciej magnes przyciàgajàcy rzesze turystów i konsumentów ciekawych nowych smaków i tradycyjnych potraw.
Dlatego w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Zrównowa˝ony rozwój obszarów zale˝nych od rybactwa finansowane
sà operacje majàce na celu
podnoszenie wartoÊci produktów
rybactwa.
W zwiàzku z tym Lokalne Grupy
Rybackie wspierajà operacje, które
zwiàzane sà z:
1 promocjà spo˝ycia produktów
rybnych;
1 rozwijaniem sieci dystrybucji tych
produktów;
1 polepszeniem infrastruktury gastronomicznej zwiàzanej z serwowaniem lokalnych produktów;
1 propagowaniem lokalnych i regionalnych potraw;
1 umo˝liwieniem spo˝ycia daƒ ze
Êwie˝o złowionych ryb w miejscowych lokalach gastronomicznych
oraz bezpoÊrednio przy łowiskach.
Dodatkowo nale˝y zwróciç uwag´, ˝e bezcennà wartoÊcià obszaBIULETYN INFORMACYJNY 3/2013
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rów zale˝nych od rybactwa jest
przyroda.
Bar dzo cz´ sto ry bac two jest
prowadzone na pi´knych obszarach, które zachwycajà turystów
bogactwem fauny i flory. Tak wi´c
turystyka na tych obszarach to
tak ˝e szan sa dla ob sza rów,
na których działajà Lokalne Grupy
Rybackie. Twórcy wielu Lokalnych
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich wzi´li pod uwag´ tak˝e te
aspekty i dlatego przewidzieli dofinansowanie operacji, które polegajà na:
1 zwi´kszeniu mo˝liwoÊci połowów
w´dkarskich, budowy łowisk, wyposa˝enia tych łowisk w niezb´dny
sprz´t i urzàdzenia;
1 zakupie sprz´tu wodnego, tworzeniu lub rozbudowie infrastruktury
wypo˝yczalni sprz´tu słu˝àcego
do turystyki wodnej, w tym łodzi
i kutrów rybackich;
1 prowadzeniu turystyki w´dkarskiej na statkach rybackich, zarówno na morzu, jak i na jeziorach
i rzekach;
1 zachowaniu i poprawie stanu
Êrodowiska naturalnego, w szczególnoÊci jezior i rzek oraz udost´pnieniu tego obszaru turystom;
1 wykorzystaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na rzecz
rozwoju lokalnego;
1 wytyczaniu szlaków turystycznych,
budowie czatowni pozwalajàcych
obserwowaç ptaki;
1 wspieraniu organizacji zajmujàcych si´ propagowaniem działalnoÊci ekologicznej, edukujàcej
młodzie˝ w tym zakresie.
Rybactwo to nie tylko zawód, ale
i sposób ˝ycia ukształtowany wielowiekowà tradycjà.
Obszary zale˝ne od rybactwa
mogà poszczyciç si´ wspaniałà kulturà, folklorem i zwyczajami.
Rybactwo na wielu obszarach ma
za sobà wielowiekowà histori´, która jeÊli nie zostanie spisana i otoczona troskà – zaniknie.
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013
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Bezcennà wartoÊcià obszarów zale˝nych od rybactwa jest przyroda

Dlatego wiele LGR promuje operacje polegajàce na:
1 tworzeniu izb pami´ci, muzeów
rybactwa, wystaw i skansenów poÊwi´conych historii obszaru i zawodu rybaka;
1 organizacji grup zainteresowania
miejscowym folklorem, zespołów
pieÊni i taƒca, kół zajmujàcych si´

odtwarzaniem historii, a tak˝e jej
piel´gnowania i kultywowania;
1 spi sy wa niu
historii rybactwa
na danym obszarze;
1 or ga ni zo wa niu za j´ç dla mło dzie˝y majàcych przybli˝yç specyfik´ zawodu rybaka i histori´ tej
gał´zi gospodarki w regionie.
Wszystkie projekty realizowane

Wiele Lokalnych Grup Rybackich promuje tworzenie muzeów rybactwa, wystaw, skansenów i izb pami´ci poÊwi´conych
historii obszaru i zawodu rybaka

17
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na obszarach zale˝nych od rybactwa
muszà byç zgodne z opracowanymi
wczeÊniej lokalnymi strategiami. Aby
uzyskaç pomoc na realizacj´ operacji w ramach osi priorytetowej 4 PO
RYBY 2007-2013 potencjalny beneficjent powinien zło˝yç wniosek
w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach konkursu, który ta
grupa ogłasza za poÊrednictwem
swoich stron internetowych i ogłoszeƒ lokalnych. O terminach konkursów i ich warunkach beneficjent
mo˝e dowiedzieç si´ z lokalnych
mediów albo ze strony internetowej
LGR, bàdê te˝ odwiedzajàc siedzib´
grupy lub samorzàdu województwa.
Dzi´ki dofinansowaniu z osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013
beneficjent b´dzie mógł uzyskaç
zwrot od 60 do 85 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Tak wi´c jest
si´ o co staraç.
A kto mo˝e zostaç beneficjentem
pomocy w ramach osi 4 PO Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013? Czy tylko rybacy? Czy wyłàcznie mieszkaƒcy
obszarów zale˝nych od rybactwa
wytyczonych granicami LGR-ów?
Otó˝ nie! O uzyskanie dofinansowania na realizacj´ operacji ubiegaç si´ mogà wszyscy mieszkaƒcy
obszaru obj´tego LSROR, jak równie˝ osoby spoza tego obszaru,
które b´dà chciały tam zainwestowaç, rozpoczàç działalnoÊç gospodarczà lub zrealizowaç swój pomysł
zwiàzany z konkretnym obszarem
zale˝nym od rybactwa. Katalog
osób mogàcych skorzystaç ze Êrodków osi 4 PO RYBY 2007-2013
jest bardzo szeroki, a wi´c beneficjentami mogà byç zarówno:
1 osoby fizyczne i prawne;
1 instytucje naukowe lub kulturalne;
1 organizacje pozarzàdowe zaanga˝owane w rozwój danego
obszaru;
1 gminy i powiaty.
18

Wa˝ne jest (przede wszystkim)
to, by operacja (realizowany projekt) przyczyniała si´ do rozwoju
obszaru zale˝nego od rybactwa,
zgodnie z tym, co zakłada lokalna strategia.
Schemat post´powania potencjalnego beneficjenta pomocy w ramach osi 4 PO
RYBY 2007-2013

Pomysł – projekt

Zło˝enie wniosku do LGR

Weryfikacja zło˝onego wniosku przez Komitet LGR
pod kàtem zgodnoÊci z LSROR i wybór wniosków

Weryfikacja wniosku przez Urzàd Marszałkowski
pod kàtem kwalifikowalnoÊci wydatków

Umowa z beneficjentem
Realizacja projektu

Zło˝enie przez beneficjenta wniosku o płatnoÊç

PłatnoÊç

Szczególne miejsce wÊród beneficjentów zajmujà przedstawiciele
szeroko poj´tego sektora rybackiego, tj. m.in.
1 hodowcy;
1 przetwórcy ryb;
1 armatorzy, rybacy morscy i Êródlàdowi oraz ich pracownicy.

Wa˝nym beneficjentem osi 4 PO
RYBY 2007-2013 sà tak˝e podmioty zajmujàce si´ obsługà działalnoÊci rybackiej np. oferujàce
usługi w zakresie naprawy sprz´tu
do połowu.
B´dà oni mogli liczyç m.in.
na dofinansowanie operacji zwiàzanych z restrukturyzacjà działalnoÊci gospodarczej i tworzeniem dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem.
Warto zatem rozejrzeç si´, czy zamieszkujà Paƒstwo na terenie jednej z Lokalnych Grup Rybackich albo czy majà pomysł, aby zainwestowaç na terenie jednej z nich
i dzi´ki temu si´gnàç po dofinansowanie na swoje projekty ze Êrodków Programu Operacyjnego
Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013.
Pula Êrodków do rozdysponowania jest wcià˝ du˝a. Ponad 300 mln
euro podzielonych zostało na poszczególne Lokalne Grupy Rybackie. Jedne dysponujà kwotà rz´du
kilkunastu milionów zł, a inne majà
do dyspozycji nawet ponad 50 mln
zł. Nale˝y tak˝e podkreÊliç, i˝ zakontraktowane Êrodki mo˝na rozliczyç do połowy 2015 roku, warto
wi´c si´ spieszyç. Wi´cej informacji
na temat Programu Operacyjnego
Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013 mo˝na znaleêç:
1 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl, Tel:
(22) 623 24 04;
1 w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.
gov.pl, Tel: (22) 318 46 70;
1 w Urz´dach Marszałkowskich;
1 w Lokalnych Grupach Rybackich.

Departament Rybołówstwa
[ 22 623 14 71
Zdj´cia: T. Roskosz, archiwum MRiRW, fotolia
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Skup mleka
w okresie IV 2012 r. – I 2013 r.

Z

godnie z danymi ARR, dotyczàcymi iloÊci mleka dostarczonego przez dostawców
hurtowych do podmiotów skupujàcych, w styczniu 2013 r. dostawy
mleka wyniosły 793,2 mln kg, czyli
o 1,6% wi´cej ni˝ w grudniu 2012
r. i jednoczeÊnie o 0,05% mniej ni˝
w styczniu 2012 r. W okresie
od kwietnia 2012 r. do stycznia 2013 r. wielkoÊç skupu mleka
wyniosła ok. 8,26 mld kg, co oznacza, ˝e jest o ok. 4,04% wy˝sza ni˝

w analogicznym okresie poprzedniego roku kwotowego. Szacunkowy stopieƒ wykorzystania krajowej
kwoty mlecznej przeznaczonej
dla dostawców hurtowych po dziesi´ciu miesiàcach roku kwotowego
2012/2013 wyniósł 84,18%.
W zwiàzku z powy˝szym, nadal istnieje ryzyko przekroczenia przez
Polsk´ krajowej kwoty dostaw w roku kwotowym 2012/2013. Je˝eli
dotychczasowa dynamika skupu
mleka utrzyma si´ do koƒca tego

roku kwotowego prognozuje si´,
˝e przekroczenie kwoty krajo wej dostaw w roku kwotowym
2012/2013 mo˝e wynieÊç ok. 1%.
W konsekwencji dostawcy, którzy
przekraczajà indywidualne kwoty
mleczne, powinni braç pod uwag´
ewentualnà koniecznoÊç uiszczenia
opłaty karnej po rozliczeniu bie˝àcego roku kwotowego.
Agencja Rynku Rolnego
[ 22 661 72 72

Trzy znaki smaku
Kampania ruszyła

A

gencja Rynku Rolnego, która jest głównym inicjatorem
programu, zawarła z wybranà w drodze przetargu firmà „Sopexa” SA umow´ na realizacj´
3-letniej kampanii informacyjnej pt.
Trzy znaki smaku.
Istotà programu Trzy znaki smaku
skierowanego na
rynek polski jest informowanie
nt.
wspólnotowego
systemu ochrony
produktów regionalnych i tradycyjnych, a tak˝e promocja certyfikowanych i znakowanych w tym systemie produktów spo˝ywczych.
Unia Europejska chroni wspomniane powy˝ej produkty przyznajàc nast´pujàce oznaczenia:
1 Chroniona Nazwa Pochodzenia
(CHNP),
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG),
1 Gwarantowana Tradycyjna SpecjalnoÊç (GTS).
Główny przekaz kampanii ma
za zadanie zach´caç do konsumpcji produktów wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony
1

produktów regionalnych i tradycyjnych oraz podkreÊlaç zalety wynikajàce z uczestnictwa w tym systemie, ze wzgl´du na ich nast´pujàce
zalety:
1 ró˝nià si´ od produktów masowych i posiadajà gwarancj´ wysokiej jakoÊci, poniewa˝ podlegajà

surowym przepisom produkcji
i kontroli,
1 istnieje mo˝liwoÊç odtworzenia
ich historii,
1 od po wia da jà no wo cze sne mu
stylowi ˝ycia przyjaznemu naturze,
1 swoje charakterystyczne cechy
zawdzi´czajà temu, ˝e powstały
w konkretnych regionach lub tradycyjnym sposobom
wytwarzania,
1 ich jakoÊç wynika z doÊwiadczeƒ
i tradycji kształtowanych przez całe pokolenia,
1 ochrona przez unijny system powoduje, ˝e ich fałszowanie jest karane.

Agencja Rynku Rolnego
[ 22 661 72 72
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Stabilny wzrost cen gruntów
rencyjny kredyt z banku lub na niskooprocentowane (2%) raty mo˝liwe b´dzie – zgodnie z ustaleniami
z UE – maksymalnie do koƒca 2013 roku.
W bie˝àcym roku nale˝y spodziewaç si´ dalszych wzrostów cen.

Rok 2012 był kolejnym, kiedy ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych rosły. Ârednia cena 1 ha wyniosła 19 288 zł, i w porównaniu ze Êrednià cenà
za rok 2011, która osiàgn´ła poziom 17 165 zł, była wy˝sza
o 12%.

W

ubiegłym roku wzrost
cen okazał si´ identyczny jak w 2011 r., gdy˝
wzrost Êredniej ceny za 1 ha gruntów rok do roku w latach 20102011 wyniósł równie˝ 12%. Ceny
gruntów sprzedawanych przez
Agencj´ rosnà nieustannie od
2004 r., kiedy to Polska przystàpiła
do UE.
Analizujàc ceny uzyskiwane przez
Agencj´ w uj´ciu regionalnym, widoczna jest znaczna dysproporcja.
Ceny w najdro˝szych województwach, czyli dolnoÊlàskim, wielkopolskim i kujawsko -pomorskim
kształtowały si´ na poziomie
od ok. 24 tys. zł/ha do ok. 28 tys.
zł/ha, natomiast na terenie województw Êwi´tokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego były prawie dwukrotnie ni˝sze i wahały si´ od 12,5
tys. zł/ha do 13,5 tys. zł/ha.
Warto równie˝ odnotowaç, ˝e
najwy˝sze Êrednie ceny uzyskiwano
w grupie obszarowej dla nieruchomoÊci o powierzchni 300 ha i wi´cej – 21,3 tys. zł/ha, oraz dla nieruchomoÊci do 1 ha – 20,5 zł/ha,
natomiast najni˝sze w grupie obszarowej od 1 do 10 ha – 16,2 tys.
zł/ha.
Na wzrost cen wpływ ma dosyç
dobra sytuacja ekonomiczna w rolnictwie, funkcjonujàcy system dopłat bezpoÊrednich i innych form
wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, wsparcie nabywania ziemi
przez rolników przez paƒstwo
za poÊrednictwem dopłat ARiMR
20

do oprocentowania kredytów i rozkładanie przez ANR ceny sprzeda˝y
na raty. Trzeba dodaç, ˝e kupno
ziemi rolnej od Agencji na prefe-
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Ârednia cena w 2012 r.
za 1 ha: 19 288 zł

Ârednie ceny paƒstwowych gruntów rolnych w latach 1992 – 2012 (zł/ha)
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Rok zwi´kszonej sprzeda˝y
W 2012 roku Agencja NieruchomoÊci Rolnych osiàgn´ła rekordowà sprzeda˝ gruntów rolnych. Sprzedała 132 tys. ha gruntów
i był to najwy˝szy poziom sprzeda˝y od 2002 roku. Dzi´ki temu
wpłaty ANR do bud˝etu paƒstwa w minionym roku wyniosły ponad 1,7 mld zł i były o 8% wy˝sze od wielkoÊci planowanych.

T

en doskonały wynik to efekt
przyspieszenia prywatyzacji
wszystkich składników majàtku
Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa, a w szczególnoÊci gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych. Sprzeda˝ nieruchomoÊci odbywa si´ w drodze przetargów
ograniczonych i nieograniczonych
oraz bezprzetargowo, głównie
na rzecz dzier˝awców.

wajàcego jedynie 10% ceny nieruchomoÊci przed zawarciem umowy.

jawsko-pomorskiego (po 8 tys. ha),
opolskiego i lubuskiego (po 6 tys.
ha). Grunty te b´dà sukcesywnie
wyłàczane z umów dzier˝awy i zostanà przeznaczone do sprzeda˝y,
w pierwszej kolejnoÊci rolnikom indywidualnym na powi´kszenie gospodarstw rodzinnych.

Przetargi ograniczone
Realizacja ustawy w zakresie
wyłàczeƒ 30% z umów
dzier˝awy
Na podstawie nowelizacji ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa,
uchwalonej przez Sejm 16 wrzeÊnia 2011 r., Agencja zapropono-

Sprzeda˝ nieruchomoÊci rolnych przez ANR w okresie 2001-2012 (tys. ha)
180
159

W 2012 roku jednostki ANR przeprowadziły 4405 przetargów ograniczonych na sprzeda˝ nieruchomoÊci z Zasobu WRSP. W porównaniu do trzech ostatnich lat jest to
pi´ciokrotny wzrost liczby przetargów (895 przetargów w 2009 r.,
820 w 2010 r., 798 w 2011 r.). Tak
znaczne zwi´kszenie liczby przetargów jest wynikiem realizowanej polityki paƒstwa w zakresie oferowania gruntów dla rolników powi´kszajàcych gospodarstwa.
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Do 31 grudnia 2013 r. nabywanie paƒstwowej ziemi od Agencji
mo˝e odbywaç si´ na warunkach
preferencyjnych. Do tego czasu rolnicy, którzy nab´dà paƒstwowà ziemi´ w celu utworzenia lub powi´kszenia gospodarstwa rodzinnego,
mogà korzystaç m.in. z mo˝liwoÊci
rozło˝enia przez ANR płatnoÊci
na roczne lub półroczne raty z preferencyjnym
oprocentowaniem
w wysokoÊci 2% rocznie, na okres
do 15 lat, przy wpłacie przez nabyBIULETYN INFORMACYJNY 3/2013
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wała dzier˝awcom, u˝ytkujàcym
grunty Zasobu o powierzchni ponad 428,5714 ha u˝ytków rolnych,
wyłàczenie 30% dzier˝awionej powierzchni. Agencja wysłała 1085
zawiadomieƒ, proponujàc wyłàczenie 136 tys. ha. Dzier˝awcy wyrazili
zgod´ na wyłàczenie 77 tys. ha,
głównie na terenie woj. zachodniopomorskiego (17 tys. ha), wielkopolskiego (11 tys. ha), warmiƒsko-mazurskiego i dolnoÊlàskiego
(po 9 tys. ha), pomorskiego i ku-

Wpływy Zasobu WRSP w 2012 r.
Wpływy ogółem Zasobu WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa w 2012 r.,
zgodnie z przewidywanym wykonaniem, wyniosły 2 579,2 mln zł. Były one o 5% wy˝sze od wpływów
ogółem uzyskanych w roku 2011
(2 449,5 mln zł). Na dobry wynik
uzyskany w 2012 r. zło˝yły si´ wy˝sze (o 6%), w porównaniu z rokiem 2011 wpływy ze sprzeda˝y
mienia Zasobu oraz wy˝sze (o 5%)
wpływy z odpłatnego korzystania
z mienia Zasobu.

Wpłaty do bud˝etu paƒstwa
i na Fundusz Rekompensacyjny
Od 2005 r. Agencja NieruchomoÊci
Rolnych, zgodnie z art. 20 ust. 5c
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa,
odprowadza do bud˝etu paƒstwa
kwoty odpowiadajàce nadwy˝ce
21
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Wpływy Zasobu WRSP w latrach 2011 i 2012 (mln zł)
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mi´dzy Êrodkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu,
a Êrodkami wydatkowanymi na realizacj´ jej ustawowych zadaƒ. W okresie od 2005 r. do koƒca 2012 r.
Agencja wpłaciła do bud˝etu paƒstwa kwot´ 9 097,3 mln zł.
Wpłaty ANR do bud˝etu paƒstwa
w 2012 r. wyniosły 1 717,6 mln zł

Wpływy z odpłatnego korzystania
z mienia Zasobu
2011 r.

i były o 8% (o 131,4 mln zł) wy˝sze
od wielkoÊci planowanych.
Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomoÊci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, od 2006 r. Agencja NieruchomoÊci Rolnych zasila

Powierzchnia w Zasobie WRSP wg stanu na 31.12.2012 r. w ha – 1,8 mln

Fundusz Rekompensacyjny, z którego realizowane sà wypłaty rekompensat dla zabu˝an. W okresie
od 2006 r. do koƒca 2012 r. Agencja NieruchomoÊci Rolnych, wpłaciła do Funduszu Rekompensacyjnego kwot´ 2 935,6 mln zł.
W 2012 r. ANR zasiliła Fundusz
Rekompensacyjny kwotà 197,5
mln zł. Kwota ta była o 9% (o 16,4
mln zł) wy˝sza od wielkoÊci planowanej na 2012 r.

Plan na 2013 r.
W 2013 r. ANR planuje sprzedaç 125 tys. ha. Aby uzyskaç taki
wynik zostanie zaoferowanych
do sprzeda˝y ponad 200 tys. ha
gruntów.
Planuje si´, ˝e w 2013 r. wpływy
ogółem Zasobu WRSP wyniosà 2 032,2 mln zł. Zgodnie z planem przekazy zewn´trzne Agencji
w 2013 r. wyniosà łàcznie 1 593,8
mln zł, z tego do bud˝etu paƒstwa
wpłacone zostanie 1 460,3 mln zł,
natomiast do Funduszu Rekompensacyjnego 133,5 mln zł.

Aktualny stan Zasobu
W Zasobie pozostaje prawie
1,8 mln ha, w tym 1,3 mln ha jest
w dzier˝awie, 319 tys. ha czeka
na rozdysponowanie, a 100 tys. ha
znajduje si´ w innych formach nietrwałego rozdysponowania. Najwi´ksze powierzchnie pozostajàce
w Zasobie znajdujà si´ na terenie
województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnoÊlàskiego i warmiƒsko-mazurskiego.
Warto zaznaczyç, ˝e ze wzgl´du
na to, ˝e wÊród gruntów Zasobu
znajdujà si´ takie, które z ró˝nych
przyczyn nie mogà zostaç rozdysponowane „dyspozycyjny Zasób
netto” mo˝na szacowaç na ok.
1 mln ha.

Biuro Rzecznika Prasowego ANR
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Wypalanie traw
Szkodliwe, zabronione i gro˝à za to kary

Z

nadejÊciem wiosny z pól urodzajna warstwa gleby. Nie ko- właÊnie w takich okolicznoÊciach,
i łàk zniknàł Ênieg, odsła- niec na tym, ogieƒ zabija tak˝e a bywa, ˝e sà te˝ ofiary Êmiertelne.
niajàc wyschni´te trawy, owady np. pszczoły i dziko ˝yjàce Cz´sto zresztà to właÊnie podpalaktóre w wielu miejscach sà celo- zwierz´ta, takie jak je˝e, zajàce, li- cze cierpià w wyniku swoich dziawo podpalane. Sà ludzie, którzy sy czy kuropatwy oraz niszczy ich łaƒ, bo ogieƒ potrafi bardzo szybuwa˝ajà, ˝e jest to najprostszy spo- siedliska. Palàce si´ trawy, czy ko wymknàç si´ spod kontroli.
sób na pozbycie si´ wyschni´tych chwasty, mogà wytwarzaç toksycz- Wiele jednostek stra˝y po˝arnej
traw oraz chwastów. Nic bardziej ne substancje, które zatruwajà za- ponosi olbrzymie koszty gaszenia
równo gleb´, wody gruntowe jak płonàcych traw i cz´sto nie mo˝e
mylnego!
Jest to bezsensowny, niebezpiecz- równie˝ niszczà atmosfer´. Towa- nadà˝yç z wyjazdami do kolejnych
ny i bardzo szkodliwy proceder, rzyszàca po˝arom emisja pyłów takich zdarzeƒ. Bywa, ˝e stra˝acy
zaj´ci płonàcymi trawami nie
a za wzniecanie tych po˝arów
mogà szybko dojechaç do inprzewidziane sà dotkliwe kary,
nych po˝arów.
równie˝ finansowe, a˝ do po- § Wypalanie traw nie ma sensu.
Ustawa o ochronie przyrody
zbawienia całej kwoty płatno- Jest nie tylko szkodliwe i niebezpieczne,
i o lasach zabrania wypalania
Êci obszarowych finansowa- ale tak˝e zabronione.
traw na łàkach, pozostałoÊci ronych z bud˝etu UE włàcznie!!!
Êlinnych na nieu˝ytkach, skarJak co roku ARiMR stara si´
uzmysłowiç, ile złego ten proceder i gazów jest niebezpieczna tak˝e pach kolejowych i rowach przydro˝przynosi i apeluje o zaprzestanie z innego wzgl´du, zagra˝a bo- nych. JeÊli ktoÊ zostanie złapany
wiosennego podpalania suchych wiem np. kierowcom poruszajà- na goràcym uczynku to podlega kacym si´ po drogach w pobli˝u po- rze aresztu lub grozi mu grzywtraw.
Po przej Êciu po ˝a rów zie mia ˝arów. Nierzadko ogieƒ przenosi na do 5 tys. zł, a w przypadku zana „wypaleniskach” staje si´ jało- si´ na pobliskie lasy czy zabudo- gro˝enia wi´kszego, czyli spowodowa. Pło mie nie za bi ja jà np. wania, pozbawiajàc ludzi dobytku, wania po˝aru stanowiàcego zagrod˝d˝ownice i hamujà naturalne a czasami odbierajàc zdrowie czy ˝enie dla ˝ycia, zdrowia czy mienia,
zjawisko gnicia pozostałoÊci ro- ˝ycie. Ka˝dego roku do szpitali jest przewidziana kara pozbawienia
Êlinnych, dzi´ki któremu tworzy si´ tra fia wie le osób po pa rzo nych wolnoÊci od roku do 10 lat.
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mo˝e nakładaç dotkliwe kary finansowe, jeÊli
oka˝e si´, ˝e doszło do Êwiadomego podpalenia trawy przez rolnika.
Zakaz wypalania traw wynika z koniecznoÊci przestrzegania norm
dobrej kultury rolnej przez rolników ubiegajàcych si´ o płatnoÊci
bezpoÊrednie oraz płatnoÊci obszarowe w ramach PROW 20072013 (płatnoÊci rolnoÊrodowiskowe, płat no Êci ONW, płat no Êci
na zalesianie gruntów rolnych).
Rolnikowi, który nie przestrzega
tych norm, grozi zmniejszenie nale˝nej wysokoÊci wszystkich rodzajów płatnoÊci o 3%.
WysokoÊç kary mo˝e wzrosnàç,
bo ARiMR ka˝dy przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie i mo˝e kar´ zwi´kszyç albo
zmniejszyç. W zale˝noÊci od dotkliwoÊci, zasi´gu trwałoÊci stwierdzo nej nie zgod no Êci wzgl´ dem
norm, nale˝na rolnikowi kwota
płatnoÊci mo˝e zostaç pomniejszona do 1% jak i podwy˝szona do 5% nale˝nych rolnikowi
płatnoÊci obszarowych za dany
rok. Kary mogà byç te˝ jeszcze
podwy˝szone, gdy rolnikowi zostanie np. udowodnione celowe wypalanie traw, bo wtedy ARiMR mo˝e obni˝yç ka˝dy z rodzajów płatnoÊci o 20%, a w zupełnie skrajnych przy pad kach stwier dze nia
upo rczy we go wy pa la nia traw,
Agencja mo˝e pozbawiç rolnika
całej kwoty płatnoÊci obszarowych
za dany rok.
Z danych posiadanych przez
Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, ˝e w 2011
roku wypalanie na gruntach rolnych stwierdzono u 114 rolników,
przy czym tylko 10 rolników zrobiło
to celowo.

Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
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ARiMR
przypomina
Zmieniły si´ terminy składania umów
na upraw´ tytoniu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, ˝e
rolnicy, którzy w 2013 roku b´dà ubiegaç si´ o przyznanie płatnoÊci do tytoniu, muszà dostarczyç do ARiMR dokumenty potwierdzajàce zawarcie umowy czy umów na upraw´ tytoniu lub umowy kontraktacji w terminie od 15 marca do 15 maja br., czyli
wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach systemów
wsparcia bezpoÊredniego.

D

okumentami potwierdzajàcymi uprawnienia rolnika
do ubiegania si´ o płatnoÊç do tytoniu mogà byç:
1 kopia umowy
lub umów na
upraw´ tytoniu (zawierane oddzielnie dla ka˝dej z grup odmian tytoniu) podpisana z pierwszym przetwórcà surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego
– w przypadku, gdy rolnik nie jest
członkiem grupy producentów tytoniu;
1 oÊwiadczenie o zawarciu umowy
kontraktacji, które zawiera oznaczenie umowy na upraw´ tytoniu,
w ramach której została zawarta
umowa kontraktacji z grupà producentów tytoniu – w przypadku, gdy
rolnik jest członkiem grupy producentów tytoniu.
ARiMR przypomina równie˝, ˝e
grupa producentów tytoniu przekazuje do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ grupy, kopie
umów na upraw´ tytoniu, zawarte
z pierwszymi przetwórcami surowca
tytoniowego wpisanymi do rejestru
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013

pierwszych przetwórców surowca
tytoniowego w terminie do 31 maja 2013 r.
Rolnik, który chce otrzymaç w 2013
roku płatnoÊç do tytoniu, musiał
zawrzeç umow´ na upraw´ tytoniu
z pierwszym przetwórcà surowca tytoniowego wpisanym do rejestru
pierwszych przetwórców surowca
tytoniowego lub umowy kontraktacji w ramach umowy na upraw´ tytoniu z pierwszym przetwórcà surowca tytoniowego wpisanym
do rejestru pierwszych przetwórców
surowca tytoniowego, do 14 marca 2013 r. Umowa taka powinna okreÊlaç w szczególnoÊci:
1 grup´ odmian tytoniu;
1 rejon upraw tytoniu;
1 poło˝enie działki ewidencyjnej,
na której uprawia si´ tytoƒ, z podaniem: powiatu, gminy, numeru obr´bu ewidencyjnego, numeru ewidencyjnego działki;
1 numer identyfikacyjny rolnika;
1 okreÊlenie wymagaƒ jakoÊciowych dostarczanego surowca tyto-

niowego, poprzez wskazanie klas jakoÊci surowca, dokonane w sposób
umo˝liwiajàcy jednoznacznà identyfikacj´ surowca tytoniowego spełniajàcego wymagania jakoÊciowe;
1 termin płatnoÊci za dostarczony
surowiec tytoniowy – nie dłu˝szy ni˝
miesiàc, liczàc od dnia dostarczenia surowca tytoniowego.
Je˝eli umowa na upraw´ tytoniu
została zawarta z grupà producentów tytoniu, powinna zawieraç:
1 list´ rolników b´dàcych członkami grupy producentów tytoniu,
wraz z podaniem:
– rejonu upraw tytoniu oraz poło˝enia działki ewidencyjnej, na której uprawia si´ tytoƒ,
– numerów identyfikacyjnych rolników,
– informacji o iloÊci surowca tytoniowego przewidzianego do dostarczenia;
1 zobowiàzanie rolnika albo grupy
producentów tytoniu (w ramach
umów kontraktacji) do wytworzenia
w rejonie uprawy tytoniu i dostar-

czenia pierwszemu przetwórcy surowca tytoniowego oznaczonej iloÊci surowca, a pierwszy
1 przetwórca surowca tytoniowego
zobowiàzuje si´ ten surowiec odebraç w umówionym terminie i zapłaciç za niego umówionà cen´.
Umowa na upraw´ tytoniu lub
umowa kontraktacji, mogła byç zawarta z mał˝onkiem rolnika wnioskujàcego o t´ płatnoÊç. W takim
przypadku, w umowie na upraw´
tytoniu lub umowie kontraktacji podaje si´ numer identyfikacyjny rolnika wnioskujàcego o przyznanie
płatnoÊci. Ponadto, rolnik składa
do biura powiatowego ARiMR,
wraz z umowà na upraw´ tytoniu
lub oÊwiadczeniem o zawarciu
umowy kontraktacji, oÊwiadczenie
o zawarciu umowy przez mał˝onka
(druk O-34/01).
Departament
Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

Rolnicy ubiegajàcy si´ o przyznanie płatnoÊci do tytoniu, muszà dostarczyç do ARiMR dokumenty potwierdzajàce zawarcie umowy czy umów na upraw´ tytoniu lub umowy
kontraktacji w terminie od 15 marca do 15 maja br.
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Ostrzegamy
przed oszustami

D

o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje, ˝e rolnicy
z ró˝nych regionów Polski otrzymujà pisma, opatrzone logotypem łudzàco podobnym do logotypu
ARiMR, w których anonimowy autor
zach´ca do wpłacania pieni´dzy
na podany numer konta bankowego, w celu otrzymania dopłat bezpoÊrednich. Reklamuje to pismo,
jako „zaproszenie”, które jest „najkrótszà drogà do otrzymania dotacji bezpoÊredniej”. Dalej wskazuje,
˝e korzystajàc z tej propozycji rolnik zapewni sobie „spokój, relaks
i beztroski sen” i dołàcza blankiet
przekazu pocztowego z sumà
do wpłaty 246 zł, z tytułem przelewu: „opłata za wniosek”. Anonimowy autor nie precyzuje jednak,
na czym ma polegaç skorzystanie
z jego propozycji. U˝ywa poj´cia
bardzo nieprecyzyjnego, mogàcego wskazywaç np., ˝e trzeba zapłaciç za samo dostarczenie wniosku
o przyznanie dopłat bezpoÊrednich,
a przecie˝ taki wniosek rolnik otrzymuje bez ˝adnych opłat. Przesłanie
wypełnionego przez rolnika wniosku do Agencji, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, tak˝e
jest bezpłatne.
W zwiàzku z zaistniałà sytuacjà,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oÊwiadcza, ˝e nie
ma z tym pismem nic wspólnego
i prosi o zignorowanie go. ARiMR
nie prowadzi bowiem odpłatnej
działalnoÊci polegajàcej na przygotowaniu wniosków o przyznanie dopłat bezpoÊrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia fi26

nansowego. Wysyłanie pism
do wielu rolników, na których
umieszczono nazw´ „ARMiR” łudzàco podobnà do skrótu ARiMR
(Agencja Restrukturyzacji i Moder-

przed korzystaniem z ofert, w których brak podpisu, brak jakichkolwiek danych kontaktowych, a ich
przekaz jest bardzo niejasny. Dokumenty te z pewnoÊcià nie pochodzà
od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku otrzymania ofert,
co do których pojawiajà si´ wàtpliwoÊci, czy pochodzà z ARiMR, zach´camy do kontaktowania si´
z naszymi placówkami w celu potwierdzenia, czy takie pisma rzeczywiÊcie powstały w Agencji. W przy-

Fragment pisma, jakie otrzymało wielu rolników w całej Polsce

Do pism dołàczane były równie˝ wypełnione blankiety wpłat na kwot´ 246 zł. ARiMR nie ma z tym nic wspólnego
i prosi o ignorowanie takich dokumentów

nizacji Rolnictwa) i znak graficzny
bardzo podobny do prawdziwego
logo Agencji, wskazuje, ˝e mo˝e to
byç oszustwo zaplanowane na szeroka skal´.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega

padku podejrzenia, ˝e chodzi
o oszustwo wyłudzenia, nale˝y
przekazaç spraw´ do organów Êcigania.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 900
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Agencja
przyjmuje wnioski
Od 15 marca 2013 roku mo˝na składaç w ARiMR wnioski o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich, ONW i rolnoÊrodowiskowych
za bie˝àcy rok.

J

ak co roku przed tym terminem, Agencja wysłała do ka˝dego z rolników, którzy korzystali
z dopłat w ubiegłym roku, tzw.
wnioski spersonalizowane, które sà
wypełnione przez Agencj´ na podstawie posiadanych przez nià informacji. Ubiegajàcy si´ o dopłaty rolnik (jeÊli w jego gospodarstwie nic
si´ nie zmieniło), musi teraz tylko je
podpisaç oraz wypełniç załàczniki
graficzne dotyczàce upraw na u˝ytkowanych rolniczo działkach. Wniosków tych nie trzeba jednak składaç
czy przesyłaç do Agencji w formie
papierowej. Mo˝na je bowiem du˝o
łatwiej i wygodniej zło˝yç przez Internet. Taka mo˝liwoÊç istnieje
od 2011 roku i rolnik mo˝e teraz
zło˝yç jeden wspólny wniosek
o przyznanie dopłat bezpoÊrednich,
pomocy ONW i płatnoÊci rolnoÊrodowiskowych, bez wychodzenia
z domu. By uzyskaç takà mo˝liwoÊç
trzeba tylko wystàpiç wczeÊniej
do ARiMR o login i kod dost´pu
do systemu teleinformatycznego
Agencji. W tym celu trzeba zło˝yç
w „swoim” biurze powiatowym
ARiMR specjalny wniosek, który jest „do pobrania” ze strony internetowej Agencji. Obecnie w biurach
powiatowych nie ma wielu interesantów, zatem załatwienie tej sprawy
i otrzymanie loginu i kodu dost´pu
odb´dzie si´ bardzo sprawnie. Posiadajàc dost´p do systemu teleinformatycznego ARiMR mo˝na rówBIULETYN INFORMACYJNY 3/2013

na go sobie zapisaç, ponownie
przejrzeç w póêniejszym terminie,
wprowadziç ewentualne poprawki
czy uzupełnienia i dopiero wtedy zatwierdziç oraz wysłaç. W przygotowaniu wniosku mo˝na skorzystaç
z bardzo przejrzyÊcie przygotowanej
instrukcji jego wypełnienia, dost´pnej na stronie internetowej ARiMR.
Przedstawia ona „graficznie” kolejne
etapy wypełniania i zło˝enia wniosku
przez Internet.
Przekazywanie do Agencji wniosków drogà elektronicznà jest wygodniejsze, zarówno dla rolników
jak i dla Agencji, która w takim przypadku nie musiałaby wysyłaç
do nich pocztà ponad miliona przesyłek z papierowà wersjà wst´pnie
wypełnionych wniosków.

nie˝ dokonywaç zmian w Rejestrze
Zwierzàt Gospodarskich.
Login i kod dost´pu do systemu
teleinformatycznego ARiMR jest
nadawany bezterminowo.
Wypełnienie wniosków o przyznanie dopłat bezpoÊrednich,
wsparcia ONW czy płatnoÊci
rolnoÊrodowiskowych przez Internet, nie jest trudne. Ubiegajàcy si´ o dopłaty rolnik, po zalogowaniu si´ do systemu teleinformatycznego ARiMR, na
ekranie komputera zobaczy wst´pnie wypełniony przez
Agencj´ wniosek o przyznanie
mu płatnoÊci za 2013 rok. Tak
jak w przypadku papierowego
wniosku spersonalizowanego, w wersji elektronicznej ARiMR tak˝e korzysta z infor- Wypełnienie wniosków o przyznanie dopłat bezpoÊrednich, wsparcia ONW czy płatnoÊci rolnoÊrodowiskowych przez Internet, nie jest
macji, które rolnik podał trudne, a login i kod dost´pu do systemu teleinformatycznego
w ubiegłorocznym wniosku ARiMR jest nadawany bezterminowo
o przyznanie takich dopłat. RolZach´camy wszystkich rolników
nikowi pozostaje wypełnienie załàczników graficznych, na których do składania wniosku za pomocà
trzeba „wyrysowaç” swoje działki rol- formularza dost´pnego na stronie
ne. Niewàtpliwà, ogromnà zaletà internetowej ARiMR (http://www.
wypełniania wniosku przez Internet arimr. gov. pl/dla-beneficjenta/sysjest to, ˝e system podpowie od razu, tem-teleinformatyczny-arimr. html).
Je˝eli jednak, rolnik nie chce lub
gdzie mogły zostaç popełnione bł´dy
podczas wypełniania wniosku. To nie mo˝e skorzystaç z tej wygodnej
z całà pewnoÊcià ułatwi poprawne elektronicznej formy składania wnioich wypełnienie. Wa˝ne jest przy tym, sku o przyznanie płatnoÊci bezpo˝e wypełnianego wniosku o przyzna- Êrednich, pomocy finansowej z tytunie płatnoÊci nie trzeba od razu za- łu wspierania gospodarowania
twierdzaç, co jest równoznaczne z je- na obszarach górskich i innych obgo przekazaniem do Agencji. Mo˝- szarach o niekorzystnych warunkach
27
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gospodarowania (wsparcie ONW)
i płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej,
mo˝e nadal wypełniç i przekazaç
do ARiMR „tradycyjny” papierowy wniosek wraz z niezb´dnymi
załàcznikami. Agencja wysłała do
rolników takie wnioski w styczniu
i lutym. Dołàczone do nich zostały,
tak jak w przypadku wniosku w postaci elektronicznej, nast´pujàce załàczniki:
1 materiały graficzne z oznaczeniem
działek ewidencyjnych, które rolnik
zgłosił do płatnoÊci w 2012 roku;
1 karty informacyjne zawierajàce
dane o maksymalnym obszarze
kwalifikowanym do płatnoÊci (PEG);

wniosek udost´pniony zostanie
od razu w systemie informatycznym
ARiMR.
W ramach płatnoÊci bezpoÊrednich za 2013 rok rolnicy b´dà mogli ubiegaç si´ o przyznanie dopłat
z tytułu:
1 jednolitej płatnoÊci obszarowej
(JPO);
1 uzupełniajàcej płatnoÊci obszarowej (UPO):
– do grupy upraw podstawowych,
– do powierzchni uprawy chmielu,
do której została przyznana płatnoÊç
w roku 2006,
– do powierzchni upraw roÊlin
przeznaczonych na pasz´ uprawia-

Wniosek o płatnoÊci bezpoÊrednie, ONW i rolnoÊrodowiskowe za bie˝àcy rok mo˝na ju˝ zło˝yç w ARiMR
1 instrukcje wypełniania wniosków
i załàczników graficznych.
Dane na rok 2013, wpisane do
wniosków, zostały przygotowane
przez ARiMR w oparciu o informacje zawarte we wnioskach składanych w 2012 roku w cz´Êci dotyczàcej: danych osobowych, działek ewidencyjnych oraz działek rolnych.
Rolnicy, którzy ju˝ w roku 2012
zło˝yli wniosek o przyznanie płatnoÊci przez Internet, nie otrzymajà
w roku 2013 wniosku spersonalizowanego w wersji papierowej. Dla
tych rolników, wst´pnie wypełniony

28

nych na trwałych u˝ytkach zielonych
(płatnoÊci zwierz´ce);
1 płatnoÊci uzupełniajàcej:
– dla producentów surowca tytoniowego – płatnoÊç niezwiàzana do tytoniu,
– w zakresie produkcji ziemniaka
skrobiowego – płatnoÊç niezwiàzana do skrobi;
1 wsparcia specjalnego:
– specjalnej płatnoÊci obszarowej
do powierzchni upraw roÊlin stràczkowych i motylkowatych drobnonasiennych,
– płatnoÊci do krów i owiec,

– płatnoÊci do tytoniu;
płatnoÊci cukrowej;
1 oddzielnej płatnoÊci z tytułu owoców i warzyw (płatnoÊç do pomidorów);
1 oddzielnej płatnoÊci z tytułu owoców mi´kkich.
Wnioski o przyznanie płatnoÊci
bezpoÊrednich, a tak˝e płatnoÊci
ONW i płatnoÊci rolnoÊrodowiskowych, przygotowane w formie papierowej, nale˝y składaç w biurach
powiatowych ARiMR lub rejestrowanà przesyłkà pocztowà.
Wszystkie wnioski o przyznanie dopłat, niezale˝nie od sposobu
dostarczenia ich do ARiMR, powinny
byç przekazane w terminie od 15
marca do 15 maja 2013 r. Mo˝na je zło˝yç jeszcze po tym terminie,
ale nie póêniej ni˝ do 10 czerwca 2013 roku. Jednak w takim przypadku, na beneficjentów nało˝one
zostanà sankcje finansowe, polegajàce na redukcji nale˝nych płatnoÊci
o 1% za ka˝dy roboczy dzieƒ opóênienia. Warto te˝ dodaç, ˝e starajàcy si´ o jednolite płatnoÊci obszarowe, płatnoÊci uzupełniajàce, specjalne płatnoÊci obszarowe do powierzchni upraw roÊlin stràczkowych
i motylkowatych drobnonasiennych,
płatnoÊci ONW oraz płatnoÊci rolnoÊrodowiskowe, mogà dokonywaç
zmian w ju˝ zło˝onych w Agencji
wnioskach. Bez ˝adnych sankcji finansowych mo˝na to zrobiç do 31
maja 2013 roku. Natomiast zło˝enie poprawionego wniosku po tym
terminie, ale nie póêniej ni˝ do 10
czerwca 2013 r., spowoduje (tak jak
w przypadku zło˝enia wniosku
po upływie podstawowego terminu)
obni˝enie płatnoÊci do powierzchni
działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek
rolnych, które zostały dodane, o 1%
za ka˝dy dzieƒ roboczy opóênienia.
1

Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia
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Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi´biorstw
Zmiany w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania 312
W kolejnym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw, który
zostanie przeprowadzony w terminie od 15 do 26 kwietnia br.,
obowiàzywały b´dà zmodyfikowane zasady ubiegania si´ o pomoc, które wynikajà z rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 marca 2013 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 12 marca 2013 r., poz. 339).
Poni˝ej przedstawiamy najistotniejsze ze zmian.
1 Zmiany w zakresie działalnoÊci
wspieranych.
Z ogólnej liczby ok. 400 kodów
PKD, znajdujàcych si´ dotychczas
w wykazie działalnoÊci wspieranych
w ramach działania 312, usuni´to 33, w tym zwiàzane:
– z przetwarzaniem lub sprzeda˝à
produktów rolnych obj´tych Załàcznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
– z usługami wspomagajàcymi:
produkcj´ roÊlinnà (kod PKD
– 01.61. Z) oraz chów i hodowl´

zwierzàt gospodarskich (PKD
– 01.62. Z).
1 Zniesienie ograniczenia dotyczàcego górnej granicy wieku wnioskodawcy – osoby fizycznej.
Dotychczas o pomoc mogła
ubiegaç si´ osoba fizyczna, pełnoletnia, która nie ukoƒczyła 60. roku
˝ycia. Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, pomoc
w ramach działania kierowana jest
w pierwszej kolejnoÊci do przedsi´biorców, którzy podejmujà lub rozwijajà działalnoÊç na obszarach
charakteryzujàcych si´ wysokim
bezrobociem, w gminach o niskim

dochodzie podatkowym oraz planujà utworzenie wi´kszej liczby
miejsc pracy. Rezygnacja z ograniczenia dotyczàcego górnej granicy
wieku przyczyni si´ do zwi´kszenia
dost´pu do pomocy i poÊrednio
do zmniejszenia bezrobocia.
1 Ułatwienie ubiegania si´ o pomoc spółkom kapitałowym „w organizacji” nieposiadajàcym numeru identyfikacyjnego producenta.
Spółki kapitałowe „w organizacji”
cz´sto nie posiadajà jeszcze numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
niezb´dnego do nadania numeru
identyfikacyjnego producenta, co
niejednokrotnie powodowało wydłu˝enie procesu obsługi wniosku
o wpis do ewidencji producentów,
na podstawie którego nadawany
jest numer producenta, a tym samym proces obsługi wniosku
o przyznanie pomocy zło˝onego
w ramach działania 312. Sytuacj´
t´ zmienia, umo˝liwienie ww. spółkom spełnienia warunku, dotyczàcego nadania numeru identyfikacyjnego producenta w terminie „nie

Modernizacja, dzi´ki pomocy ARiMR, warsztatu naprawy samochodów pana Mirosława Maciejewskiego, polegała m.in. na zainstalowaniu sprz´tu komputerowego z oprogramowaniem
oraz nowoczesnego podnoÊnika hydraulicznego
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013
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póêniej, ni˝ do dnia zawarcia
umowy”.
1 Doprecyzowanie zasad dotyczàcych wst´pnej weryfikacji wniosku.
Doprecyzowanie polega na
wskazaniu pól we wniosku o przyznanie pomocy oraz załàcznika
do wniosku, których niewypełnienie
i niedostarczenie spowoduje odmow´ przyznania pomocy, bez
uprzedniego wezwania wnioskodawcy do ich uzupełnienia.
1 Ograniczenie w zakresie jednorazowej zmiany planu finansowego lub ze sta wie nia rze czo wo -finansowego.
Zmiana w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji z własnej inicjatywy wnioskodawcy, mo˝e byç dokonywana tylko w ramach działalnoÊci
gospodarczej okreÊlonej ju˝ we
wniosku kodem PKD (brak mo˝liwoÊci zmiany kodu), o ile nie spowoduje to zmiany celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy
oraz zwi´kszenia kwoty pomocy.
Dotychczas istniała mo˝liwoÊç
dokonania jednej zmiany w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji pod warunkiem, i˝ zmiana ta
nie powodowała zmiany celu operacji i wnioskowanej kwoty pomocy.
Brak ograniczenia mo˝liwoÊci dokonywania zmian w zakresie kodu
PKD wskazanego we wniosku

o przyznanie pomocy powodował,
i˝ wnioskodawcy dokonywali na tyle istotnych zmian, włàcznie ze
zmianà PKD, ˝e wiàzało si´ to z koniecznoÊcià dokonania ponownej
weryfikacji wniosku (operacji). Sytuacja taka ma negatywny wpływ
na tempo obsługi wniosków i zawierania zobowiàzaƒ, co w koƒcowym okresie programowania oraz
w zwiàzku z terminami dotyczàcymi
rozliczenia Programu, uzasadnia
wprowadzenie omawianego ograniczenia.
1 Zmiany w zakresie przedłu˝ania
terminu wykonania przez wnioskodawc´ okreÊlonych czynnoÊci w toku post´powania w sprawie przyznania pomocy.
Dotychczas wnioskodawcy mogli
korzystaç z mo˝liwoÊci wydłu˝ania
terminu, maksymalnie o 6 miesi´cy.
W praktyce z mo˝liwoÊci tej wnioskodawcy korzystali bardzo cz´sto,
co przesuwało w czasie termin zakoƒczenia procesu rozpatrywania
wniosku o przyznanie pomocy i zawierania zobowiàzaƒ. Z uwagi
m.in. na obecnà faz´ wdra˝ania
Programu, powstała potrzeba skrócenia ww. terminu maksymalnie
do 30 dni łàcznie. Wnioskodawcy
powinni zatem składaç kompletnà
dokumentacj´ wraz z załàcznikami,
np. dotyczàcymi robót budowlanych (pozwolenia na budow´,
kosztorysy).

Zniesienie wymogu dostarczania
faktur sprzeda˝y rzeczy b´dàcych
przedmiotem leasingu, wystawionych przez zbywc´ na rzecz finansujàcego.
Dotychczas ww. faktury były wykorzystywane przez Agencj´ do weryfikacji, czy raty zapłacone z tytułu
wykonania umowy leasingu nie
przekraczajà ceny netto nabycia
danej rzeczy. W praktyce okazywało si´ jednak, i˝ sprzedajàcy (zbywca) jest jednoczeÊnie podmiotem finansujàcym, co oznacza, i˝ posiada jedynie faktur´ wystawionà
przez producenta na dealera (nie
zawiera np. mar˝y sprzedawcy),
a tym samym nie mo˝e ona stanowiç podstawy do okreÊlenia ceny
za dany sprz´t/urzàdzenie obowiàzujàcej na rynku.
Zmiany dotyczà wniosków o przyznanie pomocy składanych w naborach przeprowadzanych po wejÊciu w ˝ycie omawianego rozporzàdzenia w ramach działaƒ:
– 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw oraz
– 413-312 Wdra˝anie lokalnych
strategii rozwoju dla operacji, które
odpowiadajà warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw.
1

Departament Działaƒ Inwestycyjnych
[ 22 318 47 00
Zdj´cia: archiwum ARiMR

Nowe maszyny do pozyskiwania i obróbki drewna oraz nowe miejsca pracy w zakładzie pana Piotra Ziemianka z Daƒczowa powstały dzi´ki wsparciu w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw”
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Wiosna
pod znakiem naborów
Pomoc na działania inwestycyjne finansowane z PROW 2007-2013
Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych
Od 27 marca do 23 kwietnia 2013
r. mo˝na składaç wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania
Modernizacja gospodarstw rolnych.
ARiMR prowadzi nabór takich wniosków w oÊmiu województwach:
1 lubelskim,
1 lubuskim,
1 łódzkim,
1 małopolskim,
1 opolskim,
1 pomorskim,
1 wielkopolskim,
1 zachodniopomorskim.

Termin i zasady przyjmowania
wniosków podał do publicznej wiadomoÊci 12 marca 2013 r. Prezes
ARiMR Andrzej Gross za poÊrednictwem ogólnopolskiego dziennika
(„Dziennik Gazeta Prawna”) oraz
portalu internetowego Agencji.
Przeprowadzenie naboru wniosków
w wymienionych oÊmiu województwach, wynika z faktu, ˝e tylko
w tych regionach sà jeszcze dost´pne Êrodki finansowe z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 na takie wsparcie.
Dotychczas nabory wniosków
o przyznanie pomocy z działania

Modernizacja gospodarstw rolnych
zostały przeprowadzone w latach
2007, 2009, 2011 (z wyłàczeniem
woj. wielkopolskiego) oraz 2012
(wyłàcznie w woj. podkarpackim).
Uwzgl´dniajàc zwi´kszone – rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału
Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz.U. z 2013 r. poz. 119) – limity
finansowe, w oÊmiu województwach, dla których planowane jest
ogłoszenie naboru wniosków, szacowana kwota dost´pnych Êrodków

O wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” mogà ubiegaç si´ osoby fizyczne (w tym jako osoby wspólnie wnioskujàce), osoby prawne, spółki osobowe
prawa handlowego oraz wspólnicy spółek cywilnych
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013
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wyniesie łàcznie ponad 537 mln zł. wzgl´du na miejsce realizacji ope- tora wyznaczonego (zgodnie z ustaSzacujàc na podstawie dotychcza- racji, albo
wà z dnia 23 listopada 2012 r. Prasowej Êredniej wysokoÊci pomocy 1 za poÊrednictwem biura powia- wo pocztowe, wczeÊniej: operatora
przyznanej na jednà operacj´ w ra- towego Agencji, znajdujàcego si´ publicznego).
mach działania 121, powy˝sza na obszarze właÊciwoÊci miejscoDziałanie 312 Tworzenie i rozkwota powinna pozwoliç na obj´- wej oddziału regionalnego właÊciwój mikroprzedsi´biorstw
cie dofinansowaniem łàcznie po- wego ze wzgl´du na miejsce realiNabór wniosków o przyznanie pozacji operacji.
nad 3,7 tys. operacji,
Wnioski mo˝na równie˝ składaç mocy w ramach działania 312 TwoWnioskodawców ubiegajàcych
rzenie i rozwój mikroprzedsi´si´ o wsparcie w ramach tebiorstw odb´dzie si´ od 15
go naboru obowiàzywaç b´§
ARiMR
planuje
ogłoszenie
w
okresie
do 26 kwietnia 2013 r. O takie
dà podobne zasady, jak
wsparcie b´dzie mo˝na ubiew przypadku naboru prze- marzec-kwiecieƒ kolejnych naborów
gaç si´ w 15 województw,
prowadzonego w 2012 r. wniosków o pomoc z dwóch działaƒ
z wyjàtkiem woj. wielkopolskiew woj. podkarpackim. Wpro- inwestycyjnych finansowanych z PROW
go, w którym zapotrzebowanie
wadzone znowelizowanym 2007-2013.
na Êrodki wynikajàce z wniorozporzàdzeniem wykonawsków zło˝onych w trzech poczym zmiany, wynikajà ze
zmian w powszechnie obowiàzujà- za poÊrednictwem poczty, tj. prze- przednich naborach – w lacych przepisach prawa, w tym doty- syłkà rejestrowanà nadanà w termi- tach 2009, 2010 i 2011 – znaczczàcych okreÊlania wieku emerytal- nie naboru do oddziału regional- nie przekracza limit finansowy przynego oraz dokumentowania posia- nego Agencji, właÊciwego ze znany na realizacj´ takiej pomocy
wzgl´du na miejsce realizacji ope- w całym okresie wdra˝ania Progradanego wykształcenia.
Wprowadzona zmiana, ogranicza- racji w placówce pocztowej opera- mu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
jàca do 30 dni (łàcznie
Szacowana kwota dost´pna wszystkich etapach weryfinych Êrodków do wykorzykacji wniosku o przyznanie
stania w województwach
pomocy) termin wydłu˝ania
obj´tych naborem wynosiç
przez wnioskodawc´ okreÊlob´dzie ok. 2 mld zł. Kwota
nych czynnoÊci w toku post´ta powinna pozwoliç na zapowania w sprawie przyznawarcie ok. 11,5 tys. umów
nia pomocy, znacznie skróci
przyznania pomocy.
czas oczekiwania na przyznaWnioskodawców ubieganie pomocy. W tym kontekjàcych si´ o wsparcie w raÊcie bardzo wa˝ne jest, aby
mach tego naboru obowiàwnioskodawcy składali pozywaç b´dà podobne zasaprawnie wypełnione, komdy, jak w przypadku napletne wnioski, zawierajàce
wszystkie wymagane przepiboru przeprowadzonego
sami prawa załàczniki,
w 2011 r., z uwzgl´dniew szczególnoÊci dotyczàce inniem modyfikacji wynikajàwestycji budowlanych (koszcych z rozporzàdzenia Minitorysy, pozwolenia na budostra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w´, zgłoszenia zamiaru wyzmieniajàcego rozporzàdzekonania robót).
nie w sprawie szczegółoNie ulega zmianom tryb
wych warunków i trybu przyskładania wniosków o przyznawania i wypłaty pomocy
znanie pomocy, tj. osobifinansowej w ramach omaÊcie albo przez osob´ upowianego działania. Obejwa˝nionà:
mujà one m.in. zmiany
1 w oddziale regionalnym
w
wykazie kodów wspieraZakup nowoczesnej maszyny wiertniczej przyczynił si´ do wzrostu konkurencyjnoÊci
i
wzro
stu
za
trud
nie
nia
fir
my
be
ne
fi
cjen
ta
z
gmi
ny
Gru
ta
Agencji, właÊciwym ze
nych działalnoÊci, zniesienie
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wzgl´du na miejsce realizacji operacji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego (zgodnie
z ustawà dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe, wczeÊniej: operatora publicznego).
Warto przypomnieç, i˝ dodatkowym êródłem finansowania rozwoju
przedsi´biorczoÊci na obszarach
wiejskich jest działanie 413 Wra˝anie lokalnych strategii rozwoju,
w ramach którego mo˝na m.in.
ubiegaç si´ o wsparcie na operacje, które odpowiadajà warunkom
przyznawania pomocy w zakresie
działaƒ 311 Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej
oraz 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw.
Wniosek o przyznanie pomocy
wraz z kompletem załàczników
składa si´ w terminie i miejscu
wskazanym w Informacji o mo˝liwoÊci składania wniosków za poÊrednictwem Lokalnej Grupy Działania.
Informacja ta jest podawana do publicznej wiadomoÊci przez
organ samorzàdu województwa,
właÊciwy ze wzgl´du na siedzib´
LGD wybranej do realizacji lokalnej
strategii rozwoju.

Działanie 123 Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej

Polskie zakłady przetwórcze muszà si´ rozwijaç, aby sprostaç zagranicznej konkurencji. Dzi´ki pomocy ARiMR Spółdzielnia
Mleczarska LAZUR zakupiła nowoczesnà lini´ do produkcji sera a Zakłady Mi´sne DOBROSŁAWÓW zautomatyzowanà
maszyn´ pakujàcà

ograniczenia dotyczàcego górnej
granicy wieku wnioskodawcy, ograniczenie mo˝liwoÊci przedłu˝ania
przez wnioskodawc´ terminu wykonywania okreÊlonych czynnoÊci
w toku post´powania w sprawie
przyznania pomocy (do 30 dni).
Podobny jak we wczeÊniejszych
naborach, b´dzie tryb składania
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013

wniosków o przyznanie pomocy, tj.
osobiÊcie albo przez osob´ upowa˝nionà w oddziale regionalnym
Agencji, właÊciwym ze wzgl´du
na miejsce realizacji operacji lub
za poÊrednictwem poczty, tj. przesyłkà rejestrowanà nadanà w terminie naboru do oddziału regionalnego Agencji, właÊciwego ze

Dotychczas, tj. w latach 20082011 przeprowadzono pi´ç naborów wniosków o przyznanie pomocy. Kolejny, ostatni ju˝ nabór, planowany jest w kwietniu br.
W dwuetapowym naborze wniosków b´dà mogły wziàç udział
wszystkie dotychczas uprawnione
podmioty. W pierwszym etapie naboru, wnioski b´dà mogły składaç
grupy producentów rolnych, wst´pnie uznane grupy producentów
owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców
i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez ww. podmioty,
a tak˝e podmioty skonsolidowane
33
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w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji
produktów rolnych. W nast´pnym
etapie naboru, wnioski przyjmowane b´dà od pozostałych, uprawnionych podmiotów.
W planowanym naborze wniosków obowiàzywaç b´dzie szereg
zmian, wprowadzonych rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwo-

Êlonych w ww. rozporzàdzeniu. Kolejne zmiany dotyczà przygotowania wniosku o przyznanie pomocy
oraz załàczników. Zwi´kszone zostały wymagania dotyczàce kompletnoÊci wypełnienia wniosku oraz
liczby załàczników, których niezło˝enie wraz z wnioskiem spowoduje
nieprzyznanie pomocy, bez mo˝liwoÊci wezwania wnioskodawcy

Celem działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leÊnej...” jest m.in. uporzàdkowanie uszkodzonych powierzchni
leÊnych, przygotowanie leÊnego materiału sadzeniowego, stopniowe odnowienie zniszczonych drzewostanów wraz
z piel´gnacjà i ochronà zało˝onych upraw

ju Wsi zmieniajàcym rozporzàdzenie
w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach omawianego działania, którego projekt znajduje si´
obecnie w finalnej fazie procesu legislacyjnego. Najwa˝niejsze zmiany
dotyczà ustalania kolejnoÊci przysługiwania pomocy, o której decydowaç b´dzie suma punktów uzyskana przez danà operacj´ na podstawie kryteriów wyboru operacji okre34

do zło˝enia uzupełnieƒ. Ponadto,
doprecyzowano zasady dotyczàce
post´powaƒ ofertowych oraz realizowanych zadaƒ o wartoÊci poni˝ej
100 tys. zł. W przypadku robót budowlanych wymaganym załàcznikiem b´dzie kosztorys inwestorski.
Wa˝nà zmianà jest równie˝ skrócenie okresu wydłu˝ania terminu
na zło˝enie uzupełnieƒ i wyjaÊnieƒ
na uzasadnionà proÊb´ wnioskodawcy z 6 miesi´cy do 30 dni.

Wnioski o przyznanie pomocy b´dà przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właÊciwych ze
wzgl´du na miejsce realizacji operacji. Szacowana kwota dost´pnych
Êrodków do wykorzystania w ramach naboru wynosiç b´dzie
ok. 500 mln zł.

Działanie 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leÊnej zniszczonego przez katastrofy oraz
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
W ramach działania 226 przeprowadzono dotychczas trzy nabory
wniosków o przyznanie pomocy, tj.
w latach 2009, 2010 i 2012.
W naborze, którego ogłoszenie
planowane jest w kwietniu br.,
do wykorzystania pozostaje obecnie ok. 49 mln zł wolnych Êrodków,
przy czym kwota ta mo˝e ulec
zwi´kszeniu o oszcz´dnoÊci powstałe w wyniku prowadzonych
przez obecnych beneficjentów działania 226 post´powaƒ o udzielenie
zamówieƒ publicznych.
W naborze obowiàzywaç b´dà
podobne zasady i tryb ubiegania
si´ o wsparcie, jak w poprzednich
naborach. W wyniku zmiany rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leÊnej …” rozszerzona natomiast zostanie lista nadleÊnictw
PGL Lasy Paƒstwowe, których tereny leÊne zostały uszkodzone w wyniku katastrof naturalnych, uprawnionych do uzyskania wsparcia
w ramach Schematu I działania 226.
Departament Działaƒ Inwestycyjnych
[ 22 318 47 00
Departament Oceny
Projektów Inwestycyjnych
[ 22 318 47 70
Zdj´cia: archiwum ARiMR, archiwum MRiRW
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Do ARiMR
po unijne pieniàdze
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi przez
cały czas nabory wniosków w ramach niektórych działaƒ finansowanych ze Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego RYBY 20072013.
PROW 2007-2013
PROW 2007-2013

Modernizacja gospodarstw
rolnych
Od 27 marca do 23 kwietnia
2013 r. wnioski o pomoc mogà
składaç rolnicy z województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego,
małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw
Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w 15 województwach, poza woj. wielkopolskim, w terminie
od 15 do 26 kwietnia 2013 r.

ny). Zapraszamy do składania
wniosków w oddziałach regionalnych ARiMR.

Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów
ARiMR przyznaje dofinansowanie
na pokrycie cz´Êci kosztów usług
doradczych poniesionych przez rolników np. na opracowanie planu
działalnoÊci rolnoÊrodowiskowej,
czy planu dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej
zgodnoÊci. Posiadacze lasów mogà
natomiast otrzymaç pomoc na pokrycie cz´Êci kosztów usług doradczych zwiàzanych np. z ochronà leÊnej ró˝norodnoÊci biologicznej.

Wnioski mo˝na składaç w biurach
powiatowych Agencji.

Grupy producentów rolnych
W oddziałach regionalnych ARiMR
mo˝na składaç wnioski o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie
kosztów zakładania i funkcjonowania grup producentów rolnych
przez pi´ç pierwszych lat od ich
utworzenia. Grup´ producentów
mo˝e zało˝yç ju˝ pi´ciu rolników,
którzy prowadzà jeden z 29 rodzajów produkcji. Nale˝y do nich m.in.
uprawa zbó˝, hodowla trzody
chlewnej, bydła, koni, drobiu czy
te˝ produkcja mleka.
PO RYBY 2007-2013

Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarzàdzania
krajowà flotà rybackà
Do 31 grudnia 2013 roku Oddziały Regionalne ARiMR przyjmujà
wnioski, o przyznanie wsparcia fi-

Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci
W ramach tego działania mo˝na otrzymaç wsparcie m.in. na pokrycie kosztów kontroli, które niezb´dne sà do otrzymania stosownych certyfikatów potwierdzajàcych, ˝e dany produkt przeznaczony do spo˝ycia przez ludzi, został
wytworzony zgodnie z systemem
np. Gwarantowanej Tradycyjnej
SpecjalnoÊci, Chronionej Nazwy
Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego, produkcji
ekologicznej, integrowanej produkcji, specyfikacjà i standardami systemu „JakoÊç Tradycja” czy Quality
Meat Program (produkcja wołowiBIULETYN INFORMACYJNY 3/2013

Dotychczas, w ramach czterech naborów, ponad 42 tys. rolników otrzymało decyzje o przyznaniu pomocy w ramach
działania „Korzystanie z usług doradczych…”. Jednym z nich jest pan Bogdan Lis - właÊciciel ponad stuhektarowego
gospodarstwa rolnego we wsi Kuczwały
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nansowego w ramach Êrodka 1.5
Rekompensaty społeczno -gospodarcze w celu zarzàdzania krajowà
flotà rybackà.
Pomoc mo˝na otrzymaç m.in.
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia umo˝liwiajàce
zdobycie innego zawodu. Wsparcie
w formie rekompensaty finansowej
przysługuje równie˝ rybakom, którzy utracili miejsca pracy bàdê zdecydowali si´ przejÊç na wczeÊniejszà emerytur´. Mo˝na je uzyskaç
tak˝e na pokrycie cz´Êci kosztów
nabycia statku rybackiego.

Inwestycje na statkach rybackich
i selektywnoÊç
Równie˝ do 29 marca 2013 r.
w oddziałach regionalnych ARiMR
mo˝na składaç wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Inwestycje na statkach rybackich i selektywnoÊç (Êrodek 1.3). Inwestycje
takie mogà dotyczyç poprawy bezpieczeƒstwa na statkach, warunków pracy, higieny, jakoÊci produktów, wydajnoÊci energetycznej oraz
zakupu narz´dzi umo˝liwiajàcych
selektywny połów np. sieci o wi´kszych oczkach.

Rybactwo przybrze˝ne
Do 28 czerwca 2013 r. mo˝na składaç w ARiMR wnioski
o przyznanie pomocy w ramach
Êrodka 1.4 Rybactwo przybrze˝ne.
Miejsce zło˝enia wniosku o pomoc
zale˝y od rodzaju operacji. I tak:
1 jeÊli operacja dotyczy rybactwa
przybrze˝nego na niewielkà skal´
i ma na celu popraw´ kwalifikacji
zawodowych i przeprowadzenie
szkoleƒ w zakresie bezpieczeƒstwa
(operacja realizowana zgodnie
z art. 26 ust. 4 lit. e rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.Urz. UE L 233
z 15.08.2006 r., str. 1 z póên. zm.)
wnioski o dofinansowanie nale˝y
36

Dzi´ki pieniàdzom z programów unijnych, do najnowoczeÊniejszych w Europie dołàczył port w Kołobrzegu

składaç do oddziału regionalnego
Agencji właÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania albo siedzib´ wnioskodawcy;
1 je˝eli inwestycja dotyczy rybactwa przybrze˝nego na niewielkà
skal´ i jej celem jest wspieranie organizacji produkcji, przetwórstwa
i łaƒcucha zbytu produktów rybactwa (operacja realizowana zgodnie
z art. 26 ust. 4 lit. b rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego) wnioski o dofinansowanie nale˝y składaç w oddziale regionalnym
Agencji właÊciwym ze wzgl´du
na miejsce realizacji operacji;
1
natomiast w przypadku, gdy
operacja dotyczy rybactwa przybrze˝nego na niewielkà skal´ i ma
zach´ciç do dobrowolnych działaƒ
na rzecz obni˝ania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów
ryb (operacja realizowana zgodnie
z art. 26 ust. 4 lit. c rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie

Europejskiego Funduszu Rybackiego), wnioski o dofinansowanie nale˝y składaç w oddziale regionalnym Agencji w:
– Szczecinie – gdy zaprzestanie
działalnoÊci połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okr´gowego inspektora rybołówstwa morskiego
z siedzibà w Szczecinie lub Słupsku,
– Gdyni – gdy zaprzestanie działalnoÊci połowowej miało miejsce
na obszarze terytorialnego zakresu
działania okr´gowego inspektora
rybołówstwa morskiego z siedzibà
w Gdyni.
Wi´cej informacji o przedstawionej wy˝ej pomocy finansowej mo˝na uzyskaç na portalu internetowym (www.arim.gov.pl), w placówkach ARiMR, a tak˝e u naszych
konsultantów obsługujàcych bezpłatnà infolini´ 0 800 38 00 84.

Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia, Artur Kubat, archiwum ARiMR
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Działania
wodno-Êrodowiskowe
Efekty wdra˝ania Êrodka 2.2
Ârodek 2.2 Działania wodno-Êrodowiskowe został uj´ty w Programie Operacyjnym Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-13 w odpowiedzi
na koniecznoÊç ochrony Êrodowiska degradowanego w wyniku
intensywnej hodowli i chowu zwierzàt.

C

elem tego Êrodka jest zrekompensowanie producentom stosowania tradycyjnych metod
produkcji, wspomagajàcych ochron´ i popraw´ stanu Êrodowiska oraz
zachowanie bioró˝norodnoÊci i promocja ekologicznych praktyk produkcyjnych w polskim sektorze
akwakultury.
Dofinansowanie w ramach Êrodka
mo˝na uzyskaç w ramach dwóch
schematów:
1 ochrona zasobów genetycznych
ryb,
1 wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych Êrodowisku
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013

praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Ochrona zasobów genetycznych
ryb
W ramach tego schematu wsparciem obj´ta została ochrona zasobów genetycznych ryb, celem zachowania oryginalnych czystych linii genotypów ryb hodowlanych i populacji ryb zagro˝onych i dziko ˝yjàcych.
Dotychczas podpisano 6 umów
o dofinansowanie na kwot´ 1,9 mln
złotych. Beneficjentami sà: Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Zakład Ichtiobiologii

i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, Polski Zwiàzek W´dkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, Instytut Rybactwa Âródlàdowego im. Stanisława Sakowicza, Zakład Rybacki w Wałczu – Kieszkowski i Wspólnicy Sp. J., „Modehpolmo”. W wyniku realizacji operacji
ochronà obj´te zostały m. in. zasoby
genetyczne linii hodowlanych karpia
(jaktorowska i sobieszyƒska), siei
szlachetnej, siei miedzieƒskiej.

Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych Êrodowisku
praktyk i technik w chowie i hodowli ryb
Pomoc w ramach tego schematu
udzielana jest w formie rekompensat
za wykorzystywanie tradycyjnych lub
przyjaznych Êrodowisku praktyk
i technik w chowie i hodowli ryb.
Przyznaje si´ je posiadaczowi obiek37
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tu chowu lub hodowli, który zobowià˝e si´ do realizowania przez 5 lat
zobowiàzaƒ wykraczajàcych poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej. Wa˝ne jest, by beneficjent Êrodka 2.2 realizował dany wymóg przez pi´ç lat, w przeciwnym
razie pomoc za dany wymóg uznawana jest za nienale˝nà.
Pomoc przysługuje, je˝eli zobowiàzania te, b´dà realizowane
w obiekcie chowu lub hodowli o powierzchni ewidencyjnej co najmniej 1 ha lub o produkcji rocznej
nie mniejszej ni˝ 5 ton – w przypadku produkcji ryb łososiowatych. Ponadto wnioskodawca musi zobowiàzaç si´ do realizacji operacji w całym obiekcie chowu lub hodowli lub
co najmniej na jednym stawie,
przy jednoczesnym stosowaniu podstawowych zasad dobrej praktyki rybackiej w całym obiekcie.
Poczàtkowo pomoc w ramach tego schematu wypłacana była w pi´ciu transzach, po ka˝dorazowym zło˝eniu przez beneficjenta wniosku
o płatnoÊç. W zwiàzku z koniecznoÊcià realizacji zasady n+2 w 2012
roku (wymogu wypłaty w ramach całego Programu Operacyjnego rocznie okreÊlonej iloÊci Êrodków), wprowadzono mo˝liwoÊç realizacji płatnoÊci na rzecz beneficjentów całkowitej kwoty umowy bezpoÊrednio
po jej zawarciu. W zwiàzku z tym,
dotychczas wypłacono 97,60% wartoÊci podpisanych umów. W ciàgu
kolejnych lat weryfikowane b´dzie jedynie wykonywanie przez poszczególnych beneficjentów zobowiàzaƒ
okreÊlonych w umowach.
Dotychczas w ramach Êrodka 2.2
przeprowadzono 3 nabory wniosków o dofinansowanie.
1 W ramach I naboru wniosków
(od 7 wrzeÊnia 2009 r. do 24 maja 2010 r.) zainteresowane podmioty mogły ubiegaç si´ o rekompensaty z tytułu wszystkich wymogów obj´tych Pakietami I i II.
1 W ramach II naboru wniosków
38

(od 25 lipca 2012 r. do 23 sierpnia 2012 r.) zainteresowane podmioty mogły ubiegaç si´ o rekompensaty z tytułu realizacji wymogów
obj´tych Pakietem I i wymogiem 2.8
dotyczàcym obszarów obj´tych programem Natura 2000.
1 W ramach III naboru wniosków
(od 12 do 25 wrzeÊnia 2012 r.) zainteresowane podmioty mogły si´
ubiegaç o rekompensaty z tytułu realizacji wymogu 2.2 dotyczàcego
produkcji co najmniej 1% cennych,
rodzimych gatunków ryb oraz wymogu 2.3 dotyczàcego wapnowania wapnem tlenkowym.

t´ 441,4 mln złotych, podpisano 206 umów na kwot´ 126,5 mln
złotych, zrealizowano 593 płatnoÊci na kwot´ 120,8 mln złotych,
w ramach czego uj´to płatnoÊci
na kwot´ 71 mln zł dla 186 beneficjentów, którzy wyrazili zgod´
na aneksowanie umów w sposób
umo˝liwiajàcy Agencji jednorazowà wypłat´ Êrodków za cały pozostały trzyletni okres realizacji zobowiàzaƒ. Umowy zawarte w ramach
powy˝szego naboru dotyczà 18,7
tys. ha powierzchni ewidencyjnej
gospodarstw rybackich.
1 W ramach II naboru wniosków

Liczba umów i beneficjantów w poszczególnych oddziałach regionalnych
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Liczba umów (czynnych)

Realizacja Êrodka 2.2
Według stanu na dzieƒ 31 grudnia 2012 roku w ramach obu schematów Êrodka 2.2 ogółem zło˝ono 1438 wniosków na kwot´ 627,4
mln złotych, co przy limicie finansowym wynoszàcym 314,2 mln złotych
stanowi 200% wykorzystania alokacji podpisano 865 umów na kwot´ 283,3 mln złotych (90,1% wykorzystania limitu), zrealizowano 1245
płatnoÊci na kwot´ 276,5 mln złotych (88% wykorzystania limitu).
Ogółem zawarte umowy dotyczà 47,7 tys. ha powierzchni ewidencyjnej gospodarstw rybackich.
1 W ramach I naboru wniosków
zło˝ono 697 wniosków na kwo-

Liczba beneficjentów

zło˝ono 420 wniosków o dofinansowanie na kwot´ 139,2 mln złotych, podpisano 370 umów
na kwot´ 119,1 mln złotych, zrealizowano 369 płatnoÊci na
kwot´ 118,9 mln złotych. Umowy
zawarte w ramach powy˝szego naboru dotyczà 29 tys. ha powierzchni ewidencyjnej gospodarstw rybackich.
1 W ramach III naboru wniosków
zło˝ono 321 wniosków o dofinansowanie na kwot´ 46,8 mln złotych, podpisano 289 umów
na kwot´ 37,8 mln zł, zrealizowano 283 płatnoÊci na kwot´ 36,8
mln złotych.
W ramach Êrodka 2.2 pomocà fiBIULETYN INFORMACYJNY 3/2013

Kwoty zakontraktowanych Êrodków w uj´ciu procentowym

Warmiƒskomazurskie
4%

Wielkopolskie
11%

Zachodniopomorskie
2%

DolnoÊlàskie
14%

Kujawskopomorskie
4%

Âwi´tokrzyskie
8%

Lubelskie
17%

Âlàskie
6%
Pomorskie
0%
Podlaskie
2%
Podkarpackie
7%

Lubuskie
4%

Opolskie
6%

Mazowieckie
5%

nansowà obj´te sà gospodarstwa
zarówno typu karpiowego, jak
i pstràgowego. Ze wzgl´du na specyfik´ Êrodka z dofinansowania skorzystały przede wszystkim gospodar-

Małopolskie
5%

Łódzkie
5%

stwa karpiowe – spoÊród 457 beneficjentów zaledwie kilkanaÊcie z nich
to gospodarstwa pstràgowe.
Ârodek 2.2 realizowany jest na terenie całego kraju i uwarunkowany

jest geograficznym rozmieszczeniem
gospodarstw karpiowych w Polsce.
Najwi´cej umów podpisano w lubelskim i wielkopolskim Oddziale
Regionalnym, najmniej w pomorskim i kujawsko-pomorskim.
Bioràc pod uwag´ wartoÊci zakontraktowanych umów, najwi´cej
Êrodków przeznaczono dla beneficjentów w dolnoÊlàskim Oddziale
Regionalnym, najmniej Êrodków
otrzymajà beneficjenci w pomorskim, zachodniopomorskim i podlaskim Oddziale Regionalnym. Spowodowane jest to przede wszystkim
wielkoÊcià usytuowanych w poszczególnych województwach gospodarstw rybackich.
Departament Wsparcia Rybactwa
[ 22 318 46 70

ARiMR odpowiada
Prowadz´ małe gospodarstwo na terenie Wielkopolski. Mam pytanie dotyczàce ˝ywienia zwierzàt.
Czy mo˝na karmiç ciel´ta do 6 miesiàca ˝ycia kiszonkami lub sianokiszonkami?
Tak. W okresie odchowu cielàt, czyli do 6 miesiàca
˝ycia, mo˝na wyró˝niç trzy podokresy ˝ywieniowe:

Mi´dzy trzecim a szóstym miesiàcem ˝ycia ciel´ta nale˝y ˝ywiç wyłàcznie paszami
stałymi
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2013

1 trwajàcy 7 dni, kiedy wyłàcznym pokarmem powinna byç siara i mleko,
1 wiek pomi´dzy drugim a ósmym/ dwunastym tygodniem ˝ycia: mleko bàdê preparaty mleko zast´pcze
oraz dodatek pasz stałych: siana, zielonki i paszy treÊciwej,
1 ostatni okres – od 3 do 6 miesiàca ˝ycia – ciel´ta
˝ywione sà wyłàcznie paszami stałymi, tj. Êrutami zbo˝owymi, sianem, zielonkà lub kiszonkà, okopowymi.
Ârednie dzienne spo˝ycie kiszonki lub sianokiszonki
przez 5-6 miesi´czne ciel´ to 6 kg/szt/dzieƒ.

Moje pytanie dotyczy działania „Ułatwianie startu
młodym rolnikom” z PROW 2007-2013 – sprawa
dotyczy wniosków zło˝onych w naborze w 2009 roku. Czy beneficjent spełniajàcy kryterium minimalnej wymaganej powierzchni gospodarstwa w oparciu na gruntach własnych, mo˝e wykazaç spełnianie kryterium ˝ywotnoÊci ekonomicznej w oparciu
na zarówno gruntach własnych jak i dzier˝awionych od osoby fizycznej na podstawie wieloletniej
umowy dzier˝awy zawartej z datà pewnà?
39
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Tak. Zasady udzielania pomocy na Ułatwianie startu
młodym rolnikom w ramach PROW na lata 20072013 oraz zobowiàzania, jakie z tego tytułu musi spełniç beneficjent sà okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paêdziernika
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” obj´tego Progra-

Podstaw´ do okreÊlenia ˝ywotnoÊci ekonomicznej stanowi powierzchnia gospodarstwa
rolnego

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz.U. z 2007 r. Nr 200 poz. 1443 z póên. zm.). Paragraf 18 ust. 1 pkt. 3 ww. rozporzàdzenia, stanowi m.
in., aby beneficjent do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy realizował zało˝enia biznesplanu;
w szczególnoÊci, aby prowadził gospodarstwo zgodnie
z okreÊlonà strukturà produkcji oraz aby osiàgał nadwy˝k´ bezpoÊrednià z działalnoÊci rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równà, co najmniej 4 ESU (Europejska Jednostka WielkoÊci Ekonomicznej) i nie mniejszà ni˝ wartoÊç nadwy˝ki bezpoÊredniej, jakà uzyskiwano w gospodarstwie w roku bazowym.
OdnoÊnie powierzchni u˝ytków rolnych w okresie
zwiàzania celem pomocy (5 lat od dnia wypłaty premii)
i ˝ywotnoÊci ekonomicznej gospodarstwa w roku docelowym oraz powierzchni gospodarstwa i jego ˝ywotnoÊci podawanej w sprawozdaniu z realizacji biznesplanu
a tak˝e w ankiecie monitorujàcej, nale˝y przyjàç nast´pujàcà zasad´: podajemy aktualnà wielkoÊç i ˝ywotnoÊç ekonomicznà gospodarstwa.
Beneficjent powinien podaç powierzchni´ gospodarstwa rolnego
uwzgl´dniajàc działki ewidencyjne wykazane we wniosku
o przyznanie pomocy i w biznesplanie,
skorygowanà
o ewentualne zmiany wynikajàce ze zmian zało˝eƒ
40

biznesplanu w zakresie powierzchni, na które uzyskał
zgod´ dyrektora oddziału regionalnego Agencji. Grunty te powinny stanowiç:
1 jego własnoÊç,
1 u˝ytkowanie wieczyste,
1 dzier˝awy wieloletnie (w tym od osób fizycznych minimum na 10 lat i z datà pewnà),
1 pozostałe dzier˝awy (nie wliczane do minimalnej powierzchni gospodarstwa) b´dàce w jego u˝ytkowaniu
minimum do czasu upływu 5 lat od wypłaty premii
i na które wyst´puje o płatnoÊci obszarowe.
Uprawy prowadzone na tak uj´tej powierzchni powinny stanowiç podstaw´ do okreÊlenia ˝ywotnoÊci
ekonomicznej (ESU) gospodarstwa.
Mam pytanie dotyczàce warunków zło˝enia
wniosku o dopłaty na 2013 r. Od kilku lat otrzymuj´ dopłaty do niewielkiego obszaru mojego gospodarstwa. Prawdopodobnie oboje z mał˝onkà podpiszemy umowy o prac´ i b´dziemy ubezpieczeni
w ZUS. Czy mog´ nadal składaç wniosek o dopłaty bezpoÊrednie?
W przypadku ubiegania si´ o przyznanie płatnoÊci
w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego nie ma
znaczenia, czy dany rolnik, składajàc wniosek o przyznanie płatnoÊci, jest ubezpieczony w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego czy te˝ w Zakładzie Ubezpieczeƒ Społecznych. A zatem rolnik ubezpieczony
w ZUS-ie mo˝e otrzymywaç płatnoÊci bezpoÊrednie,
pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych do przyznania tych płatnoÊci, o których mowa w przepisach prawa powszechnie obowiàzujàcego.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia, archiwum ARiMR
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki
wysokoÊç stopy redyskonta weksli - 3,50% (od 7 marca 2013 r.)
Oprocentowanie p∏acone bankowi przez kredytobiorc´
w liniach kredytowych:
Lp.

Banki wspó∏pracujàce z ARiMR

1

Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

2

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.

3

SGB – Bank S.A.

4

Bank BPH S.A.

5

ING Bank Âlàski S.A.

6

Bank Zachodni WBK S.A.

7

Bank PEKAO S.A.

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

nKL01,
nKL02
– ubezpieczeni

nKL01,
nKL02
– nieubezpieczeni

3,0000

1,5000

3,3750

oznaczenia symboli linii kredytowych:
nIP
nMR
nKZ
nGP

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

kredyty na realizacj´ inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów
rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów
kredyty na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukoƒczyły 40 roku ˝ycia
kredyty na zakup u˝ytków rolnych
kredyty na realizacj´ inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy
producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich
zwiàzkach oraz o zmianie innych ustaw
kredyty na zakup u˝ytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu
ustawy z dnia 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego
kredyty na realizacj´ inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniajàcych wysokà jakoÊç produktu
kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Bran˝owego programu rozwoju wspólnego u˝ytkowania maszyn i urzàdzeƒ
rolniczych”
kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Bran˝owego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobi´
w Polsce”
kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mi´snego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce”
kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Bran˝owego programu mleczarstwa”
kredyty kl´skowe inwestycyjne
kredyty kl´skowe obrotowe

Biuletyn informacyjny nr 3/2013 (161). Wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Redagowany pod kierunkiem Ma∏gorzaty Ksià˝yk przy wspó∏pracy z kolegium redakcyjnym w sk∏adzie: Przewodniczàca Maria Zwoliƒska (Radca Generalny), Wiceprzewodniczàcy Mariusz Kostka (Z-ca Prezesa ARiMR), Cz∏onkowie Zbigniew Abramowicz, Iwona Ciechan,
Joanna Czapla, Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Gra˝yna Kapelko, Bogumi∏a Kasperowicz, Marek Kassa, Tomasz Nawrocki, Monika Tyska, Maria Sondij-Korulczyk, Ma∏gorzata Surawska, Aleksandra Szelàgowska, Anita Szczykutowicz, Pawe∏ Wojcieszak, Wojciech Wojtyra.
Opracowywany przez zespó∏ w sk∏adzie: Ewa Jaroszewicz, Mariola Marczak.
Projekt graficzny: Paulina Furman, Artur Kubat.
Redakcja: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa; tel. (22) 623 11 75, (22) 623 20 68, fax (22) 623 15 00.
¸àcznoÊç z czytelnikami: Biuro Prasowe MRiRW ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl.
Wersja internetowa http://www.minrol.gov.pl; http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/biblioteka.html;
ISSN 1233-9784. Podpisano do druku: 21 marca 2013 r.
Nakład: 8 000 egz. Druk: Zak∏ady Graficzne TAURUS Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów.

3_2013 okladki_Layout 1 26.03.2013 10:52 Strona 4

