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Pomoc kIskowa dia rolnikOw. Trwa nabOr 
wn ioskôw. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa 
ucierpialy wskutek tegorocznej suszy lub powodzi. 

W pierwszej koIejnoci o wsparcie finansowe mogq ubiega6 si rolnicy, w ktorych gospodarstwach susza lub 
powOd± spowodowa4y straty w uprawach w wysokoci Co najmniej' 70 proc. Wnioski mogq skiadac w 
biurach powiatowych ARM od 14 do 28 wrzesnia 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zdo 1 ha,jeIi 
rolnik miat ubezpieczonq przynajmniej polowQ powierzchni upraw (z wy1czeniem lqk i pastwisk). Gospodarz, 
ktOry nie miaUakiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba doczyé mm. kopi 
protokou oszacowania szkOd, zawierajqcego informacje o powierzchni upraw, w ktorych te szkody powstay. 

Wniosek nalezy zo2y6 do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
waciwego ze wzgIdu na miejsce zamieszkania albo siedzib producenta rolnego. 

Wniosek o przyznanie pomocy - otwórz (pomoc-k rag owa/wnioski-o-przyznanie-
pomocy-suszowej-rotnikom-i-rybakom-w-201 8-r/pomoc-kleskowa-dla-rolnikow. html) 

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego: 

• ktOremu zostaf nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisOw o krajowym systemie ewidencji 
producentOw, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnioskáw o przyznanie patnoci, 

• w ktOrego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystapieniem w 2018 r. 
suszy lub powodzi, powstae na powierzchni uprawy, objy co najmniej 30 % danej uprawy (przy czym w 
ramach naboru wnioskOw skadanych w terminie 14-28 wrzenia 2018 r. pomocq bQdq objte szkody 
poniesione na powierzchni uprawy w wysokoci Co najmniej 70 % danej uprawy); 

• bdcego mikroprzedsibiorstwem, maym albo rednim przedsibiorstwem w rozumienlu zaqcznika nr 1 
do rozporzdzenia nr 702/2014. 

Pomoc bdzie udzielana: 

poza formufq pomocy de minimis (pomoc publiczna), na warunkach okreIonych w rozporzqdzeniu 
Komisji (UE) nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody spowodowane tegorocznq suszq lub powodzi, 
oszacowane przez komisj powolanq przez wojewod waciwego ze wzgIdu na miejsce wystqpienia 
szkOd bdq wynosiO powyej 30% redniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub 
redniej rocznej produkcji roIinnej w gospodarstwie rolnym, albo 

w ramach formuly pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporzdzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 - 
w przypadku gdy powy2sze szkody bi~.dq wynosiá nie wicej ni2 30% §redniej rocznej produkcji rolnej lub 
redniej rocznej produkcji roIinnej. 

Wysokoé pomocy ustala siQ jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego 
we wniosku powierzchni uprawy, w której powstaty szkody oraz stawki pomocy. Przy 
czym, w przypadku pomocy udzielanej: 

poza formulq pomocy de minimis (pomoc publiczna) wysokoO pomocy nie mo2e przekroczyó wartoci 
stanowiqcej rOnic pomidzy 80% bqd 90% (w zale2noci od poozenia gospodarstwa rolnego) kwoty 
obnm2enia dochodu powikszonej o koszty poniesmone m pomniejszonej o koszty nieponiesione, a 
wysoko§ciq pomocy otrzymanej na podstawie odrçbnych przepisów m otrzymanych odszkodowah, 
w ramach formuy pomocy de minimis przyznawana pomoc nie moze przekroczyO rOwnowartoci w euro 
dostpnego limitu de minimis (z uwzgldnieniem limitu w zakresme pomocy w rolnictwie, rybok5wstwie i 
ogolnego limitu pomocy de minimis). 

Kwota pomocy bdzie podlegala pomniejszeniu o 50% dla producentow rolnych, 
ktôrzy w dniu wystqpienia szkOd w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co 
najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyczeniem lqk i 
pastwisk. 

Do wniosku naIey doczyã, w przypadku: 
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1. pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporzdzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013: 

kopi protokou oszacowania szkOd, zawierajq.cego informacje a powierzchni upraw, w ktOrych 
powstay szkody, 
zawiadczenia dotyczce otrzymanej pomocy de minimis (równowazne ze zozeniem 
zawiadczenia jest wyp&nienie owiadczenia dotyczcego otrzymanej pomocy de minimis). 

2. pomocy udzielanej zgodnie z rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 - pomoc publiczna: 

o kopi protokolu oszacowania szkOd, zawierajqcego informacje a powierzchni upraw, w ktOrych 
powstay szkody, z adnotacjq wojewody potwierdzajqcq wystqpienie szkOd. 

(wzor protokolu oszacowania szkOd oraz wytyczne do jego sporzqdzenia zostaly opublikowane na stronie 
MRiRW www. gay. pI/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne (https :Ilwww.gov. pI/rolnictwo/niekorzystne-
ziawiska-atmosferyczne). 

Z kolei rolnicy, w ktOrych gospodarstwach szkody w uprawach wyniosly co najmniej 30 proc. i mniej 
ni± 70 proc., wnioski a pomoc mogq skladaO od 26 wrzenia do 17 padziernika 2018 r. W tym przypadku 
bazowa stawka pomocy wynosi 500 zl na 1 ha powierzchni uprawy i r6wriie2 jest pomniejszana a po1ow, gdy 
rolnik nie ma polisy. 

Podstawa prawna: § 13r rozporzdzenia Rady MinistrOw z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegOlowego 
zakresu i sposobOw realizacji niektOrych zadañ Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Ralnictwa (Dz. U. Paz. 
187, zpó±n. zm.) - zmiana opublikowana w Dz. U. Paz. 1483. 
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