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Pieniądze na posadzenie lasu
Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich
las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych
ARiMR do 31 lipca 2020 r.
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób
fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami
gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może
wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i
jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m
szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do
zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną
średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może
przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z
planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który
należy dołączyć do wniosku o dotację.
Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować
koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do
12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste),
gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać
pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie
drzewek 3 palikami w wysokości 1132 zł/ha.
Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona
przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. A także premię zalesieniową,
która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności
rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do

otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu
terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na
elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można
także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub
osobiście.

Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?
Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników,
którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia.
ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia.
Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?
Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:
– w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
– posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
– posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
– rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia
wniosku;
– posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13
tys. euro do 150 tys. euro;
– przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.
Na co można przeznaczyć premię?
Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub
przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii
należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane
w dwóch ratach:
– 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych
warunków;
– 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.
Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną,
osobiście lub przesłać pocztą.
Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków
Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z
tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany za rok 2020.

W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok.
Wnioski można składać do 25 czerwca.
O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny
kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin
objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
– zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
– rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny,
żółty), soja, wyka siewna;
– ziemniak.
Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego
producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on
powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego
przedsiębiorstwa”.
Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na
elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można
także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub
osobiście.
Nawet 100 tys. euro co roku dla nowych grup producentów
Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na
„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już siódmy nabór tego typu w
ramach
PROW 2014-2020.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r.
W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się grupy, które spełniają
następujące warunki:
zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu
biznesowego;
łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy
producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt
lub grupę produktów;
której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po
1 maja 2004 r.;
w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej,
z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową;
zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania
5-letniego okresu pomocy.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu,
wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.
W jakiej formie i wysokości udzielana jest pomoc?
Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy liczonych od dnia jej uznania.
Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa, zależy od wartości rocznych przychodów
netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych przez jej członków
w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do
grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo
w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.
Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc.,
w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit
pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Agencja zachęca, by w czasie trwania stanu
epidemii przekazywać je za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego
na elektroniczną skrzynkę podawczą lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także
dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub
osobiście.

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8
czerwca
Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć,
zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie
potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem
na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt
wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.
Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r.
powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian, chcą ubiegać
się o te same płatności i w roku minionym wnioskowali wyłącznie o:
– jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do
powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
– płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
(płatność ONW) (PROW 2014-2020);
– wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
– premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian,
mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności, zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji
papierowej. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas na
złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r.
Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o
wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku
rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza
niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co
najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze
wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.
Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania
poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%.
Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku
rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota dofinansowania
to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją
budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów
paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może
otrzymać do 200 tys. zł.
W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo
obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa
nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej
premii wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w
decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.
Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży
produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy
wydać na inwestycje w środki trwałe.
W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR.
Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za
pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej.
Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach
terenowych Agencji.

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.
Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR
wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc
finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.
O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie
więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić
je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać
gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności
rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o

wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro.
Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej
równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest
niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast
maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.
Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych
punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa
mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.
Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:
I – w wysokości 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez
młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu
pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
II – w wysokości 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji
biznesplanu.
Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące
działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim
gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na
inwestycje w środki trwałe.
Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie
plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych
produkcji rolnej.
Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu
epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób: w formie dokumentu
elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub
przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć
do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

ARiMR otwiera swoje placówki – pierwszy etap
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie
otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i
wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy
będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy
sprawy dotyczące działań premiowych.
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została
możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i
centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizowała swoje zadania na bieżąco.
Już 18 maja zostaną otwarte biura powiatowe. Od najbliższego poniedziałku w standardowym trybie
działać zaczną także Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych w oddziałach
regionalnych. Sprawy będzie można załatwić stosując się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Utrzymana zostaje możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem wrzutni, które znajdują się
przy placówkach ARiMR.

Kolejnym etapem odmrażania będzie możliwość uzyskania pomocy technicznej w biurach
powiatowych przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe.
O zmianach ARiMR będzie informowała na bieżąco.
W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020
Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację
gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.

60 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ MAŁEGO GOSPODARSTWA
O wsparcie finansowe z tego programu może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo
obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w
zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być
mniejsza niż 13 tys. euro.
Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu
jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem –
dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów
lub przychodów.
Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60
tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po
spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po
prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą
lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80
proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe.
Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków
pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego czy prowadzą wspólne, czy odrębne
gospodarstwa.
DO 500 TYS. ZŁ NA INWESTYCJE W GOSPODARSTWIE
Ta propozycja wsparcia skierowana jest do rolników, którzy planują zrealizować w swoim
gospodarstwie inwestycje polegające m.in. na zakupie nowych maszyn i urządzeń rolniczych, w tym
ciągników, budowie czy modernizacji budynków gospodarskich.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna musi
być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy
będą wspólnie składać wniosek o przyznanie wsparcia. W takim przypadku dolna granica wielkości
ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma
wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po
zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących
rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.
Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji.
Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 proc. poniesionych kosztów
kwalifikowanych, 60 proc., gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składny
jest przez osoby wspólnie wnioskujące. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500

tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją
budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów
paszowych w gospodarstwach,
w których jest prowadzona produkcja zwierzęca – maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
WNIOSKI DO 29 MAJA W obu kończących się w ostatni piątek maja naborach wnioski o przyznanie
wsparcia należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. W związku z obowiązującym na
terenie kraju stanem epidemii wnioski można przekazać w następujący sposób: w formie
dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy
ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również
dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.
Wypłata dopłat do materiału siewnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę dopłat do zużytego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r.
Rada Ministrów rozporządzeniem z 5 marca 2020 r. ustaliła stawki dopłat do 1 ha powierzchni
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub
kwalifikowany. Wyniosły one: 68,59 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek
pastewnych, 109,74 zł – w przypadku roślin strączkowych i 342,95 zł – w przypadku ziemniaków.
W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Będzie je można
składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

Pomoc suszowa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla
gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego,
przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja
przelała kolejne 93 mln zł. 280 mln zł – to najnowsza pula środków na realizację wypłat z tytułu tzw.
pomocy suszowej, która w ostatnim czasie wpłynęła na konta ARiMR. W niespełna cztery dni,
Agencja wypłaciła poszkodowanym rolnikom ponad 93 mln zł.
ARiMR realizuje wypłaty pomocy suszowej na bieżąco w miarę otrzymywanych na ten cel środków.
Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu
poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł.

Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z
pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z
PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie
gospodarstw.
Do 17 czerwca 2020 r.przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.Pierwszą stanowią
rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować

inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu
przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania
przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej
inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub
zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do
dezynfekcji.Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związki spółek
wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje
w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed
zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz
nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania
wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.
Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje w nawadnianie
gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może
wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha,
prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej,
o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany
w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności.
Dofinansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące
instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar
nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i
jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów
poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika).
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego
załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach można
przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu
elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą
tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w
placówkach terenowych Agencji.
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl

