
M1NISTERSTWO ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI
SEKRETARZ STANU

Jacek Bogucki

Fwe-07-289b/BG/2016

!i;bt--i:ki l>'Z3iJ Wojfriv6c'>!«i w l.iil>lmii>

I 5 -09- 2015

in
r

Warszawa, dnia 08-09-2016 r.

•X,.i"V;(,^;-lt-;.;;. ;.;:&..},,tj

tvduja ..--^x '"" *";i°"',fi-!i

Pan

Przemysfaw Czarnek
Wojewoda Lubelski

W zwiazku z pismem z dnia 12 sierpnia 2016 r. znak6R-l.7160.35.201.DJ w
sprawie pomocy dla rolnik6w poszkodowanych w wyniku huraganu, deszczu
nawalnego i gradu oraz w nawiazaniu do wczesniejszej korespondencji dotyczqcej
pomocy dla producentow rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych - uprzejmie Pana Wojewode informuje, ze na podstawie § 13
znowelizowanego rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 27 stycznia 2015 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i sposobow realizacji niektorych zadari Agencji
Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modemizacji
Rolnictwa bedzie mogte wypteci6 ptetnosci dla producentow rolnych w ktorych
gospodarstwach rolnych lub dziatech specjalnych produkcji rolnej powstaty szkody w
danej uprawie w wysokosci co najmniej 70% lub na powierzchni 70% upraw w
szklarniach albo tunelach foliowych. Pomoc na jedno gosppdarstwo nie moze by6
wieksza niz rownowartosd wziotych 15 tys. euro, przy czym, jezeli straty powoduja.
zmniejszenie dochodu z catego gospodarstwa rolnego powyzej 30 % to jest to
pomoc publiczna udzielana na podstawie zgloszenia do Komisji Europejskiej, a
jezeli straty wcatym gospodarstwie nie przekraczaja. 30 %jest to pomoc udzielana w
formie de minimis.

Po dokonaniu zmiany planu finansowego AgencjiRestrukturyzacji i Modemizacji
Rolnictwa na 2016 r. ogtoszona zostanie stawka pomocy na 1 ha oraz termin
skladania wnioskbw o te pomoc.

Odnosnie projektu rozporz^dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wsprawie
szczeg6towych warunk6w i trybu przyznawania oraz wypfaty pomocy finansowej na
operacje typu Jnwestycje odtwarzaja.ce potencjar produkcji rolnej" w ramach
poddziatenia ..Wsparcie inwestycji w odtwarzanie grunt6w rolnych i przywracanie
potencjatu produkcji rolnej zniszczonego w wyniku. klesk zywiotowych,
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niekorzystnych -zjawisk-klimatycznych~i-katastrof- objetego- -Programem-Rozwoju
Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 - uprzejmie informuje, ze uregulowania
zawarte w powyzszym projekcie zgodnie, z ktorymi nie moze by6 kosztem
kwalifikowanym koszt i odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku
wchodza^cego w sWad gospodarstwa rolnego, do ktdrego rolnik jest obowiazany
zawrzec umowe ubezpieczenia na podstawie obowia.zuja.bych przepisbw prawa,
wynikaja. z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich/. na lata 2014-2020,
zatwierdzonego przez Komisj? Europejska..


