Susza lub Powódź 2018
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Podstawy prawne
➢ Pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie
rolnym, szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w
2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co
najmniej 30% danej uprawy.
➢ będzie udzielana na podstawie § 13r rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.). Przepisy opublikowane zostały w
Dz.U. pod poz. 1483.
➢ wnioski będą rozpatrywane przez Kierownika biura powiatowego ARiMR
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego
producenta.
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Podstawa prawna udzielania pomocy w zależności od
wysokości obniżenia dochodu
Pomoc udzielana będzie na podstawie rozporządzenia:
➢ Komisji UE nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. - poza formułą pomocy
de minimis, w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych (wg kwoty
obniżenia dochodu), oszacowane przez komisję wynoszą powyżej 30%
średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej
rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
➢ Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 – w ramach formuły
pomocy de minimis, w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych (wg
kwoty obniżenia dochodu), oszacowane przez komisję wynoszą nie więcej
niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub
średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym
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W przypadku, gdy w protokole wyliczony procent strat jest
niższy niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej
w gospodarstwie rolnym rolnik może wnioskować o
uwzględnienie strat wyłącznie w produkcji roślinnej, w
porównaniu do
średniej rocznej produkcji roślinnej
w gospodarstwie rolnym z okresu poprzednich trzech lat lub
średniej z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości
najwyższej i najniższej.
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Beneficjenci pomocy
Pomoc będzie udzielana producentowi rolnemu:
➢ któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności,
➢ w którego gospodarstwie rolnym, szkody w uprawach rolnych
spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi,
powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30%
danej uprawy,
➢ będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim
przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do
rozporządzenia nr 702/2014.
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Składanie wniosków
➢ Termin składania wniosków został ogłoszony w dniu 31.08.2018 r.: 14.09.2018 r. –
28.09.2018 r. (zmieniono na do 31.10.2018r) i dotyczy szkód powstałych na
powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 70% danej uprawy

➢ Formularz wniosku został opracowany i udostępniony przez Agencję na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl,
➢ Wniosek zawiera sekcję ogólną oraz sekcję IX część A - pomoc w formule de minimis i
sekcję
IX
część
B
pomoc
poza
formułą
de
minimis.
Dodatkowym polem we wniosku jest wnioskowana kwota pomocy (zarówno w części A,
jak i B). W tym celu na stronie Agencji będzie również udostępniony wzór wyliczenia
wnioskowanej kwoty pomocy.
➢ Wniosek należy złożyć do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.
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Stawka pomocy
1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstałe szkody
spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co
najmniej 70% danej uprawy.
Termin składania wniosków o udzielenie pomocy w przypadku szkód
w uprawach rolnych powstałych na powierzchni uprawy w wysokości
co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70% danej uprawy oraz
stawka pomocy zostanie ogłoszona po zakończeniu szacowania szkód w
tych gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów.
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Załączniki do wniosku
A. wnioskodawca ubiega się o pomoc zgodnie z rozporządzeniem
1408/2013 – pomoc de minimis:
➢ kopia protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o
powierzchni upraw, w których powstały szkody (wzór protokołu
udostępniony
jest
na
stronie
MRiRW:
https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne,
➢ zaświadczenia
dotyczące
otrzymanej
pomocy
de
minimis
(równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie oświadczenia
dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis w sekcji IX Część A wniosku
– pkt 4).
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Załączniki do wniosku
B. Wnioskodawca ubiega się o
rozporządzeniem nr 702/2014:

pomoc

zgodnie

z

➢ kopia protokołu oszacowania szkód, zawierającego
informacje o powierzchni upraw, w których powstały
szkody, z adnotacją wojewody potwierdzającą
wystąpienie szkód.
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Sposób określania powierzchni kwalifikującej
się do pomocy
➢ Szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy powstałe na
powierzchni występowania tej uprawy w wyniku suszy lub powodzi w 2018
r. należy odnosić do danej powierzchni uprawy, na której występuje
uprawa dotknięta szkodą, tj.
Zał.1 Szkody w produkcji roślinnej (protokół z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym…)
Lp.

1

Nazwa wszystkich
upraw w gospodarstwie
rolnym

Powierzchnia uprawy w roku
wystąpienia niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego (ha)

2

(…)

Straty plonu
w % w roku
wystąpienia
szkody

3

8

1

Pszenica ozima

8

80

2

Pszenica ozima

5

30

3

Pszenica ozima

2

0

Zgodnie z powyższym przykładem pomocą z tytułu klęski może być objęta
tylko uprawa pszenicy ozimej na powierzchni 8 ha.
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Aspekty prawne
➢ Pomoc wydatkowana jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z
zawartą umową o dotację celową pomiędzy ARiMR i MRiRW - środki na pomoc
muszą być wypłacone do 31 grudnia 2018 r.,
➢ pierwsze rozstrzygnięcie w formie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania
pomocy finansowanej musi zostać wydane w danym roku budżetowym,
➢ brak możliwości wydania po 31 grudnia pierwszego rozstrzygnięcia w formie
decyzji o przyznaniu pomocy finansowej z tytułu programu realizowanego w
ubiegłym roku budżetowym (możliwość procedowania jedynie postępowań
odwoławczych),

➢ obowiązkiem organów jest udzielenie pomocy oraz rozliczenie jej z dotacji celowej
na dany rok budżetowy
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Wysokość pomocy:
➢ iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni
uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy,

W przypadku pomocy de minimis w rolnictwie przyznawana pomoc nie może
przekroczyć równowartości w euro dostępnego limitu de minimis (z
uwzględnieniem limitu w zakresie pomocy w rolnictwie, rybołówstwie i
ogólnego limitu pomocy de minimis).
W przypadku pomocy publicznej, wysokość pomocy nie może przekroczyć
wartości stanowiącej różnicę pomiędzy 80% bądź 90% (w zależności od
położenia gospodarstwa rolnego) kwoty obniżenia dochodu powiększonej o
koszty poniesione i pomniejszonej o koszty nieponiesione, a wysokością
pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych
odszkodowań.
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Wysokość pomocy c.d.
➢ pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach
rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z
wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od
jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków
przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu, piorunu, powodzi,
obsunięcia się ziemi lub lawiny,
➢ jeśli szkody występowały w okresie czasu dłuższym niż 1 dzień, to umowa
ubezpieczenia powinna być zawarta nie później niż w przeddzień jego
rozpoczęcia.
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Kwota pomocy
Wyliczenie kwoty pomocy – wyłącznie w aplikacji RDM.
1. Wyliczenie pomocy na podstawie rozporządzenia nr 1408/2013;
P = PU x SP ≤ 15.000 EURO,
P - wysokość pomocy możliwa do przyznania,
PU - powierzchnia upraw, na której wystąpiły szkody,
SP – stawka pomocy

▪ jeśli poza rolnictwem prowadzi działalność w rybołówstwie limit pomocy
de minimis 30.000 EUR,
▪ jeśli poza rolnictwem i rybołówstwem prowadzi działalność w innych
sektorach limit pomocy de minimis 200.000 EUR.
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Kumulacja pomocy de minimis
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Kwota pomocy
2. Wyliczenie pomocy na podstawie rozporządzenia nr 702/2014
P + IP +O ≤ I x (OD + KP – KN)
P = PU x SP
P - wysokość pomocy możliwa do przyznania,
IP - inna pomoc uzyskana w związku z daną klęską (przymrozki wiosenne),
I - intensywność pomocy (80% lub 90%),
OD - kwota obniżenia dochodu, zgodna z protokołem oszacowania szkód,
KP - koszty poniesione w związku z wystąpieniem szkód, zgodne z
protokołem oszacowania szkód,
KN - koszty nieponiesione w związku z wystąpieniem szkód, zgodne z
protokołem oszacowania szkód,
O - kwota wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy
ubezpieczenia,
PU - powierzchnia upraw, na której wystąpiły szkody,
SP - stawka pomocy
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Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni
uprawy w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy na
powierzchni występowania tej uprawy można składać od 26.09.2018 r. do
17.10.2018 r (zmiana do 31.09.2018r). Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha
powierzchni uprawy. Warunki przyznania analogiczne do pomocy w zakrsie
upraw zniszczonych od 70%.
Nie ma obowiązku ponownie składać wniosków o udzielenie pomocy, jeżeli
ze złożonych wniosków o udzielenie pomocy wynika, w których uprawach
powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej
uprawy.
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Dziękuję za uwagę
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