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Pragnę Państwa poinformować, iż uruchomiono kolejne programy pomocy dla 
producentów rolnych, których gospodarstwa zostały dotknięte wystąpieniem niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych.

1. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 22 listopada 2016 r., zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r., w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR), producenci rolni, których gospodarstwa zostały dotknięte 
w 2016 r. wystąpieniem suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych 
skutków przezimowania, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i nie 
mniej niż 70%, mogą uzyskać pomoc w wysokości do 400 zł/ha powierzchni tych 
upraw.
Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura 
powiatowego ARiMR (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
producenta rolnego), na wniosek tegoż producenta, złożony w terminie do 5 grudnia 
2016 r. na formularzu udostępnionym przez ARiMR.
Pomoc będzie udzielana gospodarstwom bez względu na procent szkód w stosunku 
do średniej rocznej produkcji z 3 lat, wykazany w protokole komisji powołanej przez 
Wojewodę Małopolskiego.
Pomoc zostanie pomniejszona o 50 %, jeżeli w dniu wystąpienia szkód, co najmniej 
50 % powierzchni upraw z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych 
co najmniej od jednego z ryzyk.
W przypadku gdy zapotrzebowanie na pomoc, wynikające ze złożonych wniosków 
przekroczy kwotę limitu w wysokości 100 mln zł, do wyliczenia wysokości pomocy 
zastosowany będzie współczynnik korygujący.

2. Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 
2016 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej na operacje typu „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów 
rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof", objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rolnicy w których gospodarstwach 
wystąpiły w 2015 r. lub 2016 r. szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi, w wysokości co najmniej 30 % średniej rocznej produkcji z 3 lat 
poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda oraz straty dotyczą składnika 
gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem, mogą składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. 
w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski na odtworzenie zniszczonych składników 
gospodarstwa.
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Istotnym jest aby rolnicy, w których gospodarstwach szkody wystąpiły w 2015 roku 
złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 roku. Dotyczy to również 
producentów rolnych, którzy będą wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno 
w 2015 r., jak również w 2016 r. Jeżeli wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat 
powstałych w 2016 r., będzie on mógł być złożony w terminie do 25 stycznia 2017 
roku. 
Pomoc nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych objętych wsparciem 
i może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, zakup zwierząt 
gospodarskich, zakup maszyn lub urządzeń rolniczych oraz budowę, przebudowę lub 
remont budowli wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej oraz 
przechowywania lub magazynowania płodów rolnych.
Pomoc nie obejmuje kosztów odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku, 
który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego.
Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych operacji winna wynosić powyżej 
20 tys. zł. Gospodarstwo występujące o udzielenie pomocy winno prowadzić w celach 
zarobkowych działalność rolniczą i uzyskać w okresie 12 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o pomoc udokumentowany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. 
Pomoc przyznawana jest do wysokości:
- wartości szkód w składniku gospodarstwa objętym kosztami kwalifikowanymi 
oszacowanych przez komisję powołaną przez Wojewodę, pomniejszoną o kwotę 
odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia tego składnika gospodarstwa, 
uszkodzonego lub zniszczonego przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne,
- limitu, który maksymalnie wynosi 300 tys. zł na beneficjenta.
Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, ważnej na dzień 
wystąpienia szkody w składniku gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga 
poniesienia kosztów kwalifikowanych, kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika 
pomniejsza się o 50 %. Kolejność udzielenia pomocy uwarunkowana jest od sumy 
uzyskanych punktów przyznawanych według kryteriów wyboru określających: 
wysokość szkód, procent szkód w produkcji rolnej, procent ubezpieczenia powierzchni  
plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych. Maksymalna możliwa 
do uzyskania liczba punktów wynosi 13, a minimalna warunkująca udzielenie pomocy 
wynosi 2 punkty. 

Szczegółowych informacji dotyczących ww. form pomocy udziela Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przedstawiając powyższe zwracam się z prośbą o poinformowanie zainteresowanych 
rolników o ww. formach pomocy i obowiązujących terminach składania wniosków.

Otrzymują:
1. Adresaci,
2. Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego,
3. Małopolska Izba Rolnicza.


