Działanie 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań
zapobiegawczych
Cel
Wnioskodawca

Odtworzenie majątku w gospodarstwach rolnych, zniszczonego w wyniku wystąpienia
klęsk żywiołowych.
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych,
spółki osobowe prawa handlowego, jeśli:
•

•
Kryteria
dostępu

są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa
rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha
użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem, w których wystąpiły szkody
spowodowane przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub
zwierzęcą, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z
prowadzeniem działalności rolniczej, o ile:
•
•
•
•
•

spełnia ona wymagania określone w Programie, w szczególności jest uzasadniona
ekonomicznie oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania,
jej realizacja w gospodarstwie jest uzasadniona potrzebą przywrócenia potencjału
produkcji rolnej,
nie jest ona finansowana z udziałem innych środków publicznych,
nie spowoduje ona wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu,
wniosek o przyznanie pomocy został złożony w roku, w którym wystąpiła szkoda
lub w roku następnym.

Pomoc przyznaje się, jeżeli wysokość szkód w gospodarstwie spowodowanych przez
powódź lub obsunięcie się ziemi i oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę
właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wynosi:

Koszty
kwalifikowalne

•

w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach – średnio powyżej
30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym
wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w
którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji
w gospodarstwie rolnym, oraz

•

w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji
rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt
gospodarskich, tj. w środkach trwałych - nie mniej niż 10 000 zł.

Zakres kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, obejmuje m.in.
koszty:
• budowy, przebudowy, remontu budynków lub budowli wykorzystywanych do
produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do
sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, wiat, garaży,
• zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa,
suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,
sprzedaży bezpośredniej,
• odtwarzania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem
odtwarzania plantacji choinek oraz roślin na cele energetyczne,
• wyposażenia pastwisk lub wybiegów dla zwierząt,
• zaopatrzenia gospodarstw w wodę,
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Forma, poziom
i wysokość
pomocy

zakupu stada podstawowego zwierząt hodowlanych.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych
operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi 90% kosztów
kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości:
•

Składanie
wniosków

nieprzekraczającej: 130% wartości szkód spowodowanych w gospodarstwie w
budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji
rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt
gospodarskich, oszacowanych przez komisję, lecz nie większej niż wysokość
144 % wartości tych szkód pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z
tytułu ubezpieczenia ww. składników majątkowych - uszkodzonych lub
zniszczonych w wyniku powodzi lub obsunięcia się ziemi - od ryzyka wystąpienia
takich okoliczności, oraz
• do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 300 000 zł na
jedno gospodarstwo.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie

podanym do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji:
•

Kryteria
wyboru

Gdzie można
uzyskać więcej
informacji

osobiście albo przez osobę upoważnioną - w oddziale regionalnym Agencji,
właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo
• osobiście albo przez upoważnioną osobę - za pośrednictwem biura powiatowego
Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału
regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, albo
• za pośrednictwem poczty, tj. przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru w
placówce pocztowej operatora publicznego.
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma punktów (od najwyższej do
najniższej) uzyskanych przy zastosowaniu dwóch poniższych kryteriów:
• wysokość wnioskowanej pomocy (im mniejsza wnioskowana kwota, tym wyższa
punktacja),
• wysokość szkód w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach, w stosunku
do średniej rocznej produkcji rolnej w tym gospodarstwie z trzech lat
poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo w stosunku do średniej
rocznej produkcji rolnej w tym gospodarstwie z trzech lat w okresie pięcioletnim
poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o
najwyższej i najniższej produkcji (im większa szkoda tym wyższa punktacja).
• pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84
• na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl
• wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl
• w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy i numery telefonów dostępne są
m.in. na stronie internetowej Agencji).

