Uwaga! Rolnicy poszkodowani przez powodzie i osunięcia ziemi
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że rolnicy poszkodowani
przez tegoroczne powodzie będą mogli skorzystać ze specjalnego wsparcia oferowanego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki 7 września br. podpisał
nowelizację rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy z działania "Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej" dzięki czemu rolnicy poszkodowani przez powódź czy
osunięcia ziemi będą mogli otrzymać wyższe dofinansowanie. Dla poszkodowanych przez
powodzie i osunięcia ziemi rolników zwiększony został poziom dofinansowania z 50% do
80% poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięć gospodarczych nie związanych z
rolnictwem. Z wyższego dofinansowania będą również mogli skorzystać ci rolnicy, którzy już
złożyli wnioski o przyznanie wsparcia na "Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej". Wystarczy tylko, że dostarczą do "swojego" oddziału regionalnego informację o
wystąpieniu strat wraz z opinią wojewody. W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada
jeszcze takiej opinii, możliwe będzie dostarczenie tego dokumentu w terminie późniejszym.
Na poinformowanie "swojego" oddziału regionalnego o wystąpieniu zniszczeń wywołanych
powodziami i osunięciami ziemi, wnioskodawcy mają do 60 dni, od momentu wejścia w
życie przepisów znowelizowanego rozporządzenia MRiRW. Maksymalna kwota
dofinansowania z tego działania PROW 2007-2013 wynosi 100 tyś. zł.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje również, że już wkrótce rolnicy
poszkodowani przez powódź, będą mogli skorzystać z pomocy w ramach specjalnego,
nowego działania nr. 126 w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013,
noszącego nazwę "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
wystąpienia   klęsk   żywiołowych   oraz   wprowadzenie   odpowiednich   działań
zapobiegawczych". Z takiego wsparcia będą mogli skorzystać rolnicy, gdy straty w ich
uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach wyniosły średnio powyżej 30%
wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat, albo z trzech lat w okresie
pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o
najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym, przy czym minimalna
wysokość szkód musi przekroczyć 10 tyś. złotych.
Maksymalna kwota dofinansowania, jaką może otrzymać poszkodowany wynosi 300 tyś.
złotych i może pokryć w 90% koszty kwalifikowane poniesione przez rolnika na inwestycje
związane z odtworzeniem produkcji w jego gospodarstwie.
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