olsztyn, 3l sieĘnia 2017 r.
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i

Gmin

Uprzejlnie informu,ję. że Minister Rolnict\\,a i Rozwoju Wsi, na podstawie .s l ] ust, 8
rozporląd7enia Rad} \1inistrciu, z dnia 27 srlcznia 20l5 r. rł sprawie szczegóło*,ego zakresu i
sposohó\\ rcalizacii nicklóry,ch żadań Agcncii Rcstrukluryłrcji i Modemizacji Rolnictrva (Dz, U.
poz. |87- z późn, żm,) o8]osił \\,\sokośćSt3\\ek pomocv finansorrej dla produccntó\\, rolntch. \!
którl,ch 3ospodarstuach rolnych lub dzia]ach specjalnlch produkcji rolnci. po\\stał} \\ bieżąc),m
lrlkrr szkod} * r,,rsokości co najmniej 10"/" d^nej upra\\a na po\łierzchni \\)§iqpó\lanie tcj
upra\\} l,i tv!,niliu przvmrozkórv lviosennvch.
Poszkodowani produccnci mogą skłar.lać *nioski o udzielęnic pomocY do kierovnika biura
po!\iato\e9c) A{rencii I{estnlkirr!zacii i N4odernizacii Rolnict\!a \!łaściweqożc §żgl§du na
miciscc żamicslkenia ł|bo sied/ibe irroducenla lolnego. \! terminie od l3 do 27 września 2017 r.
Sta$ki ponrcc\ \\,\l1osZą:

1. 2000 zl na l

2.

ha po§icr7chni ollocLrjaclch upravl drze\,v orvoco*1,ch. w których wystąpir_v'
szkodl w lvrsokości co najmniE 70Yo spo\\odorvanc plzcz przvmrozki lriosenne.
1000 7l na I ha po§,iellchni owocujących upraw krzewów o\\,ocow},ch i lruske\łck. \ł'

któr)'ch \\'!stąpił) szkodr rr ursokościco najmniej 70ol sporvodorlane przez przllrlrozki
\!iosenne,

[,onnulilż \ł,niosku bed,.ie dosl.-pn) na stronie inlenletowej Agenoji Restrukrurl,zacji
NIodernizacji Rolnictrła(ri,l1, 1lir]!;ll1.1i)orazwbiurachpoNiatoN}chAgencii.

i

Po\\)ższa pomoc b§dlic udzielłna;

rl ranlach pomocl de minimis..icźcli s7kod\ $, gospodarst\\,ie rolnlm lub dzialc spccialnl,m
prodUkcji lolnei \!}nosżą do 30% śrcdnicirocznej produkcji z oslatnich trzcch let ]ub
śrcdni(,i ż ] lat oparlej na okresie _s ubie8l}ch lat_ Z w\łącleniem rł,anościnajrrlzszc1 i
najnizszcjl
ptlza lrrnnuła de nrinimis. jezeli szkod} l\ gospodarst\\ie roln,",m lub dziaIr: sp€cialn!m
produkc]ilolnL,i \\\nosl.t po\\tźei j09/" średniej roczncj produkcji ., oslatnich trzech lat lLlb
średniej z j lat opertci na ok|esie 5 ubiegłych ]at. z \ł}]ączcnicm Wańości naj\\\żsżEl
najniżsZei.

2

WySokośćpomoc} dla poszczególnlch rolnikó\\, ustala się.iako iloczvn dek]arotvanej prżel rolnika
we wniosku powierzchni upralr. na której wl,sląpił), szkod; ora7 stawki pomoc}. przv czlm
W}sokoŚĆ pomoc\ najedno gospodarst§,o nie możc bl,Ć v,iększa niż ló$,no\\'aftość \! /łot}ch l5
tvs, curo.
K\\ota pomocv będzic podlegała pomniejsżcniu o 50% dla lolnikórv nieposiadaiacrch
polisy ubezpieczenia co najmniLj 50% po\\,ierzchni upra\Ą roln\ch. z \\vlaczcnieln łiik i past\łiSk_ \\
gospodarst\\ic loln\m lub dziale specjalnl,rn produkcji rolncj.
Uprzejmic proszę cl powiadomienie posżkodo\\anvch rolnikó\! o moż]i\\ościskorż\stania z
pomoc\,finansowej,

l.
2,

Warmilisko Va7urski

ośrodek Doradzlwe Rolnicl§go

w olszl),nie

Przcuodnicżąc) Komisj

i

Wojewódzkiej ds. szaco\!ania strat
3, Powiatolvc Zcspoh Dorad/\ła Rolniczeso
'1, Warmińsko, Mazurska
Izba R,llnicza w olsztynie

