Od 28 lutego ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację małych
gospodarstw.
Od 28 lutego do 29 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyjmować będzie wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się
rolnik, którego gospodarstwo ma wielkość ekonomiczną mniejszą niż 10 tys. euro i który
ubezpieczony jest w KRUS. Działanie to skierowane jest do osób, które zdecydują się na
rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzą w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono
bardziej rentowne i konkurencyjne.
Jestem przekonany, że zainteresowanie programem w Małopolsce będzie bardzo duże.
Znakomicie odpowiada on potrzebom małych gospodarstw z naszego terenu i będzie dla nich
szansą na rozwój, zwiększenie wartości gospodarstwa i poprawę jakości życia na wsi – mówi
dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk.
Pieniądze będą wypłacane w dwóch ratach – najpierw 80 proc. premii, a kolejne 20 proc. po
zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji. Rolnik na restrukturyzację swojego
gospodarstwa będzie miał 3 lata. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna
wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z
roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR.
Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych punktów ustalona
zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość
gospodarstwa, kwaliﬁkacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy.
Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych w
biurach powiatowych ARiMR.
Z oświadczeniem po dopłaty
W tym roku po raz drugi rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich
oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet – za pomocą
aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w
2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14
marca 2019 r.
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok
2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność
związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność
niezwiązaną do tytoniu,
płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
(płatność ONW) (PROW 2014-2020),
wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do
wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te
same płatności, co w roku 2018.
Jeżeli działki rolnika zostały objęte nowowyznaczonymi obszarami ONW, a nie ubiegał się w
ubiegłym roku o przyznanie takiej pomocy – w tym roku nie będzie mógł złożyć oświadczenia.
O płatności trzeba będzie wystąpić z pomocą aplikacji eWniosek.
Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobiście, przez
upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas o terminie
wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.
W ubiegłym roku z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało prawie
50 tys. małopolskich rolników. Z kolei blisko 70 tys. rolników przesłało do Agencji wnioski o
dopłaty drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

