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Rok 2018 r. będzie kolejnym rokiem, w którym Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa będzie realizowała pomoc w ramach najbardziej
popularnych działań adresowanych do rolników. Jakie będzie dofinansowanie
z ARiMR działalności rolników w br.?

Dofinansowanie z ARiMR – płatności bezpośrednie
– Pond 9 mld 500 mln zł już trafiło na konta rolników w ramach płatności bezpośrednich z kampanii
2017 r., zarówno w postaci zaliczek i pod grudni płatności końcowych. Te płatności są sukcesywnie
wypłacane. Postaramy się, aby w jak najszybszym czasie pozostała część z koperty finansowej,
która na kampanię 2017 r. wynosi 14 mld 800 mln zł trafiła do konta rolników – mówi Maria Fajger,
prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

W ramach dopłat bezpośrednich za 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. ARiMR wypłaciła 9,47 mld zł. Z tej
kwoty 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników w postaci zaliczek z tytułu tych płatności. Podobnie jak
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w 2016 r., zaliczki wyniosły maksymalnie 70 proc. kwoty dopłat. Pozostała część pieniędzy jest
sukcesywnie wypłacana rolnikom od 1 grudnia 2017 r. Całkowita pula środków przeznaczona na
płatności bezpośrednie za 2017 r. to 14,8 mld zł. Ostateczny termin na realizację tych płatności
upłynie 30 czerwca br. – informuje ARiMR.
– W minionym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników.
Zaliczki otrzymali ci, którzy spełnili warunki do przyznania płatności. W pierwszej kolejności
pieniądze trafiały do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz
z obszarów objętych ASF – mówi prezes Fajger.

Dofinansowanie z ARiMR – płatności obszarowe
W ramach płatności obszarowych za 2017 r., finansowanych z budżetu PROW na lata 2014-2020 do
2 stycznia 2018 r. do rolników trafiło 509,18 mln zł w ramach dopłat ONW. Z tytułu płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych rolnicy otrzymali 100,05 mln zł. Na inwestycje w rozwój obszarów
leśnych i poprawę żywotności lasów beneficjenci zyskali 49,87 mln zł – wynika z danych ARiMR.

fot. Ewa Ploplis
Maria Fajger, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

– W ramach płatności obszarowych w ramach działania tzw. dla obszarów ONW, tj. w których
rolnicy gospodarują w niekorzystnych warunkach, już blisko 0,5 mld zł trafiło na konta rolników –
mówi M. Fajger, prezes ARiMR. – W ramach popularnego wśród rolników działania rolno-
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środowiskowo-klimatycznego już ok. 100 mln zł trafiło na konta rolników. W ramach pakietu
zalesieniowego już 50 mln zł trafiło na konta rolników do końca 2017 r. – dodaje.

Dofinansowanie z ARiMR w ramach PROW
W ramach PROW 2014–2020 do ARiMR złożono ponad 2,6 mln wniosków, z tego 0,9 mln wniosków
w 2017 r. Podpisano ponad 2,1 mln umów na kwotę 20,8 mld zł. Z tego 0,8 mln umów na kwotę 8,1
mld zł w 2017 r. Agencja zrealizowała płatności dla 889,0 tys. różnych beneficjentów na kwotę 9,0
mld zł, z tego 4,0 mld zł w 2017 r. – wynika z danych ARiMR.
Wchodzimy z szerokim spektrum e-wniosków w 2018r.
M. Fajger prezes ARiMR

– Działania Agencji w ramach PROW to nie są tylko działania, które są związane z płatnościami
obszarowymi. Są również działania inwestycyjne, premiowe. Są one bardzo popularne wśród
rolników. Wszystkie te działania to ponad 60 naborów, które do końca ub. r. zostały zrealizowane.
Ok. 9 mld zł zostały wypłacone na konta naszych beneficjentów. Natomiast ok. 20 mld zł w postaci
ponad 2 mln umów i wydanych decyzji administracyjnych trafiło do naszych beneficjentami – mówi
M. Fajger, prezes ARiMR. Dodaje, że w 2017 r. PROW wymagał ze strony ARiMR bardzo
intensywnych prac.

Dofinansowanie z ARiMR w 2018 r. i e-wnioski
– Zakładamy, że 2018 r. będzie kolejnym rokiem, w którym te najbardziej popularne działania
adresowane do rolników tj. modernizacja gospodarstw rolnych w całym pakiecie, czyli pakiet A,B,C
i ten najbardziej popularny pakiet D, będą uruchamiane. Będą także uruchomione pakiety
dotyczące: restrukturyzacji małych gospodarstw i premie dla działalności pozarolniczej – zapowiada
prezes Fajger z ARiMR. Dodaje, że w 2018 r. bardzo wiele różnych działań-programów jest
adresowanych do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Rozpoczął się nabór dla
przetwórstwa, również o charakterze inwestycyjnym.

Dofinansowanie z ARiMR rybactwa i morza
W ramach programu operacyjnego „Rybactwo i morze” ARiMR przeprowadziła 39 naborów
wniosków, z tego 31 w 2017 r. Do agencji złożono ponad 2,4 tys. wniosków na łączną kwotę 1,4 mld
zł. W 2017 r. złożono 1,7 tys. wniosków na kwotę 1,3 mld zł. Agencja podpisała blisko 1,3 tys. umów
na kwotę 209,3 mln zł, w tym w 2017 r. 1,1 tys. umów na kwotę 162,7 mln zł. ARiMR realizowała
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płatności na kwotę 154,9 mln zł, z tego 154,5 mln zł w 2017 r. – wynika zdanych ARiMR.
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