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Dopłaty bezpośrednie, PROW i kredyty preferencyjne, czyli
pomoc dla rolników
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Jaki jest stan wypłat dla rolników za 2016 r.? Do kiedy agencja wypłaci
rolnikom wszystkie dopłaty bezpośrednie? Jakie będą kluczowe zadania
w 2017 r.?
Między innymi o tym z Danielem Obajtkiem, prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR), w imieniu agrofaktu rozmawia Ewa Ploplis.

Ewa Ploplis: Jaki jest stan wypłat dla rolników za 2016 r.?
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Daniel Obajtek, prezes ARiMR.

Daniel Obajtek, prezes ARiMR: W ramach dopłat bezpośrednich za 2016 r., do 15 grudnia ARiMR
przekazała rolnikom 9,8 mld zł. W okresie od 15 października do 30 listopada agencja po raz
pierwszy w historii wypłaciła rolnikom zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70%
przysługujących im płatności. Od 1 grudnia br. wypłacane są płatności końcowe. Maksymalna
koperta finansowa na realizację płatności bezpośrednich za 2016 r. wynosi 14,81 mld zł.

Do kiedy ARiMR wypłaci rolnikom wszystkie dopłaty?
Zgodnie z prawem dopłaty bezpośrednie za 2016 r. muszą być wypłacone rolnikom do 30 czerwca
2017 r. Przewidujemy jednak, że kampania płatności bezpośrednich za 2016 r. zakończy się
wcześniej.

Jakie będą kluczowe zadania ARiMR w 2017 r.?
Kluczowe zadania ARiMR w 2017 r. to przede wszystkim terminowe i sprawne przyjęcie
wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 r. i wypłata środków z tego tytułu do
końca czerwca 2018 r. Rolnicy muszą bowiem otrzymywać dopłaty bezpośrednie na czas, bo na
tej podstawie planują swoje działania.
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Równie istotne będzie uruchomianie kolejnych działań w ramach PROW 2014–2020
i przeprowadzanie kolejnych naborów w ramach wcześniej uruchomionych działań. Agencja
chce także nadal rozwijać własne możliwości, które zapewnią nam narzędzia i kadry informatyczne.
To pozwoli w perspektywie uniezależnić się od zewnętrznych dostawców systemów IT.

Jakie projekty ARiMR uruchomi w pierwszym kwartale 2017 r.?
Przede wszystkim od marca do maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o płatności
obszarowe za 2017 r. Na pewno dużym zainteresowaniem będzie cieszył się nabór wniosków
o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw. Na pierwszy kwartał planowany jest także nabór
wniosków na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000. W pierwszym
kwartale planowany jest ponowny nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych oraz
wniosków o pomoc dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.
Wśród naborów planowanych w pierwszych miesiącach 2017 r. są także m.in. premie na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Proszę przypomnieć rolnikom, czym głównie zajmuje się ARiMR?
Zakres realizowanych przez ARiMR zadań jest niezwykle szeroki. Po pierwsze, co roku agencja
wypłaca dopłaty bezpośrednie dla ok. 1,35 mln rolnikom. To największa liczba beneficjentów
w całej Unii Europejskiej. ARiMR jest także odpowiedzialna za realizację Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i współodpowiedzialna za wdrożenie Programu
Operacyjnego RYBY 2014–2020.
W ramach środków z budżetu krajowego nasz agencja ułatwia też rolnikom skorzystanie
z preferencyjnych kredytów oferowanych przez banki współpracujące z nami. Pomoc polega na
spłacaniu za rolnika części należnego bankowi oprocentowania lub spłaty części kapitału kredytu,
linia MRcsk, udzielaniu poręczeń i gwarancji spłat zaciągniętych kredytów. Ponadto ARiMR
dofinansowuje koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. Do zadań agencji należy również
prowadzenie systemu ewidencji producentów rolnych oraz systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
gospodarskich.

Zobacz również:
Pomoc dla rolników: kredyty preferencyjne na spłatę zobowiązań
Pomoc z PROW dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe!
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