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Grupa Wyszehradzka życzliwie o producentach polskiej
wołowiny [Aktualności]
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Izby Rolnicze państw Grupy Wyszehradzkiej udzielają wsparcia polskim
producentom mięsa.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Kredyty preferencyjne – nabór wniosków
• Szef resortu rolnictwa odwiedził Dolny Śląsk
• Grupa Wyszehradzka o polskim mięsie

Kredyty preferencyjne – nabór wniosków
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger poinformowała
o możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe w formie kredytów preferencyjnych.
Rolnicy mogą ubiegać się o nie w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Banku S.A.
i w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych, jak również w bankach BGŻ BNP Paribas S.A.,
Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A. i Santander Bank Polska S.A.
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Pulę środków na limity: akcji kredytowej i dopłaty do oprocentowania Agencja udostępni
współpracującym bankom na internetowej platformie aplikacyjnej 7 lutego. Kwoty
dofinansowania są niebagatelne. Kredyty na kontynuację produkcji po klęskach żywiołowych (z linii
K01, K02, DK01, DK02) wynoszą 1 mld zł na limit akcji kredytowej i 8,3 mln na dopłaty do ich
oprocentowania, a kredyty na sfinansowanie kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z) odpowiednio 3 mld
zł i 10 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad udzielania wsparcia
znajdują się w zakładce „Pomoc krajowa”: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szef resortu rolnictwa odwiedził Dolny Śląsk
6 lutego szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski odwiedził kilka dolnośląskich
miast. Najpierw spotkał się z wojewodą dolnośląskim Pawłem Hreniakiem oraz działającym w DUW
zespołem do spraw rolnych. Minister zasygnalizował konieczność zakrojonego na szerszą
skalę informowania rolników o nowych możliwościach rozwoju. Wynikają one m.in.
z przepisów dotyczących spółdzielni rolniczych, handlu detalicznego i prowadzenia działalności
lokalnej, marginalnej i lokalnej. – Odtwarzanie powiązań z przetwórstwem, organizowanie się
rolników do własnego przetwórstwa w postaci spółdzielczości jest celem naszych działań –
podkreślił szef resortu rolnictwa. – Takie rozwiązania prawne dają możliwości organizowania się, ale
dają też korzyści gospodarcze poprzez zwolnienie z podatku dochodowego wpływów uzyskanych
z obrotu produktami pochodzącymi z gospodarstw członków spółdzielni – przypomniał.
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Ardanowski zwrócił także uwagę na uproszczenie zasad sprzedaży produktów
wytworzonych we własnym gospodarstwie – wynikają one z przepisów rolniczego handlu
detalicznego i tzw. MOL-a. Oprócz Wrocławia minister odwiedził Świdnicę i Legnicę. Rolników
działających na niełatwych dla gospodarzenia terenach górskich (powiaty: wałbrzyski
i jeleniogórski) zapewnił o wsparciu, które resort dla nich przygotowuje. Ze względu na zbliżające
się wybory do Izb Rolniczych zaapelował również, aby rolnicy – kiedy to tylko możliwe – brali
sprawy w swoje ręce i wybierali spośród siebie najlepszych przedstawicieli do samorządu
rolniczego. – Samorząd jest bardzo potrzebny, a protestujący, którzy chcieliby go zlikwidować,
wcale nie chcą go ulepszać, nie chcą angażować się w wybory – powiedział Ardanowski. – Jeżeli
chcemy, aby zrozumiały nas inne grupy społeczne, najpierw sami musimy się dogadać – podkreślił
szef resortu rolnictwa.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grupa Wyszehradzka o polskim mięsie
W dniach 5–6 lutego w Veszprem na Węgrzech odbyło się posiedzenie izb rolniczych
państw Grupy Wyszehradzkiej (V4): Słowacji, Czech, Węgier i Polski. To już 71. spotkanie
zorganizowane dla przedstawicieli branży agro z tych rejonów Europy. Podczas zgromadzenia
prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zapoznał pozostałych członków
V4 z trudną sytuacją, w jakiej znalazła się Polska po ujawnieniu szokujących faktów nielegalnego
uboju pod Ostrowią Mazowiecką.
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Przedstawiciele izb rolniczych z Węgier, Czech i Słowacji zaoferowali wsparcie dla polskich
producentów wołowiny, wyrażając zrozumienie dla sytuacji, która zdarzyła się nie z winy polskich
rolników, a jedynie jednej nieuczciwej ubojni. – Ujawnienie faktu nielegalnego uboju krów nie będzie
służyło jako narzędzie do jakiegokolwiek ograniczenia konkurencji na naszych rynkach – zapewnili
członkowie V4.
Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych
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