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Kasa po COVID-19 i suszy 2019 - nabór wniosków już trwa!
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Rolnicy poszkodowali przez zeszłoroczną suszą, a także Ci którzy utracili
płynność finansową w związku z COVID-19 otrzymają pomoc krajową. Kasa po
COVID-19 i suszy 2019 trafi przede wszystkim do producentów, którzy
wycofają swój wniosek suszowy.

Jedna pomoc dla rolników po wycofaniu wniosku suszowego
Pomoc suszowa miała być już dawno wypłacona. Niejednokrotnie obiecywał to prezydent Andrzej
Duda, a także minister rolnictwa. Wspominaliśmy o tym w artykule Zaległa pomoc suszowa -obietnice
Prezydenta RP i zapewnienia ARiMR. Mijały jednak kolejne miesiące, a suszowego z 2019 r.
w dalszym ciągu nie było widać.
Dopiero kilka dni temu rząd zadecydował, że niejako połączy dwie formy pomocy w jedną. Rolnicy,
którzy nie otrzymali pomocy suszowej z 2019 mogą starać się o pomoc krajową, o ile zrzekną się
prawa do wspomnianego suszowego.
Konkretnie mówiąc, muszą oni w pierwszej kolejności wycofać wniosek suszowy, który
w dalszym ciągu oczekuje na rozpatrzenie.

Kasa po COVID-19 i suszy 2019 – dla kogo?
Pomoc finansową w tym zakresie otrzymają rolnicy którzy:
prowadzą gospodarstwo zagrożone utratą płynności finansowej w związku
z ograniczeniami na rynku rolnym z powodu epidemii COVID-19
w dalszym ciągu odczuwają negatywne skutki finansowe związane z zeszłorocznymi
klęskami żywiołowymi
złożyli wniosek suszowy w 2019, ale nie został on nadal rozpatrzony
nie otrzymali zaległej pomocy suszowej
Ponadto, kasa po COVID-19 i suszy 2019 trafi do rolnika, jeżeli w jak najszybszym czasie złoży
ponownie nowy wniosek do biura powiatowego ARiMR.

Wnioski o pomoc krajową można już składać!
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Rolnicy zainteresowani otrzymaniem wsparcia finansowego muszą najpierw wypełnić wniosek,
który jest dostępny na stronie ARiMR – Pomoc krajowa dla producentów rolnych – kontynuacja
pomocy suszowej.
Wniosek można złożyć osobiście, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub platformy ePUAP. Nabór wniosków rozpoczął się 13 sierpnia br.
Na ten moment nie jej znany końcowy termin składania, aczkolwiek Agencja zachęca aby złożyć
wniosek jak najszybciej! Główny powód jest taki, że kasa po COVID-19 i suszy 2019 musi trafić
do rolników do 31 grudnia 2020 r.
ARiMR informuje na koniec, że powyższe wsparcie będzie miało charakter pomocy publicznej
w rolnictwie. Na wypłatę powyższej pomocy zaplanowano natomiast środki w wysokości 400 mln
zł.
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