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Kiedy pomoc suszowa 2019? Znamy termin!
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Data: 27 września 2019

Kiedy ruszy wsparcie dla rolników poszkodowanych przez tegoroczną suszę?
Długo wyczekiwany przez gospodarzy nabór wniosków o pomoc suszową
niedługo ruszy. Sprawdź, kiedy złożyć wniosek!
Pomoc ma być skierowana do gospodarstw rolnych, które ucierpiały w tym roku nie tylko z powodu
suszy. Ale również – huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.
Rekompensaty będą przysługiwały gospodarzom, których straty z powodu suszy (i innych
wymienionych wyżej klęsk żywiołowych) wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy. Szkody
muszą zostać oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę.

Jakie stawki pomocy suszowej?

ARiMR ogłosiła wreszcie długo wyczekiwany przez gospodarzy nabór wniosków o udzielenie pomocy
suszowej.
fot. pixabay

Jak podaje ARiMR, stawka pomocy będzie wynosić:
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1000 zł/ha uprawy – gdy wystąpiły szkody sięgające co najmniej 70 proc. danej uprawy (z
wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło,
owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej),
500 zł/ha powierzchni uprawy – gdy wystąpiły szkody sięgające co najmniej 30 proc.
i mniej niż 70 proc. danej uprawy (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których
obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej),
500 zł/ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych – gdy wystąpiły szkody
obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy i na której obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3
sztuki dużej jednostki przeliczeniowej (bydło, owce, kozy lub konie),
250 zł/ ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych – gdy wystąpiły szkody
obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy i na których obsada
zwierząt wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej (bydło, owce, kozy lub
konie).

Kiedy pomoc suszowa 2019?
Nabór wniosków ruszy 3 października tego roku. Będą je przyjmowały biura powiatowe
ARiMR. Rekompensaty pochodzić mają z budżetu krajowego.
Stawka pomocy pomniejszona będzie o połowę, jeśli rolnik nie będzie posiadał polisy ubezpieczenia
co najmniej 50 proc. powierzchni upraw – z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.
– Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych,
w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z trzech
poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej albo w formule
pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej
produkcji rolnej danego gospodarstwa – informuje ARiMR.
Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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