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Klęski żywiołowe: jest pomoc dla rolników!
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Tylko do poniedziałku (5 grudnia) rolnicy poszkodowani w wyniku
klęsk żywiołowych mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wnioski
należy składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Także na wymarznięcia
Rolnik skorzysta z pomocy, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% na
powierzchni nie mniejszej niż 70% areału. Stawka pomocy wyniesie 400 zł/ha upraw
zniszczonych przez klęski żywiołowe. Wchodzą tu w grę: susza, gradobicie, huragan, deszcz
nawalny, a także ujemne skutki przezimowania roślin. Te ostatnie dotknęły w tym roku
zwłaszcza uprawy rzepaku. Wielu rolników musiało je zaorać i ponownie siać, co wiązało się
z dodatkowymi wydatkami. Później swoje zrobiła susza, a jeszcze niektóre rejony kraju nawiedziły
gradobicia i huragany. Nie ma wątpliwości, że ten rok nie był dla rolników udany.
– Wszystkie wnioski o pomoc, składane przez rolników, którzy ponieśli straty
w gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, rozpatrywane są na bieżąco –
informuje nas Paweł Wojcieszak z Biura Prasowego ARiMR. – Ponieważ środki przeznaczone na
finansowanie takiego wsparcia pochodzą z dotacji celowej Skarbu Państwa, wypłata pomocy
nastąpi w terminie do 31 grudnia 2016 r.
Ujemne skutki przezimowania dotknęły 24 328 gospodarstw na powierzchni 519 631,17 ha.
Szacuje się, że straty wyniosły 361,5 mln zł.

Nie dla wszystkich tyle samo
Na pomoc w pełnej wysokości nie mogą jednak liczyć ci rolnicy, którzy nie ubezpieczyli
przynajmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym przynajmniej od jednego
z ryzyk, z wyłączeniem łąk i pastwisk.
Ponadto jeśli zapotrzebowanie na pomoc przekroczy 100 mln zł, to do wyliczenia kwoty
zostanie zastosowany odpowiedni współczynnik korygujący.
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Ujemne skutki przezimowania dotknęły 24 328 gospodarstw na powierzchni 519 631,17 ha.
Szacuje się, że straty wyniosły 361,5 mln zł. Z kolei susza, huragan, grad i deszcz nawalny
spowodowały szkody na kwotę 517,1 mln zł w 17 934 gospodarstwach.
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