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Kryteria pomocy dla spółek wodnych nadal zaporowe?
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 14 kwietnia 2018

Pomoc w ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału
produkcji rolnej” nie została w pełni rozdysponowana. Kryteria pomocy dla
spółek wodnych są zaporowe – skarżą się rolnicy. Resort rolnictwa zapowiada
zmiany w przepisach, jednak obniżenia wymogów stawianych spółkom nie
przewiduje.
O pomoc w ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW
ubiegało się 114 spółek wodnych. Warunkiem otrzymania wsparcia było zebranie przez spółkę co
najmniej 2,5 punktów. W rezultacie z pomocy skorzystało jedynie 74 chętnych – aż 35% złożonych
wniosków nie zdobyło wymaganej ilości punktów.

Kryteria pomocy dla spółek wodnych wygórowane?
Jak informuje na swojej stronie ARiMR, pula środków do wykorzystania w ramach operacji
realizowanej przez spółki wodne wynosiła 327 647 149,66 zł. Umożliwiało to udzielenie pomocy
nawet 655 beneficjentom. Wobec niewykorzystania dużej puli środków przeznaczonych na
ten cel rolnicy wnioskowali o obniżenie kryterium punktowego stawianego spółkom
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wodnym z 2,5 do 2 punktów.

Zdaniem wielu rolników kryteria pomocy dla spółek wodnych powinny być zmienione. Gospodarze
chcą zmiany wymaganej punktacji z 2,5 do 2 punktów.

– W związku z tym, że maksymalnie tylko 74 beneficjentów pierwszego naboru może otrzymać
pomoc (co oznacza wykorzystanie tylko ok. 11% dostępnych na to działanie środków) oraz
aż 35% złożonych wniosków nie spełniło kryterium minimalnej wymaganej ilości 2,5 pkt, wydaje się
zasadnym, zdaniem potencjalnych beneficjentów, obniżenie kryterium punktowego, wymaganego
do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i udzielenia pomocy, w drugim naborze planowanym na
wrzesień 2018 roku – informowała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Resort rolnictwa odpowiada
KRiR zgłosiła swoje postulaty resortowi rolnictwa. W odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że
pracuje nad zmianami dotyczącymi warunków, trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej
w ramach tego programu. Nie przewiduje jednak obniżenia punktacji.
Zdaniem resortu powodem odrzucenia wielu wniosków i problemów z punktacją było… niedopełnienie
przez spółki wszystkich formalności. – Jednym z powodów nieuzyskania przez podmioty ubiegające
się o przyznanie pomocy minimalnej liczby punktów, był brak w dokumentach aplikacyjnych
informacji i dokumentów, na podstawie których można przyznać punkty. Po analizie sytuacji, po
przeprowadzonym naborze, w projekcie rozporządzenia proponuje się zmiany, dotyczące
zawartości wniosku oraz załączników do niego. W opinii resortu, wejście w życie proponowanych
zmian ułatwi pozyskiwanie danych do oceny operacji – odpowiedział KRiR resort rolnictwa.
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