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Nabór na materiał siewny - końcowy termin minął 25
czerwca!
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Tylko do 25 czerwca br. rolnicy mogli składać wnioski o zwrot kosztów za
zakup nasion i sadzeniaków. W tym roku nabór na materiał siewny trwał
zaledwie miesiąc, dlatego ,,spóźnialskim” przypominamy kilka
najważniejszych informacji.

MRiRW nie widzi potrzeby, aby przedłużać termin naboru
Resort rolnictwa nie zgodził się na wydłużenie naboru o materiał siewny. Mimo tego, że obowiązuje
w dalszym ciągu stan epidemii, a końcowy termin składania wniosków o nasiona pokrywa się
z kampanią wniosków o dopłaty.
Pisaliśmy o tym w artykule Wydłużenie wniosków o materiał siewny – odpowiedź MRiRW.

Nabór na materiał siewny – wnioski przyjmowane tylko do czwartku!
Rolnikom, którzy chcą otrzymać powyższe wsparcie finansowe pozostało niewiele czasu na złożenie
wymaganych dokumentów w biurze powiatowym ARiMR. Wnioski, a także wymagane załączniki
można złożyć osobiście, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub platformy ePUAP.

Dopłaty do nasion przyznaje się do materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany
Nabór na materiał siewny zbliża się ku końcowi, dlatego należy pamiętać, że zwrot za nasiona
i sadzeniaki przyznaje się, jeżeli rolnik:
posiada działki rolne na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami
o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha
Dofinansowanie do nasion można uzyskać do następujących gatunków uprawnych:
zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna),
pszenżyto, żyto
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rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały,
wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna
ziemniak

Pamiętaj o limicie pomocy – 20 000 euro w okresie trzech lat
podatkowych!
Jeżeli natomiast osoba składająca wniosek powiązana jest osobowo, bądź kapitałowo, to
w takim przypadku limit dotyczy tylko „jednego przedsiębiorstwa”.

Nabór na materiał siewny – więcej informacji znajdziesz na stronie
Agencji
ARiMR informuje, że do 23 czerwca br. rolnicy złożyli ponad 29 tys. wniosków o dopłaty do
zużytego materiału siewnego.
Producenci rolni, którzy jeszcze tego nie zrobili aktualny formularz i najważniejsze informacje na
temat materiału siewnego 2020: finał naboru wniosków mogą znaleźć na stronie Agencji.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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