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Nowy rok, nowe możliwości- fundusze unijne 2019
Autor: Mariusz Drożdż
Data: 3 stycznia 2019

Dzięki unijnym programom dla wsi polskie gospodarstwa rolne wyposażono
w nowoczesny sprzęt. O to, czego mogą się spodziewać rolnicy w 2019 roku
spytaliśmy przedstawicieli agencji płatniczych. Zobacz do kogo skierowane
jest wsparcie obejmujące fundusze unijne.
Od czasu włączenia Polski do Unii rolnicy otrzymują dopłaty obszarowe. Oprócz Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocą dla wsi zajmowała się Agencja Rynku Rolnego,
a gruntami zarządzała Agencja Nieruchomości Rolnych. Przed rokiem połączyły się w Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Promocja polskich produktów spożywczych
Polskie produkty są coraz bardziej doceniane przez rodzimych konsumentów i stąd rodzi się
konieczność coraz mocniejszej promocji, zapewniającej m.in. o jakości produktów. W odpowiedzi na
tę potrzebę powstał projekt „Polska smakuje”, z myślą o rolnikach zainteresowanych promowaniem
swoich produktów. Główną misją platformy jest budowanie świadomości o polskich producentach
żywności wysokiej jakości, których intensywnie poszukują konsumenci. W rozpoczętym roku polska
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żywność będzie jeszcze bardziej promowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. –
Z miesiąca na miesiąc zwiększa się ilość zarejestrowanych rolników, zainteresowanych
promowaniem swoich produktów poprzez stronę „Polska Smakuje” (…) tam są
wyszczególnieni polscy producenci i ich wyroby, które mają certyfikaty. – informuje Radosław
Jarosz, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu.

fot. Mariusz Drożdż
Radosław Jarosz – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu.

Fundusze unijne na 2019 roku – kto skorzysta?
Wraz z rozpoczęciem roku ogłaszane są kolejne programy pomocowe. W agencjach płatniczych jest
jeszcze wiele działań do wykonania w związku z naborami z poprzedniego roku.
– Wiele zadań na nas czeka, biorąc pod uwagę, to co mamy zakończyć jeżeli chodzi o nabory
z poprzedniego roku. Jak również to, co nas czeka w roku bieżącym– mówi Jolanta Bińczycka
z Biura Wparcia Inwestycyjnego ARiMR w Opolu. Prócz obsługi bieżących wniosków o płatność
i postępowań ofertowych, agencja musi zakończyć kontraktację środków przyznanych w 2018
roku na modernizację gospodarstw rolnych z obszarów A, B, C i D. – Z obszaru D mamy 660
wniosków, które musimy zakończyć, jeżeli chodzi o kontraktację. Plus 23 wnioski z obszarów
tematycznych A, B, C, czyli rozwój produkcji prosiąt, mleka oraz bydła mięsnego. Dodatkowo,
w ubiegłym roku przyjęliśmy aż 78 wniosków na inwestycje, które mają zabezpieczyć nasze
gospodarstwa rolne przed ASF. Ta kontraktacja też musi się zakończyć w tym roku.– informuje
Jolanta Bińczycka.

Ochrona środowiska i usprawnienie gospodarstwa
Jednym ze wsparć, przewidzianych na rozpoczęty rok, jest nabór na wnioski na inwestycje, które
mają na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami. Wnioski będzie można
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składać do 25 lutego. Program dedykowany jest dla gospodarstw rolnych, w których prowadzi się
produkcję zwierzęcą. –Pomoc będzie skierowana na inwestycje, które mają na celu dostosować
gospodarstwa rolne do przepisów wynikających z nowej ustawy Prawo wodne, w zakresie
przechowywania nawozów naturalnych, jak również kiszonek.- wyjaśnia Jolanta
Bińczycka. Wsparcie obejmuje również zaopatrzenie gospodarstwa rolnego w maszyny, które służą
do aplikowania nawozów naturalnych. – (…) wysokość pomocy będzie wynosiła do 100 tysięcy
złotych na jedno gospodarstwo rolne, nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych,
a w przypadku młodego rolnika będzie ta pomoc podniesiona aż do 60%.– mówi pani
Bińczycka.

fot. Mariusz Drożdż
Jolanta Bińczycka z Biura Wparcia Inwestycyjnego ARiMR w Opolu.

Wsparcie dla małych przetwórni
Styczeń przyniósł również nabór na tzw. małe przetwórstwo. To program dla rolników planujących
otworzyć małe przetwórnie, w których głównie będą przetwarzane produkty z własnego
gospodarstwa rolnego. Natomiast w kolejnych miesiącach ogłoszony zostanie nabór na
restrukturyzację małych gospodarstw oraz na premie dla młodych rolników, w ramach działań
premiowych. Ponadto na marzec zaplanowany jest nabór na modernizację gospodarstw rolnych na
obszary tematyczne, tj. rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka i bydła mięsnego.
–Dodatkowo w czerwcu planujemy nabór na premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, czyli
dla rolników, którzy chcą otworzyć działalności gospodarcze, pozarolnicze żeby uzyskać dodatkowy
dochód do swoich gospodarstw rolnych.- informuje Jolanta Bińczycka z Biura Wsparcia
Inwestycyjnego ARiMR w Opolu.

3/4

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

fot. Mariusz Drożdż
Aleksandra Magiera z Oddziału Terenowego ARiMR w Opolu.

Co jeszcze czeka na rolników?
– Przede wszystkim przypominamy o dopłatach bezpośrednich, które podobnie jak w roku
ubiegłym, rolnicy będą mogli składać od 15 marca, oczywiście za pomocą aplikacji ewniosek.- podkreśla Aleksandra Magiera z Oddziału Terenowego ARiMR w Opolu. Z subwencji
będą mogli skorzystać również rolnicy z tytułu zalesiania gruntów rolnych.
Dowiedz się więcej z naszego materiału wideo:
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