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O 5000 EUR więcej! Wzrosła kwota de minimis [Aktualności]
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Komisja Europejska zdecydowała o zwiększeniu puli pieniędzy
przeznaczonych na dofinansowanie w ramach wsparcia de minimis.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Skuteczniejszy nadzór nad skupem produktów rolnych
• ASF: nowe miejsce diagnostyki
• KE zdecydowała o wyższym wsparciu de minimis

Skuteczniejszy nadzór nad skupem produktów rolnych
Powstaje projekt nowelizacji Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dokument
trafił właśnie do konsultacji publicznych, które potrwają miesiąc. Celem projektu jest wzmocnienie
rzetelnego nadzoru nad skupem wszelkich produktów rolnych. Jednocześnie jest to
odpowiedź resortu rolnictwa na zgłaszane przez rolników wątpliwości w kwestii uczciwego
postępowania niektórych firm.
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Ministerialne propozycje przewidują stosowanie przez Główny Inspektorat Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) wzmożonych kontroli praktyk
skupowych płodów rolnych oraz zwierząt żywych. Ponadto zaproponowano, aby laboratoria
dopuszczone do wykonywania takich specjalistycznych badań były zatwierdzane wyłącznie przez
Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Instytucje takie musiałyby
przedstawić obszerną dokumentację „uwierzytelniającą” m.in. obiektywny charakter wykonywanych
przez laborantów czynności.
Źródło: Polska Agencja Prasowa

ASF: nowe miejsce diagnostyki
Na mapie miejsc ważnych dla funkcjonowania polskiej weterynarii pojawił się nowy obiekt.
W Gdańsku otwarto wczoraj Pracownię Wirusologiczną Zakładu Higieny Weterynaryjnej,
w której prowadzone będą specjalistyczne badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń
(ASF). W inauguracji uczestniczyli między innymi szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski
oraz główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.

– Pracownia została zaprojektowana tak, aby umożliwić wysoką wydajność pracy oraz sprawne
i szybkie wydanie wyniku – mówiła kierowniczka Pracowni Parazytologii i Mykologii Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Gdańsku Agnieszka Świątalska. – Czas jest niezwykle istotny w zwalczaniu tej
jednostki chorobowej. Posiadane wyposażenie umożliwia wykonanie około 500 próbek dziennie, co
może stanowić zabezpieczenie diagnostyczne dla północnej części kraju – dodała. Nowo otwarta
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pracownia będzie wspierać działania Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KE zdecydowała o wyższym wsparciu de minimis
Komisja Europejska wydała komunikat, wedle którego wzrosną kwoty udzielania tzw.
pomocy de minimis. – Pułap wsparcia krajowego dla rolników znacznie wzrośnie, co umożliwi
większą elastyczność i skuteczność, zwłaszcza w razie kryzysu i sytuacji wymagających szybkiej
reakcji ze strony władz publicznych – czytamy w obwieszczeniu KE. Maksymalna kwota pomocy,
która może zostać przydzielona każdemu gospodarstwu przez okres trzech lat, wzrośnie
z 15 tys. do 20 tys. euro. – Wniosek Komisji w sprawie nowych zasad pomocy państwa dla
sektora rolnego odzwierciedla wartość tej formy wsparcia w czasach kryzysu – mówi komisarz ds.
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan. – Rozszerzając maksymalną kwotę pomocy dla
rolników, władze krajowe będą miały większą elastyczność i będą mogły szybciej i skuteczniej
reagować, by wesprzeć rolników znajdujących się w trudnej sytuacji – dodaje.

Jeżeli dany kraj nie wydaje więcej niż 50 procent całkowitej krajowej puli pomocy na jeden dany
sektor rolnictwa – czytamy na stronie KE – może on zwiększyć kwotę pomocy de minimis
przypadającą na gospodarstwo nawet do 25 tys. euro, a krajowy maksymalny pułap do 1,5 procent
rocznej produkcji. Stanowi to 66-procentowy wzrost pułapu na jednego rolnika oraz zwiększenie
krajowego pułapu o 50 procent. Podwyższone limity obowiązywać będą od dnia 14 marca br.
do 31 grudnia 2027 roku. Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.
Źródło: Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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