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Od 3 października ma ruszyć pomoc suszowa
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Po długim oczekiwaniu wreszcie pojawiła się nadzieja na skierowanie
konkretnej pomocy do rolników poszkodowanych przez suszę i inne zjawiska
pogodowe. Od 3 października ma ruszyć nabór przyjmowania wniosków
o uzyskanie wsparcia finansowego.
Zasady przyznawania pomocy suszowej będą podobne jak w roku ubiegłym. Dlatego przypomnijmy,
jakie warunki należy spełnić, aby ją uzyskać.

Pomoc suszowa – kto ją otrzyma i na jaką kwotę może liczyć?
Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wsparcie finansowe otrzymają
producenci rolni, którzy ponieśli straty na skutek występowania suszy, huraganu, deszczu nawalnego,
gradu, powodzi i przymrozków wiosennych. Pomoc suszową przyznaje się w przypadku osiągnięcia
strat liczących co najmniej 30% w uprawie zadeklarowanej przez producenta we wniosku
obszarowym.
Dokładnie tak, jak w zeszłym roku wysokość stawek płatności ulegnie zróżnicowaniu w zależności od
posiadanego ubezpieczenia i wysokości poniesionych strat :
1000 zł za 1 ha uprawy otrzymamy, jeśli straty osiągną 70%;
połowę mniej uzyskają producenci rolni, którzy ponieśli straty od 30 do 70%;
w przypadku wieloletnich użytków zielonych – 500 zł przeznaczono dla strat
w gospodarstwie liczących co najmniej 70%; 250 zł – otrzymamy, jeśli oszacowane
szkody mieszczą się w przedziale 30-70%;
wysokość pomocy ustala się na podstawie iloczynu powierzchni deklarowanej we
wniosku i stawki dopłat suszowych.
Ponadto, kwota pomocy zostanie pomniejszona o połowę w przypadku, gdy nasze uprawy nie będą
ubezpieczone, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych. Pomoc suszową otrzymają
gospodarstwa, w których straty w dochodach wyniosły ponad 30% w stosunku do średniej
produkcji rolnej. Wysokość dochodu oblicza się w odniesieniu do 3 lat, bądź 3 lat w okresie
pięcioletnim. Te i inne informacje można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów.

Co należy dołączyć do wniosku?
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Wnioski przyjmowane będą wraz z:
– kopią protokołu oszacowania szkód, na którym widnieje podpis wojewody;
– informacją od producenta rolnego prowadzącego działalność gospodarczą o otrzymanej
pomocy publicznej;
– oświadczeniem, które zawiera informacje o uzyskanej pomocy de minimis;
– oświadczenie producenta rolnego o liczbie posiadanych zwierząt, w tym bydło, owce,
kozy lub konie na dzień szacowania szkód przez komisję.

Co oprócz tego?
Pomijając pomoc suszową ogłoszoną przez rząd, rolnicy w dalszym ciągu mają możliwość
skorzystania z innych form wsparcia w postaci m.in. ulg i odroczeń, o czym pisaliśmy już wcześniej .

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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