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Pomoc covidowa dla rolników - kto otrzymał?
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Pomoc covidowa dla rolników powinna już trafić do najbardziej
potrzebujących. Tak wynika z podsumowania przedstawionego przez
wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika. Podkreślił on jednocześnie, że
resort rolnictwa cały czas pracuje nad wprowadzeniem dalszych rozwiązań,
aby zminimalizować negatywne skutki rynkowe wywołane epidemią.
Przypomnijmy, że w związku z trwającą epidemią COVID-19 resort rolnictwa wprowadził nowe
działanie do harmonogramu PROW 2014-2020. Chodzi w tym przypadku o „Wyjątkowe, tymczasowe
wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie
dotkniętych kryzysem związanym z COVID 19”. Dzięki niemu pomoc covidowa dla rolników trafiła do
gospodarstw zajmujących się produkcją zwierząt, a także hodowlą kwiatów pod osłonami.

Pomoc covidowa dla rolników – do kogo skierowano pieniądze?
Jak podało MRiRW po przeprowadzeniu analizy sytuacji stwierdzono, że pomoc finansowa powinna
trafić do najbardziej poszkodowanych rolników. Czyli do gospodarstw zajmujących się produkcją:
wołowiny, mleka, trzody chlewnej (prosiąt), drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi i indyki), drobiu
hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych,
baraniny/jagnięciny, kóz, oraz
roślin ozdobnych pod osłonami.
Wiceminister rolnictwa podkreślał, że celem wsparcia jest zrekompensowanie chociaż części strat,
a także zachęta do dalszego prowadzenia produkcji przez rolników. MRiRW przedstawiło także inne
formy wsparcia, które otrzymali rolnicy w czasie trwania epidemii COVID-19.

Inne formy pomocy dla rolników w czasie kryzysu
Wsparcie finansowe skierowane także do producentów świń prowadzących produkcje w cyklu
otwartym. Oprócz tego, uruchomiono specjalne kredyty preferencyjne i obrotowe dla rolników. Pomoc
covidowa dla rolników to nie jedynie wsparcie z którego mogli skorzystać producenci rolni. MRiRW
dodatkowo wsparło rodziny rolnicze oferując dofinansowanie na zakup komputera dla dzieci
i młodzieży.
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Pieniądze na zakup komputera dla dziecka rolnika – CZYTAJ WIĘCEJ

Rolnicy otrzymają jeszcze pomoc?
Ryszard Bartosik w czasie posiedzenia podkreślił, że resort rolnictwa w dalszym ciągu będzie
wprowadzał rozwiązania, które pozwolą ograniczyć negatywne skutki na rynku spowodowane przez
COVID-19:
,,W związku ze zmieniającą się sytuacją resort rolnictwa ciągle pracuje nad wprowadzeniem
takich rozwiązań, które zminimalizują negatywne skutki rynkowe spowodowane pandemią, co
wpłynie na zrównoważenie sytuacji finansowej producentów rolnych i umożliwi m.in.
planowanie oraz stabilizację produkcji rolnej, co zapewni ciągłość łańcucha dostaw.”

Pomoc covidowa dla rolników a Pomoc dla producentów trzody chlewnej – SPRAWDŹ
Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0
Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

2/3

AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

