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Pomoc de minimis 2020 na wyczerpaniu! Pieniądze dla
rolników się kończą?
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Pomoc de minimis 2020 w rolnictwie – limit został już prawie wyczerpany! Co
dalej z pomocą suszową, dopłatami do oprocentowania kredytów klęskowych
i innymi formami pomocy dla rolników?
Nie mamy dobrych wiadomości. Wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie wynosi
aktualnie 289 214 620,61 euro, co stanowi 97,73 proc. (stan na dzień 04.07.2020). Oznacza to, że
limit jest już na wyczerpaniu. Zatem czy rolnicy powinni już się martwić, że niebawem wsparcie
zaliczane do tej pomocy nie będzie udzielane?

Pomoc de minimis 2020 – limit prawie wyczerpany!
W momencie, kiedy krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie zostanie już
wykorzystany, rolnicy nie będą otrzymywać dotacji ani ulg na które mogli w tym roku liczyć.
Pomoc przewidziana z puli de minimis zostanie tym samym wstrzymana aż do przyszłego roku.
Niepokoi również fakt, że w tym roku limit pomocy de minimis jest na wyczerpaniu już na początku
lipca. W ubiegłym roku podobny stan wykorzystania limitu był bowiem dopiero w październiku.

Co z pomocą suszową?

Pomoc de minimis 2020 w rolnictwie – limit jest już prawie na wyczerpaniu!
fot. Fotolia
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Od razu nasuwa się więc pytanie: co z pomocą suszową za 2019 rok? W piśmie skierowanym do
KRIR resort rolnictwa wyjaśnia:
W najbliższych dniach pomoc otrzymają wszyscy producenci, w których gospodarstwach rolnych
szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
przymrozków wiosennych lub powodzi wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej
oraz wypłacona zostanie pomoc w formie de minimis do wyczerpania krajowego limitu tej
pomocy w 2020 r.

Limit wyższy o 100 mln euro?
Limit pomocy de minimis jest już jednak na wyczerpaniu. Ministerstwo rolnictwa doskonale zdaje
sobie z tego faktu sprawę. Resort tłumaczy, że podejmuje działania, które mają na celu zwiększenie
jednorazowo w tym roku limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie dla Polski o kwotę 100 mln
euro.
Jednak mimo tych zapewnień ze strony resortu rolnictwa – Komisja Europejska nie wydała jeszcze
decyzji w sprawie zwiększenia limitu pomocy de minimis w rolnictwie dla Polski. Nie wiadomo też czy
w ogóle taka decyzja zapadnie i kiedy.

Co z kredytami?
Co natomiast z dopłatami do oprocentowania kredytów? Resort rolnictwa informuje, że plan
finansowy ARiMR na obecny rok przewiduje na dopłaty do oprocentowania kredytów 73.390 tys. zł.
Pozwala to na obsługę kredytów klęskowych uruchomionych w latach poprzednich i uruchomienie
w roku bieżącym linii kredytowej w wysokości 1 mld zł.
Podsumowując: w tym roku banki udzieliły 4 945 kredytów klęskowych na 447,2 mln zł (stan na 26
czerwca 2020 roku). Z czego udzieliły 4 525 kredytów klęskowych na wznowienie produkcji
w przypadku szkód spowodowanych przez suszę (416 mln zł). Zatem dostępny w tym roku limit
akcji kredytowej kredytów na wznowienie produkcji nie został jeszcze wyczerpany.

Pomoc de minimis 2020 w rolnictwie – jak to działa?
Krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie określa wysokość pomocy dla gospodarstw rolnych
w Polsce w okresie 3 lat podatkowych:
ze środków budżetu krajowego
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ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Rolnicy korzystają z różnych form pomocy w ramach de minimis takich jak m.in. dopłaty do
oprocentowania kredytu, ulgi w składkach KRUS, umorzenia stosowane przez KOWR ,
dopłaty za materiał siewny i suszowe, dotacje do wapnowania gleb.

Wysokość limitu
Przewidziany dla Polski krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie określony został na
295.932.125 euro. Komisja Europejska zadecydowała o podwyższeniu limitu do tego poziomu 22
lutego ubiegłego roku, wcześniej wynosił 225.700.000 euro. KE zwiększyła też do 20 tys. euro pomoc
de minimis dla jednego gospodarstwa rolnego w okresie trzech lat podatkowych.
Limit pomocy de minimis do poprawki – przeczytaj więcej na ten temat!
Źródło: KRIR/ MRiRW/ AgroFakt
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