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Pomoc finansowa dla rolników. 150 mln zł na suszę i zalania
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Rząd zapowiedział uruchomienie wsparcia dla gospodarstw poszkodowanych
przez niekorzystne zjawiska pogodowe. Wiceminister rolnictwa
poinformowała natomiast ile rzeczywiście pieniędzy przeznaczono na ten cel.
Pomoc finansowa dla rolników będzie możliwa już niedługo, ponieważ nabór
wniosków rozpocznie się na początku czerwca.
Przypomnijmy, że rząd przyjął Rozporządzenie Rady Ministrów z którego wynika, że do gospodarstw
trafi pomoc finansowa dla rolników. Otrzymają ją rolnicy, którzy w 2020 r. ponieśli szkody z powodu
wystąpienia suszy, deszczu nawalnego, czy gradu.

Pomoc finansowa dla rolników – jaka kwota wsparcia i kiedy nabór
wniosków?
Wiceminister rolnictwa, Anna Gembicka zdradziła szczegóły pomocy dla rolników. Mówiła o tym
podczas wizyty w woj. kujawsko – pomorskim, które w zeszłym roku znacznie ucierpiało z powodu
wystąpienia nawałnicy.
Wiceminister Gembicka przekazała informacje dotyczące tego, jaka kwota środków trafi do
poszkodowanych przez klęski żywiołowe:
,,Spotykamy się dzisiaj, aby przekazać dobre wiadomości dla rolników, którzy w zeszłym roku
ucierpieli z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych m.in. nawalnego deszczu, gradu,
suszy czy powodzi. W ramach przyjętego w zeszłym tygodniu rozporządzenia Rady Ministrów
będziemy mogli wypłacić do 150 mln zł pomocy. Będzie ona kierowana do tych osób, które
złożą wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”

Po czym dodała, że pomoc finansowa dla rolników będzie wynosić od 500 do 1200 zł/ha.
Jednocześnie poinformowała, że nabór wniosków wraz z kopiami protokołów z szacowania
strat rozpocznie się 7 czerwca i potrwa do 30 czerwca br.

Covidowe dla rolników i pomoc suszowa
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Anna Gembicka przypomniała również, że to nie pierwszy raz kiedy do rolników trafia pomoc
finansowa. Wcześniej wypłacana była pomoc covidowa, a także pomoc suszowa:
,,W ramach chociażby pomocy covidowej wypłaciliśmy rolnikom prawie 400 mln zł.
W poprzednich latach, które także były bardzo trudne pod kątem suszy w 2019 r. i 2018 r.
łącznie wypłaciliśmy ponad 4 mld zł pomocy.”

Czytaj również: Pomoc dla rolników po klęskach żywiołowych – czy trafi do wszystkich?
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