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Wypłaty zaliczek dopłat dla rolników i PROW 2014–2020:
konferencja ARiMR
Autor: Ewa Ploplis
Data: 18 listopada 2016

Ile rolnicy dostaną? Do końca listopada br. na konta rolników trafi
10,2 mld zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR). W ramach tegorocznych dopłat ONW rolnicy otrzymali
561,5 mln zł oraz 60,3 mln zł z płatności rolno-środowiskowych za
2016 r.
– Do 17 listopada br. agencja wypłaciła 8,63 mld zł dla 1,27 mln rolników – mówi Daniel Obajtek,
prezes ARiMR. – Od 17 października do 30 listopada wypłacane są 70-procentowe zaliczki na
poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. – dodaje.
W ramach kampanii 2015 agencja wypłaciła w pierwotnym terminie, tj. 30 czerwca br., 14,3
mld zł. Z pomocy skorzystało 1,35 mln rolników. Prezes Obajtek podkreślił, że wypłaty zostały
zrealizowane pomimo nie przygotowanego na czas, przez poprzednie kierownictwo, systemu
informatycznego.
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– Największe zmiany, które zostały wprowadzone w ARiMR, na rzecz polskiej wsi to: uratowanie
dopłat bezpośrednich dla rolników, przygotowanie harmonogramu naboru wniosków
w ramach PROW 2014–2020 i otwarcie Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu
Informatyki w Lublinie – mówi prezes.
PROW 2014–2020
Agencja przygotowała, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, harmonogram
naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. W ramach
tego programu agencja przeprowadziła 13 naborów na kwotę 8 mld zł. W naborze na
modernizację gospodarstw rolnych złożono ponad 30 tys. wniosków i ponad 3,5 tys. wniosków
o premię dla młodego rolnika.
– Program tak szumnie ogłoszony przez koalicję poprzedniej władzy, nie miał realnego przełożenia.
W 2015 r. ogłoszono tylko 2 nabory. Gdyby nie minister Jurgiel, te 13 naborów, które udało się
przeprowadzić, nie miałyby racji bytu – komentuje prezes ARiMR.

Od lewej: Daniel Obajtek, prezes ARiMR, Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O ponad 218 mln euro wzrosła, do kwoty przekraczającej 583 mln euro, łączna pula środków
na wsparcie inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem
innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększaniem skali produkcji, poprawą, jakości produkcji lub
zwiększaniem wartości dodanej produktu.
Potencjalna liczba beneficjentów przekroczy ponad 12 tys. dzięki zwiększeniu limitu dostępnych
środków.
Oszczędny budżet i dobre gospodarowanie
Oszczędności ARiMR wyniosły 114 mln zł, z czego 88,3 mln zł zostały przeznaczone na
finansowanie pomocy dla producentów rolnych udzielanych w formie pożyczki na sfinansowanie
nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym. Kwota 25,7
mln zł będzie mogła zostać przeznaczona na finansowanie planowanej przez MRiRW pomocy dla
producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

„Dobry rok w rolnictwie” i „Sukcesy ARiMR” to główne hasła konferencji podsumowującej rok działań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odbyła się 18 listopada w siedzibie
agencji. W konferencji uczestniczył też podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ryszard Zarudzki.
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