t
w
mam

*

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję, o
możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu
„inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i
przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i
katastrof 5 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
Wnioski można składać w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce
realizacji operacji lub za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego się
obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce
realizacji operacji
od dnia 4 września 2017 r, do dnia 18 września 2017 r.

Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).
O przyznanie wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli strSty spowodowane
przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny,
suszę, przymrozki wiosenne, ujemne s k u t k i przezimowania, obsunięcie się ziemi,
lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od
powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z
wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o
przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w
uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30%
średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym
wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym
wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie
oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia
kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie
powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.
Informacje na temat udzielanego wsparcia w ramach operacji "Inwestycje odtwarzające
potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie
gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof' PROW 2014-2020 udzielane
są w OR ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

