INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
O POMOC FINANSOWĄ DO ARIMR.
1. Pomoc udzielana jest na podstawie przepisów § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27
stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (przepisy ustanawiające warunki pomocy zostały
wprowadzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz. U. poz. 1779), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.” lub rozporządzeniem.
2. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej producenci rolni składają do biur powiatowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę producenta rolnego w terminie ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. od
dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.
Wniosek należy złożyć na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie
internetowej.
Uwaga: Termin składania wniosków, nie podlega przywróceniu.
3. Za datę złożenia wniosku uważa się, w przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do biura
powiatowego kancelaryjną datę wpływu, a w przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem
wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska), datę stempla pocztowego.
4. Pomoc finansowa udzielana jest:
4.1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 oraz przepisami
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w przypadku, gdy szkody
w uprawach rolnych, spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu
nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, oszacowane przez komisję powołaną przez
wojewodę, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, wynoszą nie więcej niż 30%
średniej rocznej produkcji rolnej (informacja zawarta w pkt. 3 protokołu oszacowania szkód)
w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły
te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły
szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.
4.2. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 – w przypadku, gdy szkody
w uprawach rolnych, spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu
nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, oszacowane przez komisję powołaną przez
wojewodę wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej (informacja zawarta w pkt. 3
protokołu oszacowania szkód) w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok,
2 w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok,
w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

