
Materiał  siewny,  pomoc  klęskowa,  wsparcie  dla  pszczelarzy  –  trwa  przyjmowanie
wniosków 

Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc
finansową  rolnicy,  którzy:  ponieśli  straty spowodowane  niekorzystnymi  zjawiskami
atmosferycznymi w 2020 roku, chcą  skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego
lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską. 

25 czerwca mija termin naboru wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dofinansowanie w tym przypadku
mogą ubiegać się  rolnicy,  którzy znajdują się w ewidencji  producentów lub gospodarstw.
Środki  przyznawane  są  do  powierzchni  gruntów  ornych  obsianych  lub  obsadzonych
następującymi gatunkami roślin uprawnych:

 zboża:  jęczmień,  owies  (nagi,  szorstki,  zwyczajny),  pszenica  (twarda,  zwyczajna),
pszenżyto, żyto;

 rośliny  strączkowe:  bobik,  groch siewny (odmiany roślin  rolniczych),  łubin  (biały,
wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

 ziemniak.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Więcej  informacji  o  pomocy  dotyczącej  materiału  siewnego:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-
materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html 

Natomiast 30 czerwca to ostatni dzień, w którym o wsparcie mogą starać się osoby, które w
swoich gospodarstwach poniosły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Z takiej pomocy może skorzystać producent rolny,
który  poniósł  w 2020 roku straty  w uprawach rolnych w wyniku:  suszy,  gradu,  deszczu
nawalnego,  ujemnych  skutków  przezimowania,  przymrozków  wiosennych,  powodzi,
huraganu,  uderzenia  pioruna,  obsunięcie  się  ziemi  lub lawiny.  Aby ubiegać  się o  pomoc,
wysokość szkód w uprawach rolnych na danej powierzchni  musi wynieść co najmniej  20
proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie muszą przekroczyć 30 proc. średniej  rocznej
produkcji  rolnej.  Wysokość pomocy, którą może otrzymać rolnik wynosi od 500 zł/ha do
1200  zł/ha  i  zależy  od  poziomu  strat,  rodzaju  klęski  oraz  rodzaju  upraw.  Wsparcie  ma
charakter pomocy publicznej.

Więcej  informacji  o  pomocy  klęskowej: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-
dla-rolnikow-ktorzy-w-2020-r-poniesli-straty-w-uprawach-spowodowane-niekorzystnymi-
zjawiskami-atmosferycznymi.html 
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Również 30 czerwca upływa termin składnia wniosków o dofinasowanie do przezimowanych
rodzin  pszczelich.  O  pomoc  mogą  ubiegać  się  pszczelarze  zarejestrowani  w  ewidencji
producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej
rodziny  pszczelej,  której  udało  się  przetrwać  zimę.  Zainteresowanych  takim  wsparciem,
którzy obawiają się,  że nie będą potrafili  samodzielnie  wypełnić wniosku, zapraszamy do
kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w
technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z
COVID-19  uprzejmie  prosimy,  aby  umawiać  się  telefonicznie  na  konkretny  termin.  To
pozwoli  uniknąć  kumulacji  wizyt  w  tym  samym  czasie  oraz  zadbać  o  bezpieczeństwo
beneficjentów  i  pracowników  ARiMR.  Wsparcie  ma  charakter  pomocy de  minimis  w
rolnictwie.

Więcej  informacji  o  pomocy  dla  pszczelarzy:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-
rodzin-pszczelich.html 

Wnioski o udzielenie pomocy w ramach trzech opisanych naborów należy składać do biur
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić osobiście lub przez
pełnomocnika, wysłać polecona przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej
lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
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