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Zapraszamy
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
POMORSKA IZBA ROLNICZA
zapraszają na:

II Pomorskie Forum Rolnicze
które odbędzie się 20 października 2014 roku
w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie,
ul. Sobieskiego 255.
Początek Forum - godz. 10.30.
Szczegółowe informacje na temat Forum znajdują się na stronie www.podr.pl

Informacje szczegółowe na stronie www.podr.pl

Stawki płatności bezpośrednich za 2014 r.

Aktualności

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br., że kurs euro, zgodnie z którym
będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2014 r. wynosi 4,1776 zł/euro.
Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w naszym kraju za
2014 r. to ok. 3,5 mld euro, czyli ok. 14,6 mld złotych. W związku z tym szacunkowe
stawki poszczególnych płatności wynoszą:
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Rodzaj płatności
Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin
strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych
Płatność uzupełniająca do skrobi
(płatność niezwiązana z produkcją)
Płatność uzupełniająca do tytoniu
(płatność niezwiązana z produkcją)
- tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia
- tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw
(płatność do pomidorów)
Płatność cukrowa
Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu,
do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni
uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją)
Płatność do krów*
Płatność do owiec*

Stawka
910,87 zł/ha
556,37 zł/ha
351,69 zł/tonę

4,53 zł/kg
3,18 zł/kg

1 569,76 zł/ha
165,55 zł/tonę
53,61 zł/tonę
1 000,39 zł/ha

595,30 zł/szt
125,32 zł/szt

*Dotyczy województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego.

Ostateczna wysokość stawek dopłat bezpośrednich za 2014 r. zostanie opublikowana w specjalnych Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypłatę
dopłat ARiMR rozpocznie 1 grudnia 2014 r., a zakończy 30 czerwca 2015 r.
Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Zmianie ulegną rodzaje i stawki płatności oraz zasady ich przyznawania.
Rolnicy będą musieli spełnić nowe wymogi zazielenienia. Jak będzie wyglądał nowy
system płatności bezpośrednich można dowiedzieć się podczas konferencji, która odbędzie się 16 października br. w Starym Polu. Wykładowcami będą przedstawiciele
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Zaproszenie na konferencję znajdą Państwo poniżej.

Aktualności

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Oddział w Starym Polu
zaprasza na konferencję na temat:

Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich w Polsce
która odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. (czwartek), godz. 1000
w Starym Polu, w sali prof. St. Laskowskiego
W programie:
I.

Elementy systemu płatności bezpośrednich w Polsce od 2015r.:







Jednolita płatność obszarowa
Płatność dla młodych rolników
Płatność dodatkowa
Płatności związane z produkcją
Płatność dla małych gospodarstw
Przejściowe wsparcie krajowe

- Adrian Sadłowski, Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW w Warszawie.
 Płatność za zazielenienie:
 dywersyfikacja upraw
 utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ)
 utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
- Magdalena Laszczak-Pietrzak, Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW
w Warszawie.
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II.

Nowy formularz wniosku i załączników. Pakiety Programu rolnośrodowiskowoklimatycznego a praktyki równoważne
- Łukasz Korcz-Lewandowski, Pomorski Oddział Regionalny ARiMR w Gdyni.

III.

Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie - Anna Tomczak, Biuro Regionalne
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Elblągu.

IV.

Finansowanie Agrobiznesu - Ewa Michałowska, Regionalny Menedżer, Bank
Zachodni WBK S.A. Przewidziane losowanie upominków.

V.

Dyskusja.

Średnia wielkość gospodarstwa w 2014 r.
1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2014 roku.

Aktualności

Województwo
Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo lubelskie
Województwo lubuskie
Województwo łódzkie
Województwo małopolskie
Województwo mazowieckie
Województwo opolskie
Województwo podkarpackie
Województwo podlaskie
Województwo pomorskie
Województwo śląskie
Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju
w 2014 roku wynosi 10,48 ha.

Średnie ceny gruntów w II kwartale 2014 r.
(obowiązują od 22 września 2014 r.)

Województwo
POLSKA
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
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Średnia wielkość powierzchni gruntów
rolnych (w ha)
16,22
15,30
7,54
20,92
7,61
3,95
8,55
18,22
4,63
12,24
19,00
7,37
5,57
22,92
13,51
30,29

ogółem
32 430,7
30 762,6
43 707,1
23 047,2
22 149,1
31 715,0
26 617,5
30 961,0
43 030,5
19 549,6
30 379,3

Grunt orny:
dobry
średni
(klasy I, II, III a) (klasy III b, IV)
w złotych za hektar
42 627,0
33 003,0
41 406,0
30 596,0
53 544,0
43 263,0
33 306,0
22 355,0
29 511,0
23 333,0
39 927,0
32 824,0
35 128,0
24 078,0
42 548,0
33 310,0
60 703,0
39 133,0
22 311,0
20 359,0
35 611,0
32 644,0

słaby
(klasy V, VI)
23 625,0
21 198,0
32 983,0
16 086,0
18 638,0
24 946,0
19 910,0
21 538,0
26 527,0
15 422,0
24 931,0

Województwo

ogółem

Aktualności

Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

31 928,8
32 433,0
22 350,2
29 761,4
43 692,2
23 229,1

Grunt orny:
dobry
średni
(klasy I, II, III a) (klasy III b, IV)
w złotych za hektar
42 113,0
32 597,0
42 316,0
34 695,0
29 316,0
21 391,0
33 803,0
31 097,0
55 892,0
45 604,0
29 292,0
24 006,0

słaby
(klasy V, VI)
26 159,0
22 493,0
14 861,0
25 099,0
30 886,0
19 324,0

Średnie ceny gruntów ornych wykorzystywane są przez banki przy udzielaniu
kredytów z następujących linii:
• kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych
produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (symbol nIP).
• kredyty na zakup użytków rolnych (symbol nKZ).
• kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie
ukończyły 40 roku życia (symbol nMR).
• kredyty na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. nr 64, poz. 592) (symbol nGR).
• kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa” (symbol nBR15).
• kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (symbol CSK).

Wsparcie dla producentów
czarnych porzeczek i wiśni
W związku z tym, że ceny skupu owoców porzeczki czarnej i wiśni są w bieżącym
roku na bardzo niskim poziomie, ich producenci otrzymają pomoc, która pomoże
im zrekompensować poniesione straty. Pomoc wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jej wysokość wyniesie 410 zł/ha owocujących w 2014 r. plantacji i będzie miała formę tzw. pomocy de minimis. Oznacza to,
że maksymalna kwota wsparcia wypłaconego producentowi w tej formie w ciągu
3 ostatnich lat nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro. Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 15 października 2014 r. w biurze powiatowym
ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę producenta
rolnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat lub oświadczenie, że nie korzystało się z takiego wsparcia
oraz oświadczenie o powierzchni, jaką zajmowały w 2014 roku owocujące uprawy
czarnej porzeczki i wiśni.
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Pomoc w spłacie kredytów bankowych

Aktualności

Wprowadzenie embarga w handlu z Rosją wpływa niekorzystnie na sytuację finansową wielu rolników. Część z nich ma problemy ze spłatą zaciągniętych kredytów. Dlatego ARiMR uruchamia pomoc dla tych rolników. Pomoc ta dotyczy zaciągniętych preferencyjnych kredytów inwestycyjnych bądź klęskowych z dopłatami
ARiMR do oprocentowania. Rolnik będzie mógł wystąpić do banku, w którym wziął
taki kredyt o zawieszenie jego spłaty na okres do 2 lat. W tym czasie ARiMR będzie
spłacała za rolnika należne bankowi oprocentowanie kredytu. Nie jest to jednak pomoc bezzwrotna i rolnicy, którzy z niej skorzystają będą musieli zwrócić środki zapłacone za nich przez ARiMR w okresie zawieszenie spłaty kredytu

Ważne dla osób pobierających
rentę strukturalną!
Osoby, którym skończył się okres, na jaki została przyznana im renta strukturalna
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a które nie osiągnęły jeszcze
wieku emerytalnego, mają prawo do ubiegania się o okresową emeryturę rolniczą
do dnia osiągnięcia tego wieku. Emerytura ta przysługuje w wysokości emerytury
podstawowej, bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
Zainteresowane osoby mogą zwracać się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Powrót
do spisu treści
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Artykuł sponsorowany

Uprawy pod solidną ochroną

Aktualności

Krzysztof Krasiński, Agent
Concordii Ubezpieczenia

Tegoroczna wiosna nie była dla rolników zbyt łaskawa. Wiele strat
na polach spowodowanych było przymrozkami wiosennymi oraz
intensywnymi gradobiciami we wczesnych fazach rozwojowych.
Zupełnie inaczej niż w poprzednich latach, gdzie szkody dotyczyły
w dużym stopniu ujemnych skutków przezimowania. Łączna liczba
zgłoszonych szkód wyniosła blisko 9 tys. Jak będzie jesienią? Przed
czym rolnicy powinni zabezpieczyć swoje uprawy w nadchodzących
miesiącach?

Wiosenny przebieg pogody wydawał się dość łagodny. Jednak liczba zgłoszonych szkód była spora.
W katastrofalnym pod względem szkód rolniczych 2012 roku Concordia Ubezpieczenia wypłaciła łącznie ponad 370 mln złotych, likwidując blisko 18 tys. szkód w uprawach (z tego aż 14,5 tys. w wyniku skutków złego przezimowania). Oznacza to, że co 3. ubezpieczony rolnik otrzymał wypłatę odszkodowania. W tym roku było nieco
lepiej.
Po ruszeniu wegetacji, w całym kraju Concordia zanotowała około 1 tys. zgłoszeń szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. Następnie pojawiły się przymrozki wiosenne. W tym roku najbardziej dotkliwe miały miejsce w dniach 16 - 17 kwietnia i 4 - 6 maja. Najbardziej zniszczone zostały uprawy w pasie biegnącym z południowego
zachodu Polski na jej północny wschód. Jak co roku, spustoszenia dokonywały również gradobicia. Pierwsze z nich
miały miejsce już 8 kwietnia. Następnie powtarzały się jeszcze wielokrotnie, praktycznie we wszystkich częściach
kraju, powodując ponad 4 tys. szkód. Na konta rolników z tytułu strat spowodowanych przez zdarzenia pogodowe
wpłynęło niespełna 100 mln zł.
- O czym rolnicy powinni pomyśleć jesienią?
- Nadchodzące tygodnie, to znakomity czas na podjęcie decyzji o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia. Jesienią
ubezpieczeniu podlegają zboża ozime i rzepak ozimy, a najwięksi „wrogowie” tych upraw to: ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, grad oraz deszcz nawalny i huragan. Składka za ubezpieczenie zależy od rodzaju i gatunku uprawy, lokalizacji pól uprawnych (województwo, powiat, gmina), stawki taryfowej wyrażonej w procentach sumy
ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia. – wymienia Krzysztof Krasiński - Agent Concordii Ubezpieczenia.
Zawierając umowę ubezpieczenia, w sposób szczególny trzeba zwrócić uwagę na jej: zakres, definicję oraz
wyłączenia odpowiedzialności. Wybierając ofertę, warto też przeanalizować takie szczegóły, jak: procent areału,
od jakiego przejmowana jest odpowiedzialność za szkody (odpowiedzialność już od 8% ubytku w plonie), brak
stosowania udziałów własnych, stałą sumę ubezpieczenia czy odpowiedzialność za szkody na polu, ale też jego
części.
- Na jakie dopłaty z budżetu państwa mogą liczyć rolnicy?
Składki ubezpieczeniowe podlegają dopłatom z budżetu państwa. Są to kwoty nawet do 50% wartości składki.
W jakich sytuacjach można uzyskać najwyższą dopłatę? Najlepiej zapytać doradcę. Obecnie na rynku są trzy firmy, które
mają podpisaną umowę z Ministerstwem, pozwalającą oferować polisy z dopłatą. Concordia jest jedną z nich. Jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa w tym Towarzystwie rozpoczyna się
19 września i potrwa nie dłużej niż do 30 listopada.
- Limit środków finansowych na dotacje do składek będzie ograniczony. Tym samym sezon ubezpieczenia upraw
z dopłatami budżetu państwa może zostać zakończony wcześniej, więc lepiej nie zwlekać z podjęciem decyzji. W przypadku wyczerpania limitu dotacji Concordia przewiduje możliwość uruchomienia sprzedaży bez dotacji do składek. – mówi
Krzysztof Krasiński.
- W jakiej sytuacji można liczyć na odszkodowanie?
Szkoda musi wystąpić na powierzchni nie mniejszej niż 10% powierzchni pola. Obsada roślin żywych, w przypadku rzepaku ozimego po zimie, musi być mniejsza niż 15 szt./m2, pod warunkiem że już przed jesiennym zakończeniem wegetacji rośliny posiadały przynajmniej 8 liści, a obsada na 1 m2 była nie mniejsza niż 30 szt.
- Odpowiedzialność za szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi lub gradem w Concordii ma miejsce
w przypadku wystąpienia szkód już od 8% ubytku w plonie, warunkiem tego jest jednak wykupienie specjalnej klauzuli
szczególnej – informuje Krzysztof Krasiński. - Wyliczając szkodę, pod uwagę Concordia bierze nie tylko całą powierzchnią pola, lecz także jego części, co jest jedynym tego typu rozwiązaniem na rynku, zwiększającym szansę na wypłatę
odszkodowania. Związane jest to z tym, że szkoda może być rozłożona nierównomiernie. Dzięki uzyskanemu odszkodowaniu możliwe jest zastąpienie zniszczonej uprawy inną, z której zostanie osiągnięty plon – dodaje.
Ruszający niedługo jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw będzie ostatnim, w którym obowiązuje dotychczasowa ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Warto więc pomyśleć o solidnej
ochronie swoich upraw już teraz, mając pewność warunków zawartej umowy.
Biuro Handlowe Krzysztof Krasiński, tel. kom. 608 233 318, 606 676 481, e-mail: bkk@go2.pl
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wnioskodawcy i beneﬁcjenci działań PROW 2007 - 2013

PROW 2007-2013

W dniu 6 czerwca 2014 r. podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Pomorskim Oddziałem Regionalnym
ARiMR w Gdyni i Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w sprawie udzielania nieodpłatnego
doradztwa wnioskodawcom i beneﬁcjentom PROW 2007 – 2013.
W ramach Porozumienie, w PODR w Gdańsku powołano Zespół doradczy, który udzielać będzie nieodpłatnego
doradztwa wnioskodawcom i beneﬁcjentom PROW 2007 – 2013 w działaniach:
• Ułatwianie startu młodym rolnikom (112),
• Modernizacja gospodarstw rolnych (121),
• Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych
oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126),
• Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW) (211, 212),
• Program rolnośrodowiskowy (214),
• Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221, 223),
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311),
• Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania
w kierunku działalności nierolniczej (413 - 311),
• Grupy producentów rolnych (142),
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312),
• Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia
i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413 - 312).

Wsparciem Zespołu objęte będzie świadczenie pomocy wnioskodawcom
i beneﬁcjentom w zakresie:
• prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych
przez beneﬁcjentów kosztów,
• prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,
• wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,
• przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane
przez wnioskodawców lub beneﬁcjentów z Agencji w ramach
postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania
o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,
• przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów)
z kontroli u wnioskodawców i beneﬁcjentów,
• spraw dotyczących zwrotu pomocy ﬁnansowej oraz zwrotu nienależnie
lub nadmiernie pobranych środków.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Powrót
do spisu treści
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Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia

Powrót
do spisu treści
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