
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 

              Podkarpacki Oddział Regionalny 

 
 

K O M U N I K A T  dla  R O L N I K Ó W 
 

     Nabór wniosków w ramach: 

 Działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań 
zapobiegawczych” objętego PROW 2007-2013. 

 

Termin:  
od dnia 30 października 2013 r. do dnia  12 grudnia 2013 r. 
 

Miejsce składania wniosków: 
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. 

Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego.          

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę również za 

pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR (BP ARiMR), znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej OR 

ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony za 

pośrednictwem BP ARiMR, zostanie przekazany niezwłocznie do właściwego OR ARiMR.  

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane wyłącznie w związku z wystąpieniem szkód 

powstałych w gospodarstwach w 2012 lub 2013 roku w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych 

wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych             

i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) tj.: 

• przymrozków wiosennych - co oznacza szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 

0°C, powstałe w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub 

częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;  

• ujemnych skutków przezimowania - co oznacza szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, 

wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, 

polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części; 

• suszy - co oznacza szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciu dekadowym okresie od 

dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej 

dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; 

• powodzi - co oznacza szkody powstałe wskutek: - zalania terenów w następstwie podniesienia się 

poziomu wód płynących lub stojących,  

- zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,  

- spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich; 

• deszczu nawalnego - co oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności                    

o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod 

uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach 

deszczu nawalnego; 

• obsunięcia się ziemi - co oznacza szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się 

ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:  

- zapadanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się 

podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie, 

- usuwanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach; 

• lawiny - co oznacza szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich 

lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota; 

• gradu - co oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu; 
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• huraganu - co oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, 

którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez 

huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu; 

• pioruna - co oznacza szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego 

bezsporne ślady tego zdarzenia. 

Najistotniejszym warunkiem otrzymania takiego wsparcia jest powstanie w gospodarstwie na skutek działania 

jednego z wyżej wymienionych zdarzeń, start w majątku produkcyjnym i także w produkcji rolnej. Przy czym 

szkody w majątku trwałym, czyli w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji 

rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich albo stadach podstawowych zwierząt gospodarskich muszą wynieść co 
najmniej 10 tys. zł, natomiast straty w produkcji rolnej, czyli uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub 

rybach, muszą osiągnąć powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Oba te warunki 
muszą być spełnione łącznie w roku 2012 lub 2013. W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie zarówno w 

2012 r., jak i w 2013 r., istnieje możliwość uwzględnienia ich łącznie we wniosku, jeżeli są spełnione w każdym            

z tych lat osobno warunki przyznania pomocy - czyli zarówno w 2012 jak i w 2013 roku w gospodarstwie powstały 

odpowiednio wysokie straty w majątku produkcyjnym jak i w produkcji rolnej.  

Maksymalna kwota pomocy, jaką można przyznać na jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji PROW na lata 

2007-2013, wynosi 300 tys. zł, refundacji podlega do 90% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez rolnika na 

inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.  Pomoc może być przyznana na operację 

obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym m.in. budowę, 

przebudowę, remont budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakup wyłącznie nowych maszyn lub 

urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, odtwarzanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, zakup 

stada podstawowego zwierząt hodowlanych.  

Kolejność przysługiwania wsparcia będzie ustalana zgodnie z liczbą punktów przyznanych na podstawie kryteriów 

wyboru operacji tzn. wysokości wnioskowanej przez rolnika kwoty pomocy oraz wysokości szkód (określonej 

procentowo) w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach.  

Szczegółowe  warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach 

beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału 

produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań 

zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 

877).  

Treść rozporządzenia, dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

www.arimr.gov.pl.  

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami 

ich wypełniania (wersja PROW 126/13/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji         

i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl – (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/przywracanie-
potencjalu-produkcji-rolnej-zniszczonego-w-wyniku-wystapienia-klesk-zywiolowych-oraz-wprowadzenie-
odpowiednich-dzialan-zapobiegawczych.html) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. 

Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR 

ARiMR).  

Informacje na temat działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 

żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" udzielane są w Podkarpackim Oddziale 

Regionalnym ARiMR , al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, tel. 17/875 60 00 oraz pod numerem bezpłatnej 

infolinii 0 800 38 00 84. 
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