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W związku z pismem w sprawie informacji dotyczącej zadań Tucholskiego Biura
Powiatowego ARiMR – uprzejmie przekazuję informację o bieżących działaniach Biura
na rzecz rolnictwa.
1.
Przyjmowanie wniosków pomocowych na rok 2015 w Tucholskim Biurze
Powiatowym
Od dnia 16 marca 2015 w Agencji rozpoczęto przyjmowanie wniosków o przyznanie
płatności obszarowych na rok 2015 r. OB., ONW, PRŚ, oraz płatności rolno-środowiskowoklimatycznej, płatności ekologicznej i wypłatę pomocy na zalesianie ( PROW 2007-2013)
Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2015. ( z sankcjami terminowymi do 10 lipca
2015) Podstawa prawna : ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. (ze zmianami)o płatnościach w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Zmiana terminu zakończenia przyjmowania wniosków: Komisja Europejska zaakceptowała
zmianę przepisów w sprawie przedłużenia terminu składania Wniosków o przyznanie
płatności na rok 2015.
W związku z zaproponowanym przez KE przedłużeniem terminu składania Wniosków
oprzyznanie płatności na rok 2015 Polska, jako państwo członkowskie, skorzystała z tej
możliwości i dokonana została zmiana przepisów prawa krajowego.
Zgodnie z założeniami termin składania Wniosków o przyznanie płatności na rok 2015 został
przedłużony do dnia 15 czerwca 2015 r. Złożenie Wniosku o przyznanie płatności na rok
2015 po dniu 15 czerwca 2015 r. będzie skutkowało pomniejszeniem kwoty płatności o 1% za
każdy dzień roboczy (zgodnie z art. 13 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 640/2014). Zatem ostateczny termin składania Wniosków o przyznanie
płatności na rok 2015 upłynął w dniu 10 lipca 2015 r.
Ilość przyjętych do dnia 22-06-2015 r. wniosków o przyznanie płatności kształtuje się
następująco:
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- wnioski przyznanie płatności bezpośredniej : 2492,
-wnioski o przyznanie płatności z tytułu ONW: 2157,
-wnioski p przyznanie płatności rolno-środowiskowych: 477.
Razem przyjętych zostało 5126 wniosków
2. Wnioski o pomoc na zalesienie gruntów:
Od dnia 15 czerwca Agencja przyjmowała wnioski o przyznanie "wsparcia na zalesienie
gruntów. Wnioski można było składać do dnia 17 sierpnia 2015 r. w biurach powiatowych
Agencji. W Tucholskim Biurze Powiatowym złożono 2 wnioski.
3. Wnioski o pomoc dla młodych rolników.
Od dnia 20 sierpnia 2015r. do 16 września 2015 r. Agencja przyjmowała wnioski
o przyznanie „premii dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku dotyczącego
kryteriów pomocy weszło życie z dniem następującym po ogłoszeniu.
Wnioski przyjmowały biura powiatowe , a decyzje będą wydawane przez kierowników biur
powiatowych Agencji.
W Tucholskim Biurze Powiatowym Agencji złożonych zostało 10 wniosków w tym
3 wnioski z terenu gminy Tuchola.
4. Pomoc finansowa, krajowa dla rolników poszkodowanych przez suszę w formie
jednorazowej pomocy klęskowej.
W dniach od 11 września do 30 września przyjęte zostały wnioski o pomoc dla gospodarstw
poszkodowanych przez suszę. Wnioski były przyjmowane także w sobotę w dniu 26
września 2015 r. w godzinach pracy Agencji. W dniu 30 września wnioski były przyjmowane
w Tucholskim Biurze Powiatowym Agencji do godziny 22:00. W tym dniu przyjętych zostało
279 wniosków. Ogółem przyjętych zostało 701 wniosków.
Ponadto przyjęto 3 wnioski o pomoc de minimis od producentów czarnej porzeczki.
Wnioski obecnie są weryfikowane. Po weryfikacji wniosków wydawane będą decyzje o
przyznaniu pomocy. ( informacja o realizacji w załączniku)
5. Wydawanie decyzji o przyznaniu płatności z tytułu realizacji pakietów rolnośrodowiskowych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(dotyczy wniosków złożonych w roku 2015 z rokiem 2011 rozpoczęcia realizacji) – wydano
40 decyzji. Listy zleceń płatności przekazano do Centrali w celu wykonania przelewów
środków pieniężnych.
6. Wydawanie decyzji o przyznaniu płatności z tytułu gospodarowania na obszarach
ONW ( obszary niekorzystnych warunków gospodarowania)
Wydawanie decyzji i wypłata płatności rozpocznie się od dnia 16 października 2015 r. Do
wydania pozostają decyzje w 2161 sprawach.
7. Wydawanie decyzji o przyznaniu płatności z tytułu przyznania płatności
bezpośrednich na rok 2015
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Zgodnie z terminem określonym w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego decyzje o przyznaniu płatności będą wydawane od dnia 1 grudnia 2015 roku
do 30 czerwca 2015 roku
8. Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich na rok 2015
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Komunikat-w-sprawieplanowanych-stawek-platnosci-bezposrednich-na-2015-r.-oraz-zaliczek-na-poczet-tych-platnosci

Komunikat w sprawie planowanych stawek płatności bezpośrednich na 2015 r. oraz
zaliczek na poczet tych płatności
W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął
działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.
Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej,
płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców
miękkich. Biorąc pod uwagę planowane stawki wyżej wymienionych form wsparcia,
płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą:
1.
2.
3.
4.

ok. 227 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,
ok. 86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,
ok. 211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz
ok. 460 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).

Zaliczki wypłacane będą w okresie od 16 października do 1 grudnia 2015 r. Przyznawane
będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.
Zaliczki będą wypłacane rolnikom, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do
których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz
odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Ponadto w związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym przeliczane będą płatności
bezpośrednie za 2015 r. (4,2448 zł za 1 EUR)w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności.
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
1. Jednolita płatność obszarowa - 453,70 zł/ha
2. Płatność za zazielenienie - 304,31 zł/ha
3. Płatność dla młodego rolnika - 258,97 zł/ha
4. Płatność dodatkowa - 171,73 zł/ha
5. Płatność do bydła - 261,37 zł/szt.
6. Płatność do krów - 314,28 zł/szt.
7. Płatność do owiec - 116,56 zł/szt.
8. Płatność do kóz - 77,80 zł/szt.
9. Płatność do roślin wysokobiałkowych - 422,00 zł/ha
10. Płatność do chmielu - 2 336,53 zł/ha
11. Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 408,40 zł/ha
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12. Płatność do buraków cukrowych - 2 151,01 zł/ha
13. Płatność do pomidorów - 4 340,57 zł/ha
14. Płatność do owoców miękkich - 919,05 zł/ha
15. Płatność do lnu - 414,09 zł/ha
16. Płatność do konopi włóknistych - 572,49 zł/ha
17. Płatność do tytoniu - Virginia - 4,76 zł/kg
18. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 3,32 zł/kg
9. Działalność informacyjna i szkoleniowa
W związku ze zmianami w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020,
Tucholskie Biuro Powiatowe ARiMR we współdziałaniu z Powiatowym Zespołem
Doradztwo Rolniczego w Tucholi prowadziło w marcu 2015 roku spotkania szkoleniowoinformacyjne dla rolników. Informacje o planowanych szkoleniach zostały przekazane do
urzędów gmin oraz ogłoszone w Tygodniku Tucholskim.
Spotkania miały na celu przybliżenie zasad przyznawania płatności na rok 2015 oraz
przekazanie informacji dotyczących wypełnienia wniosków o przyznanie płatności na rok
2015. W dniu 7 października od godziny 10:00 w Książnicy Tucholskiej w ramach
harmonogramu spotkań szkoleniowych dotyczących zasad przyznawania płatności PROW w
latach 2015-2020 odbędzie się szkolenie dotyczące pomocy finansowej w ramach
modernizacji gospodarstw rolnych.
Wnioski o przyznanie pomocy rolnicy mogą składać do KujawskoPomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu w dniach od 19
października 2015 do 17 listopada 2015 r.
Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:
rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;
rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500
tys. zł;
rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć
500 tys. zł
Jest to kolejny rodzaj pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020 uruchamiany przez ARiMR w tym roku.
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