Informacje dla rolników
Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój
usług rolniczych
Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku, 15 lutego, można składać
wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój
usług rolniczych”, finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020.
Warto się pospieszyć, tym bardziej że można otrzymać wsparcie w
wysokości nawet pół miliona złotych.
W ramach tego naboru Agencja otrzymała dotąd 772 wnioski na kwotę
prawie 347 mln zł. W ramach dwóch poprzednich naborów zawarto z
beneficjentami 1716 umów na kwotę prawie 714 mln zł.
Przypomnijmy,

że

o

dofinansowanie

inwestycji

w

rozwój

przedsiębiorczości może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, a
także mikro- lub małe przedsiębiorstwo, niemające osobowości prawnej.
Warunkiem jest wykonywanie działalności gospodarczej obejmującej
świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej
dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie jednego z
następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:
– 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
– 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich
– 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach
Wnioskodawcy

mogą

liczyć

na

refundację

do

50

proc.

kosztów

kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub
leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn,
narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i
kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do
zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem
świadczenia usług oraz opłaty za patenty i licencje. Dofinansowanie
nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również

kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT. Limit
pomocy na jednego beneficjenta wynosi maksymalnie 500 tys. zł.
Wnioski o pomoc przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze
względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście
lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w
placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie
dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla
rolników
Od 8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR
udostępnił współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej
oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych.
Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01,
K02, DK01, DK02)
limit akcji kredytowej w wysokości 250 mln zł,
środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w
kredytów.
Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez
młodych rolników (z linii MRcsk)
środki w kwocie 8 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.
Kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z
prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR)
limit akcji kredytowej w wysokości 50 mln zł,
środki w kwocie 0,7 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w
kredytów.
O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości
S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi

Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A.,
Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku
Spółdzielczym w Brodnicy.
Kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z
prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) udzielają: Bank
Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i
współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.
Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w
zakładce „Pomoc krajowa”.

Giełdowy Rynek Rolny
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
uprzejmie informuje, że w ramach projektu Platformy Żywnościowej
został utworzony Giełdowy Rynek Rolny, prowadzony przez Towarową
Giełdę Energii S.A.
Do obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym wprowadzony został kolejny, trzeci
produkt rolny – kukurydza (w klasie jakościowej A). Produkt ten jest
zgodny z oczekiwaniem uczestników rynku rolnego, a jego obrót będzie
prowadzony w formie rynku kasowego w ramach dwóch równolegle
działających systemach, tj. systemie kursu jednolitego i systemie
aukcyjnym. Przedmiotem handlu na giełdzie jest również pszenica oraz
żyto.
Trwają również prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolnospożywczych do obrotu giełdowego, takich jak rzepak i koncentrat soku
jabłkowego, a także prace w celu uruchomienia rynku terminowego dla
towarów rolnych. Pozwoli to na zawieranie kontraktów terminowych
umożliwiających zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.
Towarowa Giełda Energii S.A. podjęła decyzję o zwolnieniu magazynów
działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych (SMA) z następujących
opłat:

od wniosku o autoryzację magazynu zbożowego,
za przeprowadzenie dodatkowej kontroli autoryzacyjnej,
rocznych z uczestnictwo w systemie Magazynów autoryzowanych.
Zwolnienia te będą obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.
Giełdowy Rynek Rolny to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie,
przygotowane

w

odpowiedzi

przedstawicielami

sektora

na

postulaty

oraz

rolno-spożywczego.

konsultacje

Transakcje

na

z

nim

zawierane podlegają natychmiastowemu rozliczeniu z fizyczną dostawą
towaru. Zasady uczestnictwa w rynku, warunki transakcji i sposób ich
realizacji są ustalone przez Giełdę, co zapewnia prowadzenie obrotu na
transparentnych

i

jednakowych

dla

wszystkich

jego

uczestników

zasadach. Więcej informacji o Giełdowym Rynku Rolnym znajduje się na
stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A. pod adresem:
https://www.tge.pl/rtrs.

