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Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na pismo z dnia 16 marca br., znak: KRIR/KK/246/2021, dotyczące poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przesyłam następujące informacje.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 
typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 431 oraz z 2020 r. poz. 1530), pomoc 
przyznaje się rolnikowi (…), jeżeli w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w co najmniej 
jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy:

„a) w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno 
ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) 
i szkody te, oszacowane przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. 
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505), w danym roku 
kalendarzowym: 
 wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat 

poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim 
poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej 
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produkcji w gospodarstwie - w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy 
z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 
r. poz. 36), lub rybach, 

 dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących 
w zakres kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-6, (…).”

W związku z tym rolnicy, którzy ponieśli szkody w 2020 r. i będą posiadali protokół, o którym mowa 
w § 5 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 
187, z późn. zm.), potwierdzony przez wojewodę w 2021 r., będą mogli ubiegać się o przyznanie 
pomocy w ramach ww. instrumentu wsparcia.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie 
gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 odbywa się w terminie od 11 marca do 31 grudnia br.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Gembicka
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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