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Szanowna Pani Marszałek,
W związku z interpelacją nr 5304 posła Jarosława Rzepy w sprawie przeznaczenia
niewykorzystanych środków UE na wsparcie rolników i przetwórstwa rolno-spożywczego –
uprzejmie Panią Marszałek informuję, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 uruchomiona została pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym
w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do
oprocentowania i z gwarancją ich spłaty.
Kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego. Ze środków Funduszu Gwarancji Rolnych (utworzonego ze środków PROW 20142020) będą stosowane przez 12 miesięcy dopłaty do oprocentowania kredytów w wysokości
2% w skali roku oraz będzie udzielana gwarancja ich spłaty na okres:
- 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu
odnawialnego ;
- 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu
nieodnawialnego.
Powyższe kredyty będą udzielane do dnia 31 grudnia 2020 r.
Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że wdrażanie Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest w sposób systematyczny weryfikowane i
dostosowywane do aktualnych potrzeb oraz oczekiwań rolników, przedsiębiorców, organizacji

pozarządowych, czy też społeczności zamieszkujących obszary wiejskie. Dlatego, też obecnie
trwa procedura zmiany Programu, m.in. w zakresie modyfikacji zasad wdrażania działania
„Współpraca” tak, aby o pomoc na operacje na rzecz skracania łańcucha dostaw żywności
mogli się ubiegać, także wyłącznie rolnicy (grupa co najmniej 10). W ramach Europejskich
Partnerstw na rzecz Innowacji realizowane są już projekty w zakresie krótkich łańcuchów
dostaw żywności, ale w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, Ministerstwo
proponuje wprowadzenie rozwiązań w tym działaniu, tak aby jeszcze mocniej podkreślić udział
rolników.
Dodatkowo, na bieżąco analizowana jest realizacja PROW 2014-2020, biorąc pod
uwagę niezbędny czas na realizację operacji i wyznaczony termin składania, przez
beneficjentów, wniosków o płatność końcową, Instytucja Zarządzająca podejmuje decyzje
dotyczące wprowadzania zmian w zakresie realokacji środków Programu, tak aby jak
najefektywniej wykorzystać środki przeznaczone na realizację Programu.
Ponadto, w dniu 30 kwietnia 2020r. Komisja Europejska zaproponowała zmianę
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, poprzez dodanie
nowego instrumentu wsparcia Pomoc dla gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem
COVID-19 (art. 39b). Uwzględniając powyższe podjęte zostały prace dotyczące przygotowania
nowego działania, które będzie jednorazowym, nadzwyczajnym mechanizmem będącym
odpowiedzią na problemy z płynnością finansową zagrażającą ciągłości prowadzonej
działalności rolniczej. Obecnie trwa dokonywanie ocen sytuacji w poszczególnych sektorach,
w których odnotowuje się największe straty spowodowane trwającą epidemią, tak by jak
najtrafniej

odpowiedzieć

na

zaistniałe

wyzwania.

Zgodnie

z założeniami

projektu

rozporządzenia, środki pomocowe powinny zostać wypłacone do końca 2020 r.
W odpowiedzi na wnioski państw członkowskich, w tym Polski, Komisja przygotowała
pakiet legislacyjny, z którego 11 rozporządzeń delegowanych i wykonawczych zostało
opublikowanych w dniu 4 maja br., które dotyczą m.in.:


dopłat do prywatnego przechowywania mięsa oraz



możliwości ograniczania lub kontrolowania produkcji w odniesieniu do kwiatów i roślin
ozdobnych.

Biorąc pod uwagę ograniczone środki UE przeznaczone w ramach tego pakietu na
wsparcie, jak również to, że KE nie uwzględniła wielokrotnie postulowanego przez Polskę
wsparcia sektora drobiarskiego w postaci dopłat do prywatnego przechowywania mięsa
drobiowego, niezbędne jest rozszerzenie wsparcia w związku z COVID-19, nie tylko w ujęciu
finansowym, ale również podmiotowym/sektorowym. Dlatego, obecnie prowadzone są kolejne
analizy dotyczące grup docelowych wsparcia oraz planowanych kwot pomocy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że podejmuję działania w celu zwiększenia środków
na dotacje dla gospodarstw rolnych w związku z epidemią COVID-19 ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z 1% do 2% oraz uruchomienia rezerwy kryzysowej
UE na pomoc dla szczególnie poszkodowanych sektorów, dla których dotychczas nie została
uruchomiona pomoc unijna np. dla sektora drobiu.

Z poważaniem
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