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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r.
Poz. 170

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E
RA DY M I NI S TR Ó W
z dnia 1 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1438, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu 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.2)) wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2)
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„1. Kredyty bankowe objęte pomocą, o której mowa w § 3–6 i § 13g, są udzielane przez banki w ramach przyznanych tym bankom limitów finansowych.”;

po § 13f dodaje się § 13g w brzmieniu:

„§ 13g. 1. W 2016 r. Agencja udziela jednorazowej pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu
w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który złożył wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 r.,
o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega na finansowaniu oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych
na okres do sześciu miesięcy, na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej, w wysokości nie większej niż
określona w ust. 5.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polegająca na finansowaniu oprocentowania kredytów bankowych ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
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4. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest dołączenie do wniosku o udzielenie kredytu
bankowego zaświadczenia wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 r., w którym zostanie wskazana kwota, do
wysokości której może być udzielony kredyt bankowy na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej.
5. Kwota, do wysokości której może być udzielony kredyt bankowy, o którym mowa w ust. 2, stanowi iloczyn:

1)

1)
2)

stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r., określonej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. (Dz. U.
poz. 1619), i

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 308 i 349 oraz z 2016 r. poz. 50.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089.
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powierzchni działek rolnych, do których producent rolny ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 r.
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– obliczony z uwzględnieniem zmniejszeń, o których mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla
rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn.
zm.), z zastosowaniem współczynnika redukcji wynoszącego 100%, pomniejszony o kwotę zaliczki na poczet jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. wypłaconej na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r. (Dz. U. poz. 1541).

6. Do ustalania wysokości oprocentowania kredytów bankowych, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy
§ 3 ust. 11 i 12.
7. Oprocentowanie kredytu bankowego należne bankowi jest płacone przez Agencję.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

