
Każdy jubileusz jest okazją 
do podsumowania dotychcza-
sowych osiągnięć. Te najlepiej 
widać podróżując po kraju 
i przejeżdżając przez nasze 
wsie. Sporo udało się osiągnąć, 
kolejne wyzwania jeszcze 
przed nami, wciąż jednak się do-
skonalimy - mówi Michał Zieliń-
ski, dyrektor Wielkopolskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR 

ARiMR obchodzi w tym roku 
swoje 25-lecie. Jak Pan ocenia 
te ćwierćwieku działalności 
ARiMR. Co przez ten czas 
udało się zrealizować? 

ARiMR została powołana 
w 1994 r. w celu wspierania 
rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich. Przejęła wówczas 
działania Funduszu Restruk-
turyzacji i Oddłużenia Rolni-
ctwa. Mało kto przypuszczał, 
że ćwierć wieku później, sta-
nie się największą i najważ-
niejszą instytucją finansową 
służącą polskiemu rolnictwu. 
Przez te 25 lat istnienia Agen-
cji, na polskiej wsi dokonał się 
swego rodzaju skok cywiliza-
cyjny. Polska wieś wypięk-
niała i odmłodniała. W na-
szym kraju jest najwięcej mło-
dych rolników spośród 
wszystkich państw UE. Dzięki 
wsparciu krajowemu i unij-
nemu gospodarstwa rolne 
przeszły prawdziwą meta-
morfozę. Zmodernizowane 
i unowocześnione budynki 
gospodarskie, imponujące 
parki maszynowe – tym, dzi-
siaj może pochwalić się polski 
rolnik. Rolnictwo oraz prze-
twórstwo rolno - spożywcze 
stało się istotną gałęzią naszej 
gospodarki i podstawą krajo-
wego eksportu. 

W tym roku obchodzimy rów-
nież 15-lecie przystąpienia Pol-
ski do UE. Czy możemy mówić 
o okresie sprzed i po akcesji 
w odniesieniu do polskiej wsi?  

Znaczącym impulsem dla 
sektora rolnego i rolnictwa 
stała się możliwość korzysta-
nia z europejskich programów 
pomocowych, przeznaczo-
nych na inwestycje na obsza-
rach wiejskich. Za akcesją na-
szego kraju do Unii Europej-
skiej, na polską wieś popłynął 
strumień unijnych środków fi-
nansowych. Wypracowując 
nowe oblicze, stała się ona 
atrakcyjnym miejscem do ży-
cia. Obok tradycyjnej roli pro-
ducenta żywności, zyskała co-

raz bardziej na znaczeniu jako 
przestrzeń działalności gospo-
darczej niezwiązanej z rolni-
ctwem. Kiedyś, kojarzona 
tylko z produkcją żywności, 
dziś kusi zrewitalizowanymi 
terenami rekreacyjnymi, do-
stępnością wszelkich usług, 
w tym również agroturystyki. 
Na polskiej wsi rozwija się 
handel i rzemiosło oraz dzia-
łalność różnych przedsię-
biorstw, które zapewniają 
miejsca pracy i wpływają 
na konkurencyjność gospo-
darczą obszarów wiejskich. 

W jakim stopniu, Wielkopola-
nie słynący ze swej oszczęd-
ności i gospodarności, wyko-
rzystują możliwości pozyska-
nia dodatkowego finansowa-
nia dla swoich inwestycji? 

Wielkopolskie rolnictwo 
to jedna z ważniejszych gałęzi 
gospodarczych naszego re-
gionu. To przeszło 1,7 mln ha 
objętych płatnościami bezpo-
średnimi i blisko 120 tys. zare-
jestrowanych producentów 
rolnych. Wielkopolscy rolnicy 
potrafią radzić sobie na sła-
bych glebach i w nie najlep-
szych warunkach klimatycz-
nych, które stwarzają trud-
ności w uzyskiwaniu wyso-
kich plonów. Nasze woje-
wództwo jest w krajowej czo-
łówce pod względem producji 
rolniczej mierzonej wydajnoś-
cią, wyposażeniem technicz-
nym czy kultura rolną. Jak po-
kazują kolejne nabory liczba 
osób ubiegających się o dota-
cje z ARiMR w Wielkopolsce 
należy do najwyższej w Pol-
sce. Wystarczy przytoczyć 
jedną liczbę. Od początku 
swojej działalności wielkopol-
ska ARiMR wypłaciła ponad 
36,5 mld zł. 

Na co najczęściej wielkopol-
scy rolnicy i przedsiębiorcy 
rolni przeznaczają otrzymane 
z ARiMR wsparcie? 

Od czasu przedakcesyj-
nego programu SAPARD naj-
większym zainteresowaniem 
cieszy się działanie „Inwe-
stycje w gospodarstwach rol-
nych” obecnie zastąpione 
„Modernizacją gospodarstw 
rolnych”, w ramach którego 
rolnicy zakupili nowe ma-
szyny i sprzęt rolniczy, oraz 
wybudowali lub zmoderni-
zowali budynki inwentar-
skie. Tylko w ramach jed-
nego programu realizowa-

nego w latach 2007-2013 
wielkopolscy beneficjenci 
zakupili ponad 46 tys. no-
wych maszyn i urządzeń. 
Sporo osób skorzystało rów-
nież z możliwości uzyskania 
dodatkowego dochodu. Wy-
korzystując środki finansowe 
otrzymane na tworzenie 
i rozwój mikroprzedsię-
biorstw oraz różnicowanie 
w kierunku działalności nie-
rolniczej – kontynuowane 
w obecnym PROW 2014-2020 
w ramach działania pod 
nazwą „Pomoc na rozpoczę-
cie pozarolniczej działalności 
gospodarczej na obszarach 
wiejskich” – otworzyli za-
kłady fryzjerskie, biura ra-
chunkowe, warsztaty samo-
chodowe czy też agrotury-
stykę. W ten sposób pow-
stało w naszym regionie po-
nad 6,5 tys. miejsc pracy. 
W tym miejscu warto pod-
kreślić, że Wielkopolska to 
również przemysł rolno-spo-
żywczy, który dzięki unij-
nemu dofinansowaniu 
wzbogacił się o nowe linie 
produkcyjne, urządzenia 
do segregacji produktów 
i maszyny ułatwiające ich 
dystrybucję. W wielu przy-
padkach, zakłady przetwór-
cze, które skorzystały z na-
szego wsparcia, bez tych do-
datkowych środków nie mo-
głyby konkurować na arenie 
międzynarodowej. A należy 
zaznaczyć, że polska żyw-
ność jest jedną z najlepszych 

w świecie i szkoda byłoby ten 
potencjał zmarnować. 

Skoro była mowa o nowych 
miejscach pracy na wsi, to na-
suwa się pytanie, czy młodzi 
ludzie nadal uciekają do miast 
w poszukiwaniu pracy, czy 
może „znaleźli swoje miejsce 
na ziemi” właśnie na wsi? 

Aktualnie zauważalny 
jest w całym kraju wzrost za-
interesowania życiem na wsi. 
Obszary wiejskie oferują ciszę 
i spokój oraz bliskość przy-
rody, tak ważne w naszej co-
dzienności. Dużo osób pozo-
staje na roli przejmując gospo-
darstwa po starszych pokole-
niach, część wraca na łono na-
tury. Te obserwacje poparte są 
w liczbach. W naszym kraju 
jest najwięcej młodych rolni-
ków spośród wszystkich 
państw Wspólnoty. W samym 
województwie wielkopolskim 
beneficjentów premii dla mło-
dych rolników jest ponad 9 
tys. To młodzi ludzie pełni pa-
sji i zaangażowania. Nie-
rzadko środki unijne inwe-
stują np. w ekologię lub inno-
wacyjne rozwiązania ułatwia-
jące produkcję rolną. 

Głośno jest ostatnio o pienią-
dzach dla Kół Gospodyń Wiej-
skich. To jednorazowe wspar-
cie przewidziane dla Kobiet 
Wyjątkowych i Gospodarnych. 
Jakie inne działania przewi-
dziane są dla zrzeszających się 
mieszkańców wsi? 

W zeszłym roku po raz 
pierwszy zwrócono uwagę 
i doceniono kobiety pracujące 
w gospodarstwach rolnych, 
które także swój wolny czas 
poświęcają wsi. Dzięki tym 
wszystkim kobietom wyjątko-
wym podziwiamy tradycyjne 
i oryginalne wieńce dożyn-
kowe, wydarzenia plenerowe 
wzbogacone są regionalnymi 
smakołykami, a wiejskie po-
dwórka pięknie zagospodaro-
wane. Najbardziej cieszy fakt, 
że w Wielkopolsce zarejestro-
wanych mamy najwięcej KGW, 
bo aż 1167. Z dnia na dzień ta 
liczba rośnie, gdyż nabór trwa 
do 31 października, a ARiMR 
ma do rozdysponowania bli-
sko 40 mln zł. Nasz region to 
również prężnie działające 
grupy producentów rolnych. 
I tutaj również jest się czym 
chwalić, gdyż w tym zakresie 
jesteśmy liderem w kraju – jest 
ich aż 269. Są wśród nich rol-
nicy, którzy na pewnym etapie 
rozwoju swoich gospodarstw 
zdali sobie sprawę z faktu, że 
zrzeszając się osiągną więcej - 
w grupie siła. Dzięki takiej 
konsolidacji mogą negocjować 
ceny potrzebnych środków 
ochrony roślin, nawozów oraz 
nasion, jak również ustalić 
z kontrahentami ceny na 
własne produkty. W tym dzia-
łaniu upatrujemy przyszłość 
polskiego rolnictwa, aby za-
chwycić potencjalnych na-
bywców nie tylko jakością, ale 
również ceną naszej żyw-
ności. Co ważniejsze, w tym 
roku zwiększono stawki 
wsparcia dla grup producen-
tów, dla których pomoc może 
łącznie wynieść do 500 tys. 
euro. To dodatkowa zachęta 
dla gospodarzy, którzy nie 
przekonali się do tej idei i nie 
zdążyli złożyć dokumentów 
aplikacyjnych w poprzednich 
latach. 

Mówiąc o dokumentacji, jaką 
trzeba przedstawić w ARiMR, 
aby uzyskać wsparcie, ma Pan 
na myśli papierowe formula-
rze? Czy w tym zakresie coś się 
zmieniło i wszechobecna cy-
fryzacja jest również dostępna 
w rolnictwie? Jakie ułatwienia 
w tym zakresie proponuje 
ARiMR? 

Agencja od 25 lat zmienia 
się i stara sprostać oczekiwa-
niom rolników. Wnioski 
z działań inwestycyjnych lub 
premiowych nadal przyjmu-

jemy w wersji papierowej, jed-
nakże przez te lata wprowa-
dziliśmy szereg ułatwień. 
W przypadku chociażby ko-
niecznych do przeprowadze-
nia kontroli na miejscu korzy-
stamy ze zdjęć satelitarnych. 
Również w zakresie płatności 
bezpośrednich, które stano-
wią 60 % wypłaconych przez 
ARiMR wszystkich środków 
finansowych, posługujemy 
się, funkcjonującym od 2017 
roku, portalem eWniosekPlus. 
To zdecydowanie przyspie-
szyło obsługę wniosków o do-
płaty bezpośrednie, które 
wpływają do Agencji w wersji 
elektronicznej. Również niez-
będną dokumentację doty-
czącą zwierząt gospodarskich 
rolnik uzupełnia siedząc 
w domu przed monitorem ma-
jąc dostęp do portalu IRZPlus. 
Tutaj zawsze istotne były 
wszelkie terminy na poinfor-
mowanie ARiMR o zaistnia-
łych zmianach, z reguły bar-
dzo krótkie z uwagi na prze-
pisy weterynarii i sanepidu. 
Teraz, z tych terminów, produ-
cenci rolni mogą się bez prob-
lemu wywiązać. 

Słowem zakończenia. Czego 
Panu i ARiMR życzyć na ko-
lejne 25 lat? 

To już ćwierćwieku odkąd 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa unowo-
cześnia obszary wiejskie 
i wspiera polskie rolnictwo. Pra-
cujemy dla naszych beneficjen-
tów, wielkopolskich rolników, 
wytwórców produktów pierw-
szej potrzeby – żywności. To ich 
zaradność i determinacja w po-
zyskiwaniu środków unijnych 
daje nam poczucie dobrze wy-
konanych obowiązków. Jedno-
cześnie dziękuję wielkopol-
skim rolnikom. Doceniam ludzi 
pracujących w otoczeniu na-
tury, ściśle związanych z jej ryt-
mem, często nieprzewidywal-
nym i wymagającym poświęce-
nia, bo ich trud wciąż jest pod-
stawą ludzkiej egzystencji. 
Dziękuję za niesłabnący zapał 
i energię do pracy na rzecz 
wspólnego dobra, jakim jest 
polska ziemia. Życzyłbym so-
bie, moim współpracownikom 
i wielkopolskim rolnikom, aby 
wspólny wysiłek i zaangażowa-
nie w pozyskiwaniu funduszy 
unijnych pozwoliły sprostać 
wyzwaniom jakie stawia 
przed nami dzisiejsze rolni-
ctwo.

 Pomagamy wsi sprostać wyzwaniom

25 lat ARiMR
ARiMR cały czas się zmienia, by lepiej odpowiadać na oczekiwania rolników  
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Właściciel gospodarstwa 
uczestniczącego w tzw. sy-
stemie dla małych gospo-
darstw, który zdecyduje się 
zakończyć działalność rolni-
czą i przekazać lub sprzedać 
swoją ziemię innemu rolni-
kowi, może od 30 września 
bieżącego roku ubiegać się 
w ARiMR o specjalną rekom-
pensatę z PROW na lata 
2014-2020. 

Wnioski w ramach 
poddziałania „Płatności 
na rzecz rolników kwalifiku-
jących się do systemu dla 
małych gospodarstw, którzy 
trwale przekazali swoje go-
spodarstwo innemu rolni-
kowi” można składać do 29 
października w biurach po-
wiatowych Agencji. 

Kto może otrzymać wspar-
cie? 
Pomoc może być przyznana 
rolnikowi (osobie, a nie in-
nemu podmiotowi prowa-
dzącemu działalność rolni-
czą) wpisanemu do ewiden-
cji producentów prowadzo-
nej przez ARiMR, który 
uczestniczy w systemie dla 
małych gospodarstw w ra-
mach płatności bezpośred-
nich. 

Jak przekazać gospodar-
stwo? 
Jednym z warunków uzyska-
nia premii jest przekazanie 
przez rolnika posiadanego 
gospodarstwa (tj. gruntów 
rolnych oraz zwierząt) na po-
większenie innego gospodar-
stwa lub innych gospo-
darstw.  

Gospodarstwo powięk-
szone na skutek przejęcia 
gruntów od rolnika wniosku-
jącego o rekompensatę musi 
osiągnąć powierzchnię co 
najmniej równą średniej po-
wierzchni gospodarstwa rol-
nego w kraju (lub w woje-
wództwie, jeżeli średnia 
wielkość liczona dla danego 
województwa jest mniejsza 
niż w kraju). 

Przekazanie gospodar-
stwa musi być trwałe, czyli 
odbyć się wyłącznie na pod-
stawie umowy sprzedaży, 
albo umowy darowizny. Po-
nadto rolnik przejmujący 
grunty musi zobowiązać się, 
że będzie na nich prowadził 
działalność rolniczą przez 
okres co najmniej 5 lat. 

Rolnik przekazujący 
swoje gospodarstwo może 
zachować na własne po-
trzeby nie więcej niż 0,5 ha 
gruntów rolnych. 

Jaka jest wysokość pomocy? 
Pomoc wypłacana jest jedno-
razowo, a jej wielkość usta-
lana w oparciu o kwotę przy-
znaną rolnikowi w ramach 
systemu dla małych gospo-
darstw w 2015, czyli w roku 
przystąpienia do tego sy-
stemu.  

Wysokość wsparcia wyli-
cza się jako iloczyn 120 proc. 
tej kwoty i liczby lat kalenda-
rzowych obejmujących okres 
od daty przekazania gospo-
darstwa do końca roku 2020. 
Oznacza to, że rolnik przeka-
zujący gospodarstwo w 2019 
r. otrzyma dwukrotność 120 
proc. płatności dla małych 
gospodarstw, czyli łącznie 
240 proc. przyznanej wów-
czas kwoty. 

 Po otrzymaniu premii przez 
pięć lat nie można być 
w KRUS  
Przez 5 lat, licząc od dnia 
przekazania gospodarstwa, 
rolnik nie może podlegać 
ubezpieczeniu w KRUS oraz 
nie może prowadzić działal-
ności rolniczej. Może za to 
ubiegać się w ARiMR o pre-
mię na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej z PROW 
2014-2020 i założyć własną 
firmę.

Przekaż gospodarstwo następcy,   
weź rekompensatę z PROW 
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Portal systemu Identyfikacji  
i Rejestracji Zwierząt z nowymi  
funkcjami ułatwia życie właścicielom 
Portal systemu Identyfikacji i Reje-
stracji Zwierząt ma nowe funkcjo-
nalności. Właściciele zwierząt będą 
mogli dzięki nim zgłaszać elektro-
nicznie do systemu dodatkowe in-
formacje, a także sprawniej opero-
wać danymi.   

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, realizując prze-
pisy ustawy o systemie                                         
identyfikacji i rejestracji zwierząt 
uruchomiła w sierpniu 2018 roku  
portal IRZplus.  

Umożliwia on posiadaczom 
zwierząt oznakowanych gospodar-
skich oznakowanych składanie 
w formie elektronicznej zgłoszeń 
zdarzeń zwierzęcych do Systemu 
IRZ. 

Portal IRZplus cały czas się roz-
wija, wychodząc na przeciw oczeki-
waniom korzystających z niego rol-
ników.  15 lipca 2019 roku Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wdrożyła kolejną modyfika-
cję. Dzięki temu rolnicy mogą ko-
rzystać z nowych  funkcjonalności.  
Są to następujące funkcjonalności: 

a nadanie uprawnień do Por-
talu IRZplus swojemu pracowni-
kowi – nowa rola użytkownika 
w Portalu IRZplus to możliwość 
składania zgłoszeń i przeglądu da-
nych w kontekście konkretnej sie-
dziby stada. 

  a zarejestrowanie nowej sie-
dziby stada,  

 a obsługa propozycji korekt 
zgłoszeń lub zdarzeń zwierzęcych 
wygenerowanych przez pracow-
nika ARiMR, 

   a poprawienie dokumentu 
zgłoszenia cofniętego z ARiMR,  

    a  wyszukanie stanu swojej 
siedziby na określoną datę, 

    a wydrukowanie listy zwie-
rząt, listy zdarzeń i dokumentów 
składanych w Portalu IRZplus, 

    a zaakceptowania kolejnych 
propozycji zgłoszeń: sprzedaży 
zwierząt do rzeźni lub padnięcia 
zwierzęcia, gdy inne podmioty 
złożą zgłoszenia przez Portal 
IRZplus, 

 a wyeksportowanie określo-
nych danych z Portalu IRZplus (Li-
sta złożonych zgłoszeń/zdarzeń/ 
zwierząt w siedzibie stada, wydruk 
listy wyszukanych danych w for-
macie PDF, eksport danych do pliku 
CSV) i zapisanie ich na swoim kom-
puterze. 

Jeżeli posiadacz zwierzęcia 
uzyskał dostęp do Portalu IRZplus 
i wyłącznie za jego pośrednictwem 
dokonuje zgłoszeń zdarzeń wyni-
kających z przepisów ustawy z dnia  
kwietnia 2004 r. o systemie identy-
fikacji i rejestracji zwierząt jest 
zwolniony z prowadzenia księgi re-
jestracji w formie papierowej. W ta-
kim przypadku uważa się, że księga 
rejestracji prowadzona jest w for-
mie elektronicznej. 

Głównym celem Systemu 
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 
jest wsparcie w zapewnieniu bez-
pieczeństwa żywności zgodnie 
z wymogami Unii Europejskiej, 
a przez to uzyskanie pełnego do-
stępu do rynku produktów pocho-
dzenia zwierzęcego innych państw 
członkowskich UE.
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A
gencja Re-
strukturyzacji 
i Modernizacji 
Rolnictwa uru-
chamia nowy 
program po-

mocy z PROW 2014-2020. 
Od 25 września 2019 roku do 
22 listopada 2019 roku rolni-
cy, którzy chcą zabezpieczyć 
swoje uprawy przed skutka-
mi suszy, mogą składać wnio-
ski o dotację na inwestycje 
w nawadnianie gospodar-
stwa rolnego.  

Susze w Polsce stają się 
już niemal zjawiskiem cy-
klicznym. Szczególnie dot-
kliwe są one w rolnictwie. 
W ubiegłym roku ARiMR wy-
płaciła rolnikom rekompen-
saty za szkody w uprawach 
spowodowane suszą w wyso-
kości ponad 2 mld zł. Nowy 
rodzaj wsparcia finansowego, 
który oferuje Agencja, ma 
służyć zapobieganiu powsta-
wania tych strat. O pomoc, 
która realizowana jest w ra-
mach działania „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych”,  
może ubiegać się rolnik po-
siadający gospodarstwo o po-
wierzchni co najmniej 1 ha 
i nie większe niż 300 ha.  

Wsparciem z ARiMR 
mogą zostać objęte trzy kate-
gorie inwestycji:  

a ulepszające już istnie-
jące instalacje nawadniające;  

a powiększające obszar 
nawadniania;  

a jednocześnie powięk-
szające obszar nawadniania 
oraz ulepszające już istnie-
jące instalacje. 

Ubiegając się o dotację na 
nawadnianie należy:  

a w przypadku ulepsze-
nia istniejących instalacji – do-
prowadzić do oszczędności 
wody na poziomie co naj-
mniej 10 proc.;  

a w przypadku powięk-
szenia obszaru nawadniania  
– wykazać brak znaczącego 
negatywnego oddziaływania 
inwestycji na środowisko; 

a w przypadku inwesty-
cji wpływających na jednolite 
części wód powierzchnio-
wych lub podziemnych, któ-
rych stan ze względu na ilość 
wody został w planie gospo-
darowania wodami w dorze-
czu określony jako mniej niż 
dobry – wykazać faktyczną 
(efektywną) oszczędność wo-
dy. Stąd też każda z inwesty-
cji w nawadnianie musi mieć 
zainstalowane urządzenie 
do pomiaru zużycia wody. 

Pomoc finansowa na jed-
nego beneficjenta i jedno go-
spodarstwo wynosi maksy-
malnie 100 tys. zł, przy czym 

refundacji podlega 50 proc. 
kosztów poniesionych na rea-
lizację inwestycji (60 proc. 
w przypadku młodego rol-
nika). Minimalny poziom 
kosztów inwestycji musi być 
wyższy niż 15 tys. zł.  

Obowiązuje brak po-
działu inwestycji na etapy 
 – złożenie wniosku o płat-
ność końcową powinno na-
stąpić przed upływem 24 
miesięcy od dnia zawarcia 
umowy o przyznaniu po-
mocy, lecz nie później niż 
do 30 czerwca 2023 r. 

Rolnicy będą mogli sfi-
nansować z tego programu 
m.in. budowę studni i zbior-
ników; zakup maszyn i urzą-
dzeń do poboru, magazyno-
wania, uzdatniania, odzyski-
wania lub rozprowadzania 
wody, instalacji nawadniają-
cych i systemów do sterowa-
nia nawadnianiem.  

Wnioski przyjmują od-
działy regionalne ARiMR, 
można je także składać za po-
średnictwem biur powiato-
wych lub drogą pocztową.  

Szczegółowe informacje: 
www.arimr.gov.pl, w punk-
tach informacyjnych w biu-
rach powiatowych i oddzia-
łach ARiMR oraz pod nume-
rem bezpłatnej infolinii:  
800-38-00-84.

ARiMR: Już wkrótce składanie 
wniosków o dotacje na inwestycje 
w nawadnianie gospodarstw
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W
ielkopol-
skie ob-
chody  
25-lecia 
Agencji 
Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa odbyły się  4 września 
2019 roku. Rozpoczęła je  uro-
czysta msza święta w poznań-
skiej katedrze na Ostrowie 
Tumskim. Nabożeństwo kon-
celebrował Arcybiskup Stani-
sław Gądecki, metropolita po-
znański, Przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski.  

Międzynarodowe Targi 
Poznańskie  były areną głów-
nej części uroczystości. 
Uczestników wydarzenia 
przywitała degustacja regio-
nalnych przysmaków „Wiel-
kopolska Spiżarnia“, na której 
można było spróbować prze-
kąsek przygotowanych przez 
przedstawicielki kół gospo-
dyń wiejskich z Golęczewa, 
Gorzuchowa, Grabowa Kró-
lewskiego, Kobylca, Mielżyna, 
Wilkowyj, Wolska i Mia-
steczka Krajeńskiego. Stoły 
pełne były przysmaków wiel-
kopolskiej kuchni. Flaczki 
z boczniaków, różne rodzaje 
pasztetów i serów, sałatki wa-
rzywne i rybne, chleb ze smal-
cem, ciasta, wybór nalewek to 
tylko drobna część przysma-
ków, jakich mogli skosztować 
uczestnicy uroczystości.  

W części oficjalnej świę-
tujących powitali: Michał Zie-

liński, dyrektor Wielkopol-
skiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR i i Małgorzata Sztold-
man, szefowa Departamentu 
Analiz i Sprawozdawczości 
ARiMR. 

– Praca w Agencji Restru-
kturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa jest niezwykle ciężka, 
ale przynosi ogromne, nama-
calne efekty. Dzięki środkom 
przekazanym przez ARiMR 
na przestrzeni tych 25 lat pol-
skie rolnictwo stało się konku-
rencyjne w Unii Europejskiej 
i na całym świecie – mówiła 
Małgorzata Sztoldman . 

Ćwierć wieku dla rolników 
Od czasu powstania ARiMR 
wypłaciła swoim beneficjen-
tom 323,5 mld zł z funduszy 
krajowych i unijnych. Uzy-
skana pomoc to m.in. tysiące 
maszyn i urządzeń rolniczych, 
wiele nowych inwestycji bu-
dowlanych, ale także setki pla-
ców zabaw, świetlic i domów 
kultury. 

W swoim wystąpieniu 
szefowa Departamentu Analiz 
i Sprawozdawczości ARiMR 
odniosła się również do histo-
rii. – Początkowo przez blisko 
10 lat pomoc skierowana była 
z budżetu krajowego i środ-
ków przedakcesyjnych. To 
było główne zadanie: pomoc 
krajowa w formie kredytów 
preferencyjnych, poręczeń, 
gwarancji i stypendiów dla 
uczniów szkół rolniczych 
wspominała Małgorzata 
Sztoldman. – Drugim etapem 
był 2002 rok, wtedy powsta-

wał drugi poziom naszej 
struktury  organizacyjnej  16 
oddziałów regionalnych. Bar-
dzo ważnym momentem 
w naszej historii  był 2004 rok 
i wejście do Unii Europejskiej. 
Wtedy wykonaliśmy mnó-
stwo pracy, by przygotować 
naszą instytucję do  tzw. 
Agencji płatniczej. W tych la-
tach wystartowaliśmy rów-
nież z ważnym programem ja-
kim było budowanie stystemu 
identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt  – podkreśliła szefowa De-
partamentu Analiz i Sprawoz-
dawczości.  

Została również odczy-
tana laudacja wojewody wiel-
kopolskiego Zbigniewa Hoff-

manna, w jego imieniu wystą-
pił Zbigniew Król.  „Rolnictwo 
jest jednym z priorytetów i fi-
larów polskiej gospodarki. 
Dzięki osobistemu zaangażo-
waniu i wiedzy pracowników 
agencji możliwe było unowo-
cześnienie wielu przedsię-
biorstw rolnych, dostosowa-
nie ich do wymogów rynku 
oraz wykorzystanie poten-
cjału wielkopolskiego sektora 
rolnego” pisał Zbigniew 
Hoffmann w swojej laudacji.  

Jednocześnie dodał: 
„Na uznanie zasługuje fakt, że 
działalność tej instytucji przy-
czynia się nie tylko do zwięk-
szania opłacalności produkcji 
rolnej, ale też czyni życie 

na wsi atrakcyjniejszym i ła-
twiejszym.”  

Ważnym punktem uro-
czystości było odznaczenie 
pracowników Wielkopol-
skiego Oddziału ARiMR me-
dalami „Zasłużony dla rolni-
ctwa“. Otrzymało je 25 osób. 

Perspektywy dla rolni-
ctwa w swoim wykładzie 
„Rolnictwo wyzwania i roz-
wój” przedstawił prof. dr hab. 
Walenty Poczta, dziekan Wy-
działu Ekonomiczno-Społecz-
nego Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu. Wskazał on 
między innymi  na dwie stra-
tegie rozwoju polskiego rolni-
ctwa: wzrost skali wytwarza-
nia w gospodarstwach rolnych 
prowadzący do wzrostu wy-
dajności pracy. Gospodarstwa 
duże mogą się rozwijać 
w oparciu o duże zasoby ziemi 
i kapitału na jednego pracują-
cego. Gospodarstwa mniejsze 
muszą natomiast wybrać mię-
dzy zasobami pracy lub kapi-
tału.  

Wieś w obiektywie 
Rozstrzygnięty został również 
konkurs fotograficzny „Por-
tret Wielkopolskiej Wsi, 25 
zdjęć na 25-lecie ARiMR“.  
Nagroda główna – tablet – 
przypadła Joannie Totoń. 
Drugie miejsce zdobyła Marta 
Konek, a trzecie Łukasz No-
wakowski.Przyznano również 
nagrody specjalne Wielkopol-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego i wojewody wiel-
kopolskiego. Przypadły one 
Kacprowi Durkowskiemu 

i Mateuszowi Wojtusiowi.Wy-
różnieni zostali też: Karolina 
Brzezińska, Sławomir Foedke, 
Zbigniew Franek, Magdalena 
Giel, Agnieszka Grubich, Ma-
teusz Haase, Anna Kempa-Ko-
walska, Renata Kubiak, Anna 
Łuszczak, Szymon Mądry, Re-
nata Moskała, Agnieszka 
Norkowska, Jerzy Orchowski, 
Magdalena Paprzycka, Paweł 
Władysław Płócienniczak, 
Wioleta Sawicka, Justyna 
Sztuba, Maria Urbaniak, 
Bartosz Urbański i Grzegorz 
Zięba. – Na tych fotografiach 
widać jak na dłoni, że Pan Bóg 
stworzył wieś, a człowiek 
miasto – cytatem z Samuela 
Adalberga podsumowała kon-
kurs fotograficzny prowa-
dząca uroczystość Dorota 
Nowocień. 

Obchody 25-lecia ARiMR 
 zakończył niezwykle barwny 
i energiczny występ zespołu 
pieśni i tańca Chludowianie. 

W repertuarze 
Chludowian od 2000 roku 
znajdują się tańce narodowe: 
polonez, oberek,kujawiak 
i krakowiak oraz tańce i przy-
śpiewki regionalne: wielko-
polskie, lubelskie, rzeszow-
skie, śląskie, beskidzkie, ka-
szubskie, a także liczne 
obrzędy , związane z nimi 
scenki i zabawy. 

„Bo piękno na to jest, by 
zachwycało do pracy – praca 
by się zmartwychwstało”.   
To właśnie te słowa 
z „Promethidiona” Cypriana 
Kamila Norwida były ostat-
nim akcentem uroczystości. 

Wielkopolska świętuje 25-lecie ARiMR
Wielkopolski Oddział Regionalny hucznie obchodził 25 - lecie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Michał Zieliński, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału 
Regionalnego dziękuje  pracownikom za zaangażowanie
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25 lat ARiMR

Grupa 25 osób odznaczonych medalem „Zasłużony dla rolnictwa“. Podziękowaniom i gratulacjom nie było końca. Na twarzach każdego z odznaczony malował się uśmiech i duma
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Tak ARiMR świętował 
swoje 25-lecie
Główne uroczystości obchodów 25- lecia ARiMR odbyły się na terenie  
Międzynarodowych Targów Poznańskich w Pawilonie nr 11.

Przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z całej Wielkopolski uraczyły wszystkich uczestników uroczystości pysznymi 
regionalnymi przysmakami. Teraz szczęśliwe odbierają zasłużone podziękowania od Michała Zielińskiego. 
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Zaproszeni goście z uwagą i zainteresowaniem słuchali 
wykładu przygotowanego przez prof. dr. Walentego Pocztę.
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Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie“ w swój występ włożył 
mnóstwo energii i pasji. Nagrodzono ich gromkimi oklaskami.
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 Otrzymanie medalu „Zasłużony dla rolnictwa“ to dla każdego z odznaczonych ważny moment. 
Wielka nagroda za zaangażowanie i pracę. Trudno ukryć dumę i wzruszenie. 
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M. Zieliński dumny 
z organizacji, której dowodzi.
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Msza św. w Katedrze na Ostrowie Tumskim to moment 
skupienia i podziękowania za 25 lat działalności ARiMR.
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Chętnych, by spróbować regionalnych wielkopolskich 
przysmaków było wielu, nikt nie narzekał na jakość potraw.
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25 lat ARiMR
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Od 30 września do 29 paździer-
nika br. rolnicy, którzy chcą zało-
żyć biznes na wsi, mogą ubiegać 
się w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa o przy-
znanie premii na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej, finan-
sowanej z PROW 2014-2020. 
Tegoroczny nabór wniosków 
odbywa się na korzystniejszych 
niż do tej pory zasadach.   

Pierwszą istotną zmianą jest 
zwiększenie kwoty premii, 
która dotychczas wynosiła 100 
tys. zł, i uzależnienie jej 
od liczby miejsc pracy, które 
rolnik rozpoczynający działal-
ność pozarolniczą planuje 
stworzyć w swojej nowo otwie-
ranej firmie.  
I  tak otrzyma on:  

a 150 tys. zł – jeżeli biznes-
plan przewiduje utworzenie co 
najmniej  jednego miejsca 
pracy; 

a 200 tys. zł – jeżeli w bi-
znesplanie zadeklaruje utwo-
rzenie co najmniej  2miejsc 
pracy; 

a 250 tys. zł – jeżeli zapla-
nuje w biznesplanie utworze-
nie co najmniej 3 miejsc pracy.  

Szersze możliwości  
Premia na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej jest wypła-
cana w dwóch ratach. Pierwszą 
(80 proc.) rolnik otrzyma, gdy 
spełni warunki określone 
w wydanej decyzji o przyzna-
niu pomocy, a będzie miał 
na to 9 miesięcy (liczone 
od dnia doręczenia takiej decy-
zji). Pozostałe 20 proc. premii 
wpłynie na jego konto po reali-
zacji biznesplanu. Na złożenie 
wniosku o wypłatę drugiej raty 
pomocy przewidziano maksy-
malnie dwa lata (liczone 
od dnia wypłaty pierwszej 
części premii) i nie później niż 
do dnia 31 sierpnia 2023 r.  

Co ważne, 70 proc. kwoty 
premii musi być wydane na in-
westycje w środki trwałe, czyli 
np. zakup maszyn i urządzeń, 
środków transportu czy wypo-
sażenia. Pozostałe 30 proc. 
można przeznaczyć na wy-
datki bieżące związane z roz-
poczęciem działalności.  

Nowością w tegorocznym 
naborze jest także krąg osób, 
które mogą ubiegać się 
o wsparcie. Z premii mogą ko-
rzystać ci, którzy podlegają 

ubezpieczeniu w KRUS w peł-
nym zakresie jako rolnik, mał-
żonek rolnika lub domownik 
nieprzerwanie co najmniej  
12 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o przyznanie pomocy. 
Premia przeznaczona jest rów-
nież dla osób, które przez  
24 miesiące poprzedzające zło-
żenie wniosku miały zawieszo-
ną pozarolniczą działalność go-
spodarczą lub zakończyły jej 
prowadzenie oraz dla tych, 
którzy swój biznes już prowa-
dzą i chcą go rozszerzyć o no-
wy rodzaj działalności lub chcą 
kontynuować określoną ko-
dem PKD działalność po  
24 miesięcznej przerwie (wyni-
kającej z wykreślenia tej dzia-
łalności z CEDIG). 

Kolejna korzystna zmiana 
dotyczy obowiązku ubezpie-
czenia w ZUS. Beneficjent po 
zarejestrowaniu działalności 
gospodarczej może pozostać 
w KRUS do dnia złożenia wnio-
sku o wypłatę drugiej raty pre-
mii.    

Pomysły na biznes  
Zakres rodzajów działalności 
gospodarczych, na które 

można uzyskać premię, jest 
bardzo szeroki. Obejmuje on 
kilkaset tzw. kodów Polskiej 
Klasyfikacji Działalności 
(PKD), pod którymi można bę-
dzie zarejestrować i prowadzić 
firmę. Pieniądze można prze-
znaczyć m.in. na:   

   a sprzedaż detaliczną 
kwiatów, roślin, nasion, nawo-
zów, żywych zwierząt domo-
wych i karmy dla zwierząt do-
mowych prowadzoną w wy-
specjalizowanych sklepach;  

    a produkcję mebli i wy-
robów z drewna; 

    a turystykę wiejską; 
    a przetwórstwo i sprze-

daż produktów nierolnych; 
    a usługi opieki 

nad dziećmi, osobami star-
szymi lub niepełnospraw-
nymi; 

    a działalność informa-
tyczną, komputerową i elek-
troniczną; 

    a sprzedaż internetową;  
    a działalność architek-

toniczną i inżynierską, usługi 
rachunkowości, księgowe, au-
dytorskie, techniczne; 

    a działalność weteryna-
ryjną. Biznes na wsi nie musi być związany z gospodarstwem 
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Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej 
będą teraz korzystniejsze 


