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Ministerstwo
Legislacja
Program SAPARD

10 grudnia 2009
Przedłużenie
terminu
składania
wniosków
na
wybór
stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju
obszarów rybackich (LSROR)

Poznaj Dobrą Żywność

W związku z postulatami stowarzyszeń ubiegających się o wybór do
realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad zmianą
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września
2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna
odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów
wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz
wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i
sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007- 2013" (Dz. U. Nr 162, poz. 1292 ). W związku z
powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłuża termin
składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej
strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach Programu
Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” do dnia 28 lutego 2010
r.
Dodatkowe informacje zamieszczone są w zakładce PO RYBY 2007 –
2013.

Komitety Zarządzające

9 grudnia 2009
Przedstawiciele Greenpeace w MRiRW

Informacje Branżowe
Kredyty preferencyjne
Płatności bezpośrednie
Najczęściej zadawane pytania
Plan Rozwoju Obszarów
Wiejskich
PROW 2007-2013
Fundusze Strukturalne
PO RYBY 2007-2013

Produkty Regionalne i
Tradycyjne

Podsekretarz stanu Marian Zalewski
spotkał się dziś z przedstawicielami
Greenpeace. Ministrowi towarzyszyli
Przedstawiciele Departamentu Hodowli i
Ochrony Roślin: dyrektor Małgorzata
Surawska,
zastępca
dyrektora
–
Wiesław
Podyma
oraz
naczelnik
wydziału ds. zasobów genowych i roślin
genetycznie
zmodyfikowanych
-

Zespoły ds. monitorowania
sytuacji w rolnictwie
Przyjmowanie i załatwianie
spraw
Opracowania i Publikacje
Zintegrowany System
Rolniczej Informacji Rynkowej
Katalog Instytucji
Powiadom o nowościach
5 lat w UE
Biuro Prasowe
Kontakt

Instytucje
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I
MODERNIZACJI ROLNICTWA
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
ROLNYCH
KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
GŁÓWNY INSPEKTORAT
WETERYNARII
GŁÓWNY INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I
NASIENNICTWA
GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI
HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW

Małgorzata Woźniak.
Celem spotkania była kontynuacja dyskusji rozpoczętej w dniu 7
października
br,
podczas
której
przedstawiciele
Greenpeace
zorganizowali akcję na rzecz wprowadzenia w Polsce zakazu upraw
genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810. (...)
więcej...
8 grudnia 2009
Uroczyste zakończenie konkursu EUROZAGRODA
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
odbyło się dziś uroczyste podsumowanie
i ogłoszenie wyników I edycji konkursu
dla
rolników
i
projektantów
EUROZAGRODA.
Podsekretarz stanu Artur Ławniczak
oraz przewodniczący Kapituły konkursu
prof.
Andrzej
Myczko
wręczyli
właścicielom
i
projektantom
nagrodzonych obiektów dyplomy i statuetki oraz symboliczne nagrody
finansowe. Zwycięskie obiekty będą oznaczone stosowną tablicą
informacyjną przygotowaną również przez organizatorów konkursu.
(...)
więcej...
8 grudnia 2009
Do końca roku rolnicy otrzymają pieniądze za paliwo rolnicze
Informujemy, że do końca bieżącego roku rolnikom zostaną wypłacone
środki należne z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
8 grudnia 2009
Rozporządzenie w sprawie paliwa rolniczego
W dzisiejszym rozporządzeniu przyjętym przez Radę Ministrów
określona została obowiązująca w przyszłym roku stawka zwrotu części
podatku akcyzowego na litr oleju napędowego wykorzystywanego przez
rolników w produkcji rolnej.
Zasady zwrotu, jak i wysokość stawki pozostają takie same jak w roku
bieżącym. Limit zwrotu podatku akcyzowego na hektar użytków rolnych
wyniesie 73,10 zł, a stawka to 0,85 zł/litr.
Podstawą do zwrotu podatku będą wnioski złożone przez producentów
rolnych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Rolnicy muszą
dołączyć do nich faktury VAT lub ich kopie. Podatek będzie zwracany za
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Kalendarium
11 grudnia 2009
Minister Marek Sawicki będzie
przebywał w Stężycy, gdzie
weźmie udział w uroczystym
otwarciu nowoczesnego obiektu
szklarniowego
11 grudnia 2009
Podsekretarz
stanu
Tadeusz
Nalewajk weźmie udział w XII
Posiedzeniu Krajowej Rady Izb
Rolniczych II kadencji.
12 grudnia 2009
Podsekretarz
stanu
Marian
Zalewski weźmie udział w III
Krajowym Zjeździe Delegatów
Towarzystwa
Inicjatyw
Społecznych „Nowy Świat”.
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półroczne okresy.
Wyznaczając stawki Rada Ministrów uwzględniła planowane na ten cel
wydatki w 2010 roku w kwocie 720 mln zł.
8 grudnia 2009
Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Komunikat w sprawie
minimalnej obsady w programie
rolnośrodowiskowym w ramach
PROW 2004-2006
Ochrona roślin

WWW.RYBACTWO.INFO

Rada Ministrów, w przyjętym dziś rozporządzeniu dotyczącym dopłat z
budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw rolnych lub
zwierząt gospodarskich, podjęła decyzję o 50 proc. dopłacie do składki.
Dopłaty do składek obejmą umowy ubezpieczenia na uprawy zbóż,
kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych,
drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków
cukrowych lub roślin strączkowych od ryzyka wystąpienia huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi,
lawiny, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych i
suszy.
W przypadku produkcji zwierzęcej: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i
świń dopłata dotyczy ubezpieczenia tych zwierząt od ryzyka szkód
spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun,
obsunięcie się ziemi, lawinę, uboju z konieczności z powodu ww zjawisk
atmosferycznych.
Przewiduje się, że w 2010 r. ubezpieczeniami zostanie objęte 4,5 mln
hektarów, a liczba ubezpieczonych zwierząt nie powinna przekroczyć 70
tys. sztuk.
8 grudnia 2009
Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

POMOC DLA RODZIN ROLNICZYCH
Z TERENÓW DOTKNIĘTYCH
POWODZIĄ
WYKAZ BENEFICJENTÓW WPR
KSOW
KONKURS
„PRZYJAZNA WIEŚ”
PROGRAM „OWOCE W SZKOLE”
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
Krajowy Program Kontroli
na M. Bałtyckim w 2009 r.

Rozwój biogazowni rolniczych
Komplementarność i synergia pomiędzy
polityką spójności a polityką rozwoju
Monitoring suszy
obszarów wiejskich to główny temat
zorganizowanej dziś konferencji pt.
„Polityka spójności na rzecz rozwoju
Zabezpieczenie społeczne rolników
obszarów
wiejskich”.
Konferencja
została zorganizowana przez Fundację
Ubezpieczenia upraw rolnych i
Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
zwierząt gospodarskich
na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem jej
było zwrócenie uwagi na wieś - jako osiedle, miejsce życia i pracy nie
Pomoc publiczna w rolnictwie
tylko rolników.
„Polska wieś musi dostosowywać się do nowej rzeczywistości społeczno
Nabór uzupełniający kandydatów
– gospodarczej. Niezwykle ważne jest aby zachowała jednocześnie to
na członków komisji zarządzających
co stanowi jej koloryt i tradycje. Takim działaniom służą m.in. środki z
funduszy promocji produktów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. W ramach tego
rolno-spożywczych
programu zostały uruchomione wszystkie działania również te mające
na celu poprawę jakości życia na wsi. Należy jednak pamiętać, że
istotnym uzupełnieniem PROW 2007 – 2013 są programy operacyjne
realizowane w ramach polityki spójności” – powiedział podsekretarz
stanu Artur Ławniczak otwierając konferencję. (...)
więcej...
8 grudnia 2009
Komunikat w sprawie połowów dorsza w 2010 r.
„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że na
podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania
ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1594)
losowanie statków rybackich, które uprawnione będą w 2010 r. do
prowadzenia połowów dorsza na obszarze Morza Bałtyckiego odbędzie
się w dniu 11 grudnia 2009 r. w sali koncertowej Ratusza Gminy
Miasta Kołobrzeg od godz. 9.00.”

7 grudnia 2009
Kolejne produkty
Żywność”

otrzymały

znak

„PDŻ

–

Poznaj

Dobrą

Podczas uroczystej Gali minister Marek
Sawicki wręczył producentom produktów
najwyższej jakości znaki „PDŻ – Poznaj
Dobrą Żywność”. Znaki przyznano 223.
produktom. Są to wyroby mleczarskie,
słodycze, świeże i przetworzone owoce i
warzywa, wędliny, wyroby garmażeryjne
oraz produkty alkoholowe.
Program „PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność” rozpoczął swoje działanie w
2004 roku. Znaki otrzymało już ponad sześćset wyrobów spożywczych.
Otwierając galę minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
podkreślił, że żywność to nasz atut. „W handlu produktami rolnospożywczymi mamy saldo dodatnie, na poziomie ok. 2 mld euro.
Podczas, gdy w innych działach gospodarki pozostaje ono ujemne.
Dwadzieścia
procent
naszego
eksportu
stanowią
produkty
żywnościowe, a 80% ich wysyłane jest na rynki unijne. Musimy jednak
zabiegać o rynki trzecie. Poprawiliśmy relacje z rynkiem rosyjskim,
ukraińskim i białoruskim. Teraz prowadzimy intensywne działania
zabiegając o dalsze, trudne, ale ciekawe i duże rynki. Wzrastająca
produkcja rolna w Europie zmusiła nas do poszukiwania konsumenta
poza Europą. Chcemy, aby nasze produkty ze znakiem "Poznaj Dobrą
Żywność" trafiły na rynek chiński, koreański, singapurski i wietnamski.
Obronią się tam jakością” – powiedział minister. (...)
więcej...

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx

2009-12-11

