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Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM,
uczestniczyła w kolejnej konferencji
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agnieszka Maliszewska, dyrektor Biura
Mleka uczestniczyła w kolejnej
przedstawicieli organizacji branżowych
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janem
Ardanowskim.

Polskiej Izby
konferencji
z Ministrem
Krzysztofem

Kolejny czwartek i kolejna wideokonferencja
w ramach cyklu “Rolnictwo w czasie kryzysu”.
Przedstawiciele związków branżowych i rolniczych
gościli wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi –
Ryszarda Kamińskiego oraz Głównego Lekarza
Weterynarii – Bogdana Konopkę.

Czy powinny powstać państwowe zakłady uboju? Co
dalej z cenami drobiu? Jakie instrumenty mogłyby
pomóc w stabilizacji rynku drobiu? Czy pracownicy
z Ukrainy będą mogli przyjechać do Polski? Jaka
będzie opinia rządu na temat unijnej strategii “od
pola do stołu”? Co dalej z cenami serów, masła? Czy
tak małe wsparcie ze strony Unii Europejskiej to
efekt planów ograniczania produkcji rolnej w ramach
“Nowego Zielonego Ładu”?
Zachęcamy do obejrzenia kolejnej wideokonferencji
z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
OBEJRZYJ

“Komisja Europejska przychyliła się do inicjatywy
ministra Ardanowskiego, aby dokonać przesunięć
w PROW. (…) Wystąpiliśmy o przesunięcie
i wskazaliśmy kwotę miliarda euro. Wskazaliśmy
również, że wsparcie dotyczyłoby prywatnego
przechowalnictwa oraz doraźnych działaniach PROW
np. dopłatach do kredytów obrotowych” –
poinformował wiceminister Kamiński.
“Dostaliśmy pozwolenie na uruchomienie nie
miliarda, ale 100 mln euro z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Były różne postulaty. Pisaliśmy
o rynkach, które najbardziej dotknął kryzys wokół
koronawirusa: wołowiny, drobiu, baraniny,
jagnięciny” – dodawał.
W programie padło wiele szczegółowych pytań. Co
dalej z importem wołowiny do Polski? Czy Japonia
dopuści możliwość eksportu produtków z Polski? Co
z łączeniami stref niebieskich?
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7 maja rusza unijny mechanizm dopłat
do prywatnego przechowywania
masła, sera i mleka w proszku
7 maja rusza unijny mechanizm dopłat do prywatnego
przechowywania
masła,
sera
i
mleka
w proszku. Komisja Europejska przystała na ten
mechanizm, ponieważ z wielu krajów płynęły sygnały
dotyczące oczekiwań w zakresie uruchomienia tego
mechanizmu, także z Polski.
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Kwota dopłat i okres przechowywania
1. Kwotę dopłat wyznacza się w sposób następujący:
a) 5,11 EUR na tonę przechowywanych produktów
w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania,
b) 0,13 EUR na tonę przechowywanych produktów
i na dzień w odniesieniu do przechowywania
objętego umową.
2. Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu
poprzedzającym wydanie z magazynu.
3. Dopłaty można przyznać tylko w przypadku, gdy
okres przechowywania objętego umową wynosi od
90 do 180 dni.
Nadal nie ma polskich dokumentów wykonawczych,
w tym wniosków. A mechanizm rusza jutro.
Zainteresowanie polskich i unijnych przetwórców
będzie na pewno duże, takie dostaję sygnały od
moich kolegów z COGECA i EDA z innych krajów.
Także od naszych zakładów przetwórczych mam
sygnały z zainteresowaniem.
Ważne, aby nasze firmy złożyły wnioski 7 i 8 maja, bo
moim zdaniem, w tych dwóch dniach mechanizm
zostanie wyczerpany.
– mówi Agnieszka
Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka,
Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA.
Więcej informacji dostępnych na stronie PIM:
http://izbamleka.pl/7-maja-rusza-unijnymechanizm-doplat-do-prywatnegoprzechowywania-masla-sera-i-mleka-w-proszku/

Dopłaty
do
przechowywania

prywatnego

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zostały opublikowane informacje na temat
dopłat do prywatnego przechowywania. Zachęcamy
do zapoznania się z informacjami.
Dopłaty
do
prywatnego
przechowywania
odtłuszczonego mleka w proszku – otwórz
Dopłaty do prywatnego przechowywania masła –
otwórz
Dopłaty do prywatnego przechowywania serów
w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu
dopłat – otwórz
Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny –
otwórz
Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny
i koziny – otwórz
Źródło: https://www.arimr.gov.pl/
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