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Схеми нарахування субсидій
Спільна аграрна політика країн-членів ЄС передбачає надання субсидій
землевласникам, які ведуть активну сільськогосподарську діяльність. З 1 січня
2015 року набули чинності нові правила, які регулюють механізм фінансової
підтримки фермерських господарств та умови отримання субсидій1.
Прямі виплати фермерам нараховуються за обов’язковими та вибірковими
схемами. Базова схема передбачає однакові виплати на 1 га площі, незалежно
від вирощуваних культур або видів домашньої худоби. За використання методів, які сприятливо впливають на клімат та навколишнє середовище, виділяються так звані «зелені виплати», які становлять 30% від національного
розподілу коштів. Особливі субсидії також надаються молодим фермерам до
40 років, які розпочали сільськогосподарську діяльність не раніше ніж за 5
років до моменту подання на субсидію2.
Окрім цих обов’язкових програм, країни ЄС можуть обирати додаткові
схеми підтримки, зокрема:
 Підтримка невеликих ферм через виплату їм більшої суми за перші 30 га
 Додаткові виплати для районів з природними обмеженнями
 Тимчасова підтримка вирощування окремих сільськогосподарських
культур або розведення певних видів домашньої худоби, для стимулювання виробництва у галузях, які переживають труднощі
 Запровадження спрощеної схеми для малих фермерських господарств,
щорічна виплата яких не перевищує 1250 євро
 Розподіл до 15% коштів, призначених на прямі виплати, за спеціальними
схемами розвитку сільського господарства3, або навпаки4
Країнам, які приєдналися до ЄС у 2004 та 2007 роках, дозволено використовувати попередню схему нарахування субсидій, так звану схему єдиної
оплати за площу, за фіксованою ставкою. Перехідний період для цих країн триватиме до 2020 року включно5.

1

See Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing
rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy
and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) № 73/2009 [Електронний ресурс]
– Режим доступу до ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013R1307
2
Farm subsidies - new rules for direct EU payments [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3A03010103_1
3
See Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support
for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32013R1305
4
Ibid.
5
Ibid.

Умови отримання субсидій
Кожна країна самостійно визначає мінімальну діяльність, яку повинен
здійснювати власник на території, придатній для випасу худоби або вирощування зернових культур, щоб мати право на отримання субсидії 6 . Цією
діяльністю не може бути обслуговування аеропортів, залізничних перевезень,
гідротехнічних споруд, нерухомості, використання територій для спорту чи з
рекреаційною метою7.
Щоб претендувати на фінансову допомогу, особа чи група людей повинні
відповідати принаймні одній з наступних вимог і надати підтвердження:
- що річний обсяг прямих платежів становить не менше 5% від загального
обсягу надходжень, отриманих від несільськогосподарської діяльності в останньому фінансовому році, за який наявні документи;
- що їхня сільськогосподарська діяльність не є незначною;
- що їхньою головною діяльністю або предметом діяльності є ведення
сільського господарства8.
Залежно від країни, субсидії не надаються, якщо загальна сума затребуваних виплат складає менше 100 євро, або ж якщо загальна площа фермерського
господарства, яка підпадає під субсидію, становить менше 1 га9.
У Великобританії мінімальна площа земель, на які надається субсидія за
базовою схемою, становить 5 га, при цьому кожен окремий шматок землі з цієї
загальної площі має містити мінімум 0,1 га, які відповідають вимогам для отримання субсидії10.

Розмір субсидій
Загальна сума прямих виплат переглядається щороку та складається з:
 основних виплат за базовою схемою;
 «зелених» виплат за збереження екології;
 виплат молодим фермерам, у разі відповідності критеріям.
Кожна з цих частин нараховується окремо, включно з можливими накладеними
обмеженнями та штрафами11.
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Виплати за базовою схемою залежать від вартості прав на виплати
(payment entitlements), закріплених за кожним гектаром землі, який підпадає під
субсидію12.
Вартість цих прав у кожній країні різна. Для їх обчислення фіксований відсоток від загального бюджету на субсидії для цієї країни (Див. додаток 1)
ділиться на кількість наявних у країні прав на виплати, за винятком прав,
розподілених з національного або регіонального резерву13.
На вартість також впливає якість земель. Наприклад, у Великобританії
право на виплати для 1 га вересового пустища (пагорбів, вкритих чагарниками)
становить 45,07 євро, для 1 га інших не сприятливих для ведення сільського
господарства площ – 170,60 євро, для сприятливих – 171,83 євро 14 . «Зелені»
виплати дорівнюють 19, 99 євро за гектар вересового пустища, 75,64 – за гектар
інших несприятливих площ, 76,19 – за гектар сприятливих територій15.
У Франції у 2015 році орієнтовна середня сума виплат за базовою схемою
очікувалася на рівні 132 євро, а загальна сума, включно з «зеленими» та «перерозподіленими» виплатами – на рівні 243 євро за гектар для перших 52 гектарів16.
До 2019 року запланована уніфікація вартості прав на виплати в межах
окремих країн та регіонів. Таким чином жодне право на виплату не зможе мати
вартість меншу за 60% від вартості цього права у країні та регіоні17.
Крім того, нова система нарахування субсидій зобов’язала обмежити
виплати великим холдингам мінімум на 5%, якщо ці виплати перевищують 150
тис. євро18. Ця норма застосовується також у країнах, де виплати розраховуються за попередньою схемою єдиної оплати. У Польщі максимальний розмір субсидії у 2016 році становить 150 тис. євро19, у Болгарії – 300 тис. євро плюс
виплати на зарплати, страхування і податки. При цьому ставка за єдиною схемою оплати становить 16 левів (близько 8 євро) за гектар20.
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Додаток 1
Загальний бюджет країн-членів ЄС на субсидії (у тис. євро)
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