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Bezzwrotna premia za rezygnację z hodowli świń. Nie
przegap terminu!
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Już od 30 sierpnia będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
Kwota jest niebagatelna, bo bezzwrotna premia może osiągnąć wielkość aż 250 tys. złotych. Wnioski
będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
do 28 września.

Dla kogo bezzwrotna premia?
Pomoc przeznaczona jest dla rolników, którzy na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów
lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować. Adresatem są również małżonkowie lub
domownicy rolnika, którzy spełniają określone warunki. Beneficjenci pomocy muszą podlegać
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto rolnik musi mieć przyznaną
jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2018 rok
lub za 2019 rok. Trzeba jednak podkreślić, że z tej pomocy mogą skorzystać jedynie niektórzy
rolnicy. Dotyczy to gospodarstw z terenów zaznaczonych na mapie umieszczonej na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Za co i na co bezzwrotna premia?
Pomoc dla rolników za rezygnację z hodowli świń jest zróżnicowana. Wysokość przyznanej kwoty
zależy od ilości utworzonych nowych miejsc pracy przez adresata pomocy. Utworzenie jednego
miejsca pracy skutkuje przyznaniem bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł. Za utworzone dwa
miejsca pracy beneficjent otrzymuje 200 tys. zł a za trzy – 250 000 zł. Mówimy tu o utworzeniu
nowych miejsc pracy w działalności pozarolniczej. Poza tym bezzwrotna premia jest wypłacana
w dwóch ratach odpowiednio 80% i 20%. Warunkiem niezbędnym do spełnienia jest zainwestowanie
w środki trwałe przynajmniej 70% przyznanej kwoty pomocy. Katalog działalności pozarolniczych
znajduje się w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 25 lipca 2016 r. Dotyczy ono szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Odbywa się to w ramach poddziałania „Pomoc na
rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na
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lata 2014–2020. Rozporządzenie jest udostępnione na stronie:
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/6_2_Pomoc_na_rozpoczecie_po
zarolniczej_dzialalnosci_gospodarczej_na_obszarach_wiejskich/2019/nabor_2019_ASF/8._Rozporz
adzenie_z_dnia_25_lipca_2016_poz._1196.pdf

O problemach rolników związanych z afrykańskim pomorem świń pisaliśmy wielokrotnie na stronach
Agrofakt, choćby w materiale https://www.agrofakt.pl/czy-weterynarz-patriota-powstrzyma-asf/.
Najistotniejsze jest jednak to, że rolnicy z terenów zagrożonych mają wybór i niemałą pomoc
finansową. Na razie skorzystać z niej mogą gospodarstwa hodowlane z północno – wschodniej
części kraju. Pamiętać musimy jednak, że przy postępującej inwazji ASF wybór działalności
pozarolniczej na wsi może dotyczyć także innych hodowców. Oby nie!
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