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Od 15 marca br. oprócz składania dopłat bezpośrednich rolnicy mogą ubiegać
się o dobrostan zwierząt 2020. To nowy program na który przeznaczono 50
mln euro w ramach dostępnych środków z PROW-u. Z pomocy jednak nie
każdy będzie mógł skorzystać.

Dobrostan zwierząt 2020 – stawki płatności uzależniono od gatunku
O pomocy dla hodowców krów i świń pisaliśmy już wcześniej, mimo to przypominamy jak będą
wyglądać stawki płatności:
301 zł na lochę i 24 zł na tucznika – jeśli nastąpi zwiększenie powierzchni w budynkach
185 zł na krowę mleczną – przy prowadzeniu wypasu w sezonie pastwiskowym
595 zł na krowę mleczną – zwiększając powierzchnię w budynkach
329 zł na krowę mamkę – przy dostępie do wybiegów poza sezonem pastwiskowym
Początkowo zaplanowano także pomoc finansową Dobrostan zwierząt 2020 za dostęp świń (lochy,
tuczniki) do wybiegów, jednak ze względu na występowanie ASF w Polsce te warianty nie będą
w tym naborze realizowane.

Warunki i wymagania w ramach dobrostanu zwierząt 2020
Rolnik, aby otrzymać wsparcie finansowe musi:
posiadać numer identyfikacyjny producenta
na dzień złożenia wniosku o płatność dobrostanową w ramach wybranego wariantu
posiadać co najmniej 1 lochę, lub 1 krowę
posiadać opracowany Plan poprawy dobrostanu (wyjątek stanowi wariant 2.1)
Ponadto, starając się o dobrostan zwierząt 2020 rolnik nie może:
utrzymywać loch w systemie jarzmowym
posiadać krów w typie użytkowym kombinowanym, bez określenia kierunku jej
użytkowania
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Na dodatek, wszystkie zwierzęta należy oznakować i zarejestrować zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Warunki i wymagania w ramach płatności dobrostanowej uzależniono od wybranych wariantów
i pakietów. W szerszym zakresie zostało to omówione w prezentacji udostępnionej przez
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
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