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Nowe działania z PROW-u dla hodowców zwierząt!
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 2 stycznia 2020

Na przełomie roku zaczęły pojawiać się nowe działania z PROW-u skierowane
przede wszystkim do hodowców zwierząt. Pierwsze z nich oferujące kwotę
pomocy w wysokości 100 tys. zł możesz przeznaczyć na zabezpieczenie wód
przed azotanami. Natomiast na tzw. dobrostan zwierząt do rozdania będzie aż
50 mln euro!
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Przeprowadź inwestycje związaną z ochroną wód
Dobrostan zwierząt – duże pieniądze na nowe działanie z PROW-u

Przeprowadź inwestycje związaną z ochroną wód
Tylko do 28 stycznia 2020 roku hodowcy zwierząt mogą ubiegać się o spore pieniądze na ochronę
wód przez azotanami. Nowe działania z PROW-u nie są dostępne dla właścicieli ferm drobiu
liczących 40 tys. stanowisk. Wsparcia finansowego nie otrzymają także rolnicy prowadzący chów
trzody chlewnej w ilości przekraczającej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze 30 kg. Również właścicieli
750 sztuk macior nie mogą ubiegać się o tą płatność. Pozostali rolnicy otrzymają wspomniane 100
tys. zł w formie refundacji 50 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych na wybrane inwestycje.
Nieco więcej, bo 60 % otrzyma beneficjent będący młodym rolnikiem.
Nowe działania w ramach PROW-u pozwalają na przykład na budowę, przebudowę, bądź
zakup:
zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych
płyt do magazynowania nawozów naturalnych stałych
zbiorników, lub płyt do przechowywania kiszonek
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Otrzymane pieniądze możesz również przeznaczyć na zakup nowych maszyn i urządzeń do
aplikacji nawozów naturalnych płynnych.
Kolejność przyznawania tego dofinansowania uzależniono od sumy zdobytych punktów. Ocenie
punktowej poddano m.in liczbę utrzymywanych zwierząt w gospodarstwie. Na stronie ARiMR
czytamy, że w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru zostaną opublikowane listy
z kolejnością przysługiwania pomocy.

Dobrostan zwierząt – duże pieniądze na nowe działanie z PROW-u
Kolejne nowe działanie z PROW-u odnosi się do tzw. dobrostanu zwierząt, o którym było głośno
zwłaszcza przed ostatnimi wyborami. Powyższe wsparcie finansowe pozwoli Ci zrekompensować
koszty poniesione na skutek wprowadzania określonych praktyk hodowlanych. Pomoc finansową
otrzymają zarówno hodowcy świń, jak i krów, według określonych wariantów.

Nowe działanie z PROW-u podzielono na 2 pakiety:
Pakiet 1. Dobrostan świń
wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach – powyższą płatność
otrzymasz, jeśli w budynku inwentarskim zwiększysz powierzchnię dla 1 lochy o co najmniej
20% w stosunku do minimalnej powierzchni według określonych standardów. Stawka
płatności będzie wynosi 301 zł/szt. rocznie;
wariant 1.2. Dobrostan tuczników – podobnie jak wyżej, wsparcie finansowe zostanie Ci
przyznane, jeśli powiększysz powierzchnię przypadającą na 1 tucznika o co najmniej 20%.
Wówczas wtedy otrzymasz 24 zł/szt. rocznie;
wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu – jest to dodatkowa płatność (612 zł/ szt.
rocznie) dla producentów realizujących wariant 1.1.
wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu – dodatkowe wsparcie (33 zł/szt.
rocznie) dla beneficjentów, którzy wybrali pakiet 1.2.
Pakiet 2. Dobrostan krów
wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas – wsparcie finansowe (185 zł/szt. rocznie)
otrzymasz, jeśli wypas krów mlecznych będzie trwał minimum 120 dni w okresie
wegetacyjnym
wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia
w budynkach – w przypadku gdy, na 1 krowę mleczną zostanie powiększona powierzchnia
o co najmniej 20%. Stawka płatności będzie wynosić 595 zł/szt. rocznie.
wariant 2.3. – Dobrostan krów mamek – 329 zł/szt. rocznie otrzymasz, jeśli zapewnisz poza
okresem wypasu dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamkom, cielętom, jałówkom
i opasom do 300 kg na powierzchni zwiększonej o co najmniej 20 %
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Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!
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