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Pieniądze na przeciwdziałanie ASF i dla spółek wodnych możliwe jest
w ramach Poddziałania 5.1. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć
m.in. na ogrodzenie chlewni, lub zakup urządzeń do dezynfekcji. Z pomocy
mogą również skorzystać spółki wodne przeznaczając otrzymane pieniądze
na zakup sprzętu.

Wsparcie dla hodowców świń i dla spółek wodnych
Z pomocy finansowej w ramach PROW 2014-2020 może skorzystać producent rolny, który
prowadzi chów, bądź hodowlę nie mniej niż 50 świń. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się
wirusa ASF otrzymane pieniądze może przeznaczyć na:
ogrodzenie chlewni, wraz z terenem przeznaczonym do obsługi świń
wybudowanie, bądź zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji
zakup urządzeń do dezynfekcji
przebudowę, lub remont pomieszczeń, w celu utrzymywania świń w odrębnych,
zamkniętych pomieszczeniach
Wsparcie finansowe może otrzymać także spółka wodna, lub związek spółek wodnych, która za
otrzymane pieniądze może dokonać zakupu sprzętu do utrzymania urządzeń wodnych. Ma to na
celu lepsze zabezpieczenie gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem, lub zawilgoceniem
spowodowanym przez powódź, albo deszcz nawalny.

Pieniądze na ASF i dla spółek wodnych – jaką kwotę można dostać?
W obydwóch przypadkach pomoc finansowa przyznawana jest do wysokości limitu, który
maksymalnie może wynosić:
100 000 zł – dla rolnika będącego posiadaczem samoistnym, bądź zależnym
nieruchomości położonej na terytorium RP; na dodatek posiadający nie mniej niż 50
świń
1 000 000 zł – dla spółek wodnych, lub związku spółek wodnych, jeśli więcej niż
połowa członków spółki to rolnicy posiadający grunty rolne
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Pieniądze na ASF i dla spółek wodnych można otrzymać w ramach refundacji kosztów
kwalifikowalnych w wysokości 80%

Kto pierwszy otrzyma pomoc?
Pieniądze na ASF i dla spółek wodnych przyznawane będą:
w przypadku rolnika – według rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib
stad, a także na podstawie kosztorysu inwestorskiego, lub projektu budowlanego
w przypadku spółek wodnych – na podstawie uchwały w sprawie budżetu, lub planu
finansowego spółki wodnej, lub związku spółek wodnych. Albo w oparciu o inny dokument
określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych. Możliwe jest również
przedstawienie stosowanego zaświadczenia od wójta, burmistrza, lub prezydenta
Więcej o Poddziałaniu 5.1 można przeczytać na stronie internetowej ARiMR

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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