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Pomoc dla producentów trzody z terenów dotkniętych ASF
Autor: Ewa Ploplis
Data: 28 czerwca 2017

Do 11 lipca 2017 r. trwa pomoc dla producentów trzody. Rolnicy z terenów
dotkniętych ASF mogą składać wnioski do terenowych oddziałów Agencji
Rynku Rolnego (ARR) o pomoc w ramach nadzwyczajnych środków
wspierania rynku wieprzowiny. Kto może starać się o taką pomoc?
Pomoc dla producentów trzody jest przyznawana w odniesieniu do loch i niektórych świń poddanych
ubojowi od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 r.

Jakie kategorie świń są objęte pomocą?

Pomoc jest przyznawana w odniesieniu do loch i niektórych świń z terenów dotkniętych ASF

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:
lochy objęte kodem CN 0103 92 11 – lochy mające prosiaki co najmniej raz, o masie co
najmniej 160 kg,
inne świnie objęte kodem CN 0103 92 19 – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

Komu przysługuje pomoc dla producentów trzody?
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O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w kraju mogą
ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich
w siedzibie stada. Musi to być siedziba, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt, i która położona jest na obszarze znajdującym się na terytorium
Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego i unijnego. Chodzi o przepisy wskazanych
w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/647 z 5 kwietnia 2017 r.,
w dowolnym okresie między 1 sierpnia 2016 r. , a 18 listopada 2016 r.
– Celem mechanizmu jest udzielenie pomocy finansowej producentom świń, prowadzącym
gospodarstwa położone na obszarach objętych weterynaryjnymi środkami ochronnymi
wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), którzy
ponieśli z tego tytułu straty wynikające ze spadku cen i problemów ze zbytem zwierząt – mówi
Paweł Poleski, dyrektor Biura Interwencji Agencji Rynku Rolnego (ARR).

Jakie są obowiązki?
Producenci świń, którzy ubiegają się o pomoc są zobowiązani do zarejestrowania się w Centralnym
Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.

Gdzie należy składać wnioski?
Wnioski należy składać do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu
na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP lub
o aktualizację danych zawartych w CRP, w przypadku wnioskodawców już zarejestrowanych.

Gdzie można znaleźć wzór wniosku?
Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej ARR.
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