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Premia 60 tysięcy dla małych gospodarstw. Rusza nabór
wniosków!
Autor: Ewa Ploplis
Data: 19 czerwca 2017

Od 29 czerwca rusza nabór wniosków o pomoc finansową dla rolników. Chodzi
o hodowców, którzy zrezygnują z chowu i hodowli świń i zdecydują się na restrukturyzację
swoich małych gospodarstw położonych na terenach dotkniętych afrykańskim pomorem
świń tzw. ASF. Przewidywana jest premia 60 tysięcy dla małych gospodarstw. Pomoc dla
ASF pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020. Zainteresowani
restrukturyzacją rolnicy powinni się pospieszyć.

Premia 60 tysięcy dla małych gospodarstw
Nabór wniosków potrwa do 28 lipca. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na
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„Restrukturyzację małych gospodarstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW na lata 2014-2020 można składać w Oddziałach Regionalnych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można uzyskać premię 60 tysięcy dla małych
gospodarstw. Jednak premia nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

Tomasz Kułak, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów
w ARiMR

– Tym razem wsparcie w wysokości 60 tysięcy zł będzie udzielane rolnikom, którzy prowadzą
produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego
pomoru świń tzw. ASF. Jednak tylko, jeśli zdecydują się na trwałą rezygnację z tej produkcji. To
znaczy – co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. – mówi Tomasz
Kułak, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Beneficjent musi zrezygnować z produkcji trzody
chlewnej najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy. Jest to
najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy – dodaje.

Kto może otrzymać wparcie ?
O pomoc dla ASF mogą starać się rolnicy posiadający małe gospodarstwa rolne, czyli o wielkości
ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Gospodarstwo musi być położone na obszarze objętym
ASF. Warunkiem otrzymania pomocy jest także zaprzestanie chowu i hodowli świń.
Dodatkowo, żeby ubiegać się o taką pomoc, trzeba podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej
24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W okresie tym rolnik nie
może prowadzić innej działalności gospodarczej. Ponadto o takie wsparcie może starać się rolnik,
któremu nie przyznano i nie wypłacono rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń
w gospodarstwie.
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Kiedy będą wypłacane środki

Premia 60 tysięcy dla małych gospodarstw

Pieniądze będą wypłacane w dwóch transzach. Najpierw 80 proc. sumy, a pozostałe 20 proc. po
realizacji inwestycji założonej w biznesplanie. Wnioski o premię 60 tysięcy dla małych
gospodarstw można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Można też wysłać
przesyłką poleconą nadaną w placówce Poczty Polskiej. Przesyłkę należy zaadresować do dyrektora
oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
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