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Wyrównanie dochodu dla producentów świń - jeszcze w tym
roku?
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Hodowcy świń ze stref ASF mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Resort
rolnictwa planuje niebawem uruchomić nabór na wyrównanie dochodu dla
producentów świń. Wypłata powyższej pomocy zależy jednak od odnowienia
się limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Wyrównanie dochodu dla producentów świń już niedługo?
Pomoc na wyrównanie dochodu dla producentów świń udziela ARiMR, jednak w tym roku mimo
panującego ASF naboru nie ogłoszono.
MRiRW odpowiadając na wniosek KRIR poinformował, że podjęto już prace legislacyjne w tym
zakresie. Ich celem jest uruchomienie pomocy dla producentów świń w bieżącym roku.
Przypomnijmy, wsparcie w tym przypadku trafiłoby do hodowców świń prowadzących działalność
rolniczą na obszarze zapowietrzonym, a także zagrożonym wystąpieniem ASF.

Refundacja wydatków na bioasekurację
Producenci świń mogą również starać się o pomoc w formie refundacji do 75 % wydatków
poniesionych na zakup np.:
mat dezynfekcyjnych,
sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub
deratyzacyjnych ,
produktów biobójczych,
środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
odzieży ochronnej i obuwia ochronnego.
Dotyczy to także kosztów poniesionych na zabezpieczenie budynków w których utrzymywane są
świnie przed dostępem zwierząt domowych.
W tym przypadku wsparcie finansowe udziela się w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.
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Pomoc dla producentów świń zależna od limitu pomocy de minimis
w rolnictwie
Jak wszyscy wiemy limit de minimis przyznawany na lata 2018 – 2020 został wykorzystany
7 sierpnia 2020 r.
Oznacza to, że do końca 2020 żadna pomoc w tej formie nie będzie udzielana. Natomiast nowe
przeliczenie 3-letniego limitu krajowego nastąpi w 2021 r. i będzie ono obejmowało lata
2019-2021.
W związku z tym, pomoc de minimis w rolnictwie skierowana również do producentów świń może
nastąpić dopiero od 1 stycznia 2021 r.
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