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ARiMR: Dofinansowanie inwestycji chroni?cych przed ASF
lub powodzi?

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór
wniosków od rolników, którzy chc? zabezpieczy? swoje gospodarstwa przed afryka?skim
pomorem ?wi? (ASF). Tak?e od tego dnia Agencja oferuje pomoc spó?kom wodnym lub
zwi?zkom spó?ek wodnych, które zamierzaj? zainwestowa? w sprz?t s?u??cy do utrzymania
w dobrym stanie urz?dze? melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw
rolnych przed powodzi?. Wnioski b?dzie mo?na sk?ada? do 28 lutego 2021 r.
Wsparcie „Inwestycji zapobiegaj?cych zniszczeniu potencja?u produkcji rolnej” to propozycja
pomocy finansowana z bud?etu PROW 2014-2020. W ramach tego dzia?ania o pomoc mog?
wyst?pi? rolnicy, którzy zajmuj? si? chowem lub hodowl? nie mniej ni? 50 sztuk ?wi? lub
zrealizowali zobowi?zania rolno-?rodowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4.
„Zachowanie lokalnych ras ?wi?”, i chc? wykona? inwestycje chroni?ce ich gospodarstwa przed
rozprzestrzenianiem si? wirusa ASF. Na tego typu przedsi?wzi?cia mog? otrzyma? maksymalnie
100 tys. z? w ca?ym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysoko?? dofinansowania nie mo?e
przekroczy? 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizacj? takiej inwestycji. Pomoc
mo?na otrzyma? na:
utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
wyposa?enie gospodarstwa rolnego w urz?dzenie do dezynfekcji,
wykonanie inwestycji dzi?ki której trzoda chlewna b?dzie utrzymywana w odr?bnych,
zamkni?tych pomieszczeniach z osobnym wej?ciem, nie ??cz?cych si? z pomieszczeniami
w których znajduj? si? inne zwierz?ta
Wsparcie mo?e by? równie? przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc
przyznaje si? w formie standardowych stawek jednostkowych w wysoko?ci 80% kwoty stanowi?cej
sum?:
a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, d?ugo?ci planowanego
ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.
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b) kosztów ogólnych, nieprzekraczaj?cych 10% kosztów poniesionych na realizacj? tej operacji.
Drug? grup?, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegaj?ce
zniszczeniu potencja?u produkcji rolnej”, s? spó?ki wodne lub zwi?zki spó?ek wodnych, w których
wi?kszo?? cz?onków stanowi? rolnicy posiadaj?cy grunty rolne. Pomoc udzielana jest na
inwestycje w sprz?t zmechanizowany s?u??cy do utrzymania w dobrym stanie urz?dze? melioracji
wodnych wykorzystywanych do celów ochrony gospodarstw przed skutkami powodzi, podtopie?
lub deszczu nawalnego. Maksymalna wysoko?? wsparcia to 1 mln z? w ca?ym okresie realizacji
PROW 2014-2020. Limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej
inwestycji. Pieni?dze mo?na wykorzysta? na zakup np. koparek, ci?gników, r?baków do drewna,
kos spalinowych czy kosiarek samojezdnych.
Wnioski o przyznanie pomocy mo?na sk?ada? osobi?cie lub przez upowa?nion? osob? w
oddzia?ach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, poprzez platform? ePUAP lub przes?a?
rejestrowan? przesy?k? pocztow? nadan? w placówce Poczty Polskiej.
Wi?cej informacji na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezp?atnej infolinii – tel.
800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddzia?ach
regionalnych Agencji.
?ród?o: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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