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Gł ówny Lekarz Weterynarii przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na temat tzw. Poddział ania

5.| Wsparcie inwestycji w ś rodki zapobiegawcze, których celemjest ograniczenie skutków prawdopodobnych

k l ę s k Zyw i oł  owy c h, ni e ko r zy s t ny c h zj aw i s k k l i m aĘc z ny c h i k at as t r of,

W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa przyjmuje

wnioski od rolników, którzy chcązabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem ś wiń (ASF).

Pomoc jest finansowana z budż etu PROW na lata 2014-2020,

w ramach .Jnwestycji zapobiegajqcych zniszczeniu polencjał u produkcji rolnej" na pomoc mogą

liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą ś wiń w liczbie nie mniejszej niz 50 sztuk lub

zrealizowali zobowiązania rolno-ś rodowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7 ,4. ,,Zachowanie lokalnych

ras ś wiń" i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.
Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł  w cał ym okresie realizacji PROW 20l4_

2020, a wysokoś ć dofinansowania nie moze przekroczyć 80oń kosztów kwalifikowalnych poniesionych na

realizację takiej inwestycji. Pomoc moż na otrzymaćna:

. utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,

. lvyposaż enie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,

. .wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych

pomieszczeniach z osobnym wejś ciem, nie ł ączących się z pomieszczeniami w których znajdują się

inne zwierzęta.

Wsparcie moż e byc również  przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc przyznaje się w

formie standardowych stawek jednostkowych w wysokoś ci 80 proc. kwoty stanowiącej sumę:

a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, dł ugoś ci planowanego

ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.
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b) kosztów ogólnych, nieprzekraczających l0 proc. kosztów poniesionych na realizację tej operacji,

Wnioski o przyznanie pomocy moż na skł adać poprzez platformę ePUAP lub przesł ać rejestrowaną

przesył ką pocztową nadaną w placówce Pocź y Polskiej,
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Więcej informacji moż na znaleź ć na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unł na/prow-20l4-

2020lpoddzialanie-5l -wsparcie-inwestycj i-w-srodki-zapobiegawcze-ktor},ch-celem-jest-oeraniczenie-

skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimat},czn},ch-i-katastrof.html

orazuzyskać pod numerem bezpł atnej infolinii: 800 38 00 84.

Proszę o przekazanie powyż szego ogł oszenia do powiatowych lekarzy weterynarii w celu

rozpowszechnienia informacji poś ród producentów ś wiń,

Bogdan Konopka
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