ARiMR: Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF
Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych
afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą
składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej
na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.
O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o areale powyżej 1 ha
i wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. Kolejny warunek to wcześniejsze
niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika,
dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy na założenie firmy na wsi. Rolnik nie musi
być objęty ubezpieczeniem KRUS. Wystarczy, że co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu
będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli
ryb. Oznacza to, że o premię można się starać pracując na etacie czy prowadząc własną firmę.
Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej
w dwóch ratach. Najpierw jest to 48 tys. zł, a po realizacji założeń biznesplanu – 12 tys.
zł. Dotację można przeznaczyć na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie
lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. 80 proc. kwoty
pomocy trzeba jednak wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych
maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej czy
założenie sadów i plantacji wieloletnich.
Każdy wniosek jest punktowany. Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał
minimum 8 punktów. A te można otrzymać m.in. za: średnią roczną liczbę świń
utrzymywanych dotąd w gospodarstwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej produkcji (do 3 pkt),
kompleksowość biznesplanu (do 7 pkt), docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa
(do 5 pkt).
Obszar ochronny (strefa żółta ) w województwie łódzkim:
— gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy
wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od
granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona
na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie
łowickim,
— powiat rawski,
— powiat skierniewicki,
— powiat miejski Skierniewice,
— gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
— gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem
Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,
Obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) w województwie łódzkim:
— gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim.

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami
dostępne są pod adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

