
 
 

Ogłoszenie 
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 

na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
w terminie od dnia 28 września 2017 r. do dnia 27 października 2017 r.  

 
 
 

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 (Dz. U. poz. 1478), dalej: rozporządzenie, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl. 

 

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru pomoc przyznaje się: 

1) rolnikowi,na operacje polegające na wykonaniu ogrodzenia chlewni lub utworzeniu lub zmodernizowaniu niecki 

dezynfekcyjnej związanej z chlewnią w gospodarstwie rolnym położonym na obszarze wymienionym w części I, II lub III 

załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie 

zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń(ASF) w niektórych państwach członkowskich i uchylającej 

decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.);  

2) spółce wodnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)  

lub związkowi spółek wodnych,na operacje polegające na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących 

zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez 

powódź lub deszcz nawalny.  

 

Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona w gospodarstwach na obszarach ASF, jeżeli siedziba stada świń znajduje 

się na tym obszarze zgodnie z rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa 

w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546). 

 

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji 
w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.  

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego 
Beneficjenta: 

a) 100 tys. zł – w przypadku rolnika, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na obszarze ASF 
i prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 300 świń średniorocznie na tym obszarze; 

b) 500 tys. zł –  w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych, jeżeli więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy 
posiadający grunty rolne, spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń 
służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz 
prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki 
wodnej. 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania  

są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl, zgodnie z przepisem § 9 ust. 4 rozporządzenia. Wniosek 

o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje 

i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.  

 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na: 

- położenie nieruchomości, na której prowadzony jest chów lub hodowla świń w przypadku rolników; 

- siedzibę spółki lub związku w przypadku spółek wodnych lub związków spółek wodnych,  

zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. 

 

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną  

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 

U. z 2017 r.poz. 1481.), zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2rozporządzenia. 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/


 

 

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności 

przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych  

odpowiednio w przypadku rolnika w przepisach § 15 ust. 2 rozporządzenia oraz w przypadku spółki wodnej i związków spółek 

wodnych w przepisach § 15 ust. 3 rozporządzenia. 

 

Informacje na temat operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również uzyskać  

w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 

84. 

Informacje o obszarach wiejskich objętych przedmiotowym wsparciem,na których są położone gospodarstwa, w których jest 

prowadzony chów lub hodowla świń, wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE  

z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń 

w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63,  

z późn. zm.)wraz z przekierowaniem na stronę internetową Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały zamieszczone na ww. 

stronie internetowej ARiMR. 

http://www.arimr.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.wetgiw.gov.pl/

