Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 15.12.2004 r.
DROW-611-01/SRDiIT/KK-MCC/04
W odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2004r. (znak: KRL-W-31-110/04/III) w sprawie
udzielenia informacji dotycz cych rodków pomocowych, z których mog korzysta
podmioty prowadz ce zakłady lecznicze dla zwierz t przedstawiamy poni sze informacje.
Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich,
2004-2006” zostały okre lone w Uzupełnienie do ww. programu.
Uzupełnienie do SPO zostało wprowadzone w ycie na mocy Rozporz dzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrze nia 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego
Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006" (Dz.U.2004.207.2117).
Podmioty prowadz ce zakłady lecznicze dla zwierz t mogłyby ubiega si o pomoc
finansow w ramach Działania 2.4 „Ró nicowanie działalno ci rolniczej i zbli onej do
rolnictwa w celu zapewnienia ró norodno ci działa lub alternatywnych ródeł dochodów”.
Zgodnie z Wykazem dodatkowych kategorii działalno ci gospodarczej w ramach działania
2.4 (..) wsparciu podlega mo e działalno okre lona wg PKD jako 85.20.Z Działalno
weterynaryjna.
Pomoc w ramach ww. działania mog uzyska :
- osoby fizyczne - obywatele pa stw członkowskich Unii Europejskiej: rolnicy oraz
domownicy. Rolnikiem jest osoba, która prowadzi na własny rachunek działalno rolnicz
jako posiadacz (samoistny albo zale ny) gospodarstwa rolnego poło onego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i opłaca podatek rolny. Natomiast domownikiem jest osoba, która
jest ubezpieczona z mocy ustawy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako
domownik.
- osoby prawne - podmioty wpisane do rejestru przedsi biorców w Krajowym Rejestrze
S dowym, których celem zgodnie z wpisem do tego rejestru jest prowadzenie działalno ci
rolniczej, i które prowadz tak działalno z wykorzystaniem gospodarstwa rolnego,
poło onego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b d cego własno ci tych podmiotów.
Maksymalna wysoko pomocy udzielonej w ramach tego działania, w okresie realizacji
Programu, jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu nie mo e przekroczy 100 tys. zł.
i jednocze nie nie mo e stanowi wi cej ni 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty
te zostały okre lone w Zał czniku nr 1 do ww. Uzupełnienia.
Powy ej wspomniane dokumenty reguluj ce zasady udzielania pomocy finansowej . w
ramach SPO: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich (...)” oraz wszelkie dokumenty niezb dne do ubiegania si o
dofinansowanie w ramach Działania 2.4 dost pne s na stronach internetowych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju: www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa: www.arimr.gov.pl
W celu uzyskania dodatkowych informacji mo na skorzysta z bezpłatnej infolinii ARiMR:
0 800 38 00 84.

