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OFERTA OKOLICZNOŚCIOWA 

refundacja 75 % wartości zakupu do zwalczania rozprzestrzeniania się ASF 
 

 
Dotyczy:  Refundacja do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi 
gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie – źródło: ogłoszenie ARiMR - link 

 
 
 

W dniu 10.08.2018r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wniosków  
o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków 
poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym  utrzymywane  
są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa). Wnioski będzie można składać od 27.08.2018 
do 14.09.2018r.   
 
Pomoc finansowa będzie mogła dotyczyć wydatków poniesionych na: 

 

• zakup mat dezynfekcyjnych, 

• zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych  
lub deratyzacyjnych 

• oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, 

• zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, 

• zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt 
domowych.  

 
Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć: 
 

• faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie  
lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami 
zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania 
wniosków w danym roku kalendarzowym, 

• oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie, 

• oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis  
w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa  
w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 
Wzór „Wniosku o udzielenie  pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację 
do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym  
utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa)” 
 
    wersja PDF - otwórz 
    wersja XLSX - otwórz 
 
Wnioski o udzielenie pomocy będzie można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze 
względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. 
 

W związku z powyższym, firma FORTECH, jako Autoryzowany Dealer i Serwis 
profesjonalnych urządzeń do utrzymania czystości, zarazem umożliwiających przeprowadzanie 
dezynfekcji w gospodarstwie rolnym oraz przemysłowym, zaprasza do skorzystania  
z jej zaoferowania, które opisuje na kolejnej stronie niniejszego pisma.    

 

mailto:kcsklep@fortech.biz.pl
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/refundacja-do-75-wydatkow-poniesionych-przez-producenta-rolnego-ktory-prowadzi-gospodarstwo-w-ktorym-utrzymywane-sa-swinie.html
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/Pomoc_krajowa/bioasekuracja_2018/WNIOSEK_na_refundacje_do_75__na_2018_r._wprowadzony_zarzadzeniem.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/Pomoc_krajowa/2018/wniosek.xls
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W ramach ogłoszonej akcji wsparcia dla rolników przez ARiMR, zapraszamy 

do rozważenia zakupu następujących urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER 
 

1. HDS 8/18-4 M  1.077-908.0     zobacz w www.efortech.pl 
Klasa średnia urządzenia wysokociśnieniowego, przeznaczonego do usuwania w trudnych warunkach, 
szczególnie uciążliwych zabrudzeń. 

 
  

Wartość bez dofinansowania:  
12 600 zł netto  /  15 498 zł brutto 
 
Wartość po uznaniu dofinansowania od:  
3 150 zł netto  /  3874,50 zł brutto 
 
Oszczędność do: 
9 450 zł netto  /  11 623,50 zł brutto 
 

 
2. HD 10/25-4 S Plus  1.286-913.0 zobacz w www.efortech.pl 

Profesjonalne urządzenie ciśnieniowe o pionowej, zwartej konstrukcji. Wysokie parametry pracy pozwalają 
na stosowanie urządzenia do usuwania najtrudniejszych zabrudzeń. Wiele nowych systemów takich jak 
Servopress, Easy-Press, Soft grip ułatwia pracę operatora. 
 

 
  

Wartość bez dofinansowania:  
7 800 zł netto  /  9 594 zł brutto 
 
Wartość po uznaniu dofinansowania od:  
1 950 zł netto  /  2 398,50 zł brutto 
 
Oszczędność do: 
5 850 zł netto  /  7 195,50 zł brutto 

 
 

3. HD 7/20 G Classic 1.187-901.0 zobacz w www.efortech.pl 
Nowa Seria Classic z silnikiem spalinowym może być stosowana wszędzie tam, gdzie nie ma swobodnego 
dostępu do sieci elektrycznej oraz tam, gdzie kabel stanowi przeszkodę w pracy. 

 
  

 
Wartość bez dofinansowania:  
5 400 zł netto  /  6 642 zł brutto 
 
Wartość po uznaniu dofinansowania od:  
1 350 zł netto  /  1 660,50 zł brutto 
 
Oszczędność do: 
4 050 zł netto  /  4 981,50 zł brutto 
 

 
 
 
Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi produktami, o podobnej charakterystyce, 
które mogą być również dofinansowane w ramach tej samej pomocy krajowej -  www.e-fortech.pl 

mailto:kcsklep@fortech.biz.pl
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/refundacja-do-75-wydatkow-poniesionych-przez-producenta-rolnego-ktory-prowadzi-gospodarstwo-w-ktorym-utrzymywane-sa-swinie.html
https://e-fortech.pl/klasa-srednia-hds-8-18-4-m-karcher,c1166,p4314,pl.html
https://e-fortech.pl/klasa-super-hd-10-25-4-s-plus-myjka-karcher,c1184,p4372,pl.html
https://e-fortech.pl/urzadzenia-wysokocisnieniowe-classic-hd-7-20-g-classic-karcher,c1180,p4354,pl.html
https://e-fortech.pl/urzadzenia-wysokocisnieniowe,cp1061,pl.html

