
Prowadzisz gospodarstwo rolne?
Jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą?
Hodujesz bydło, owce, kozy, konie lub trzodę chlewną?
Ponosisz koszty ich utylizacji?

ARiMR dopłaca  aż 100%  do utylizacji bydła, owiec, kóz. Jedynie w przypadku tych 
zwierząt, które nie podlegają badaniom związanym z ryzykiem choroby BSE - 75%.

To proste:
1. Zadzwoń do zakładu utylizacyjnego działającego na Twoim terenie.

2. Zleć odbiór padłej sztuki.

3. Przedstawiciel zakładu dostarczy do podpisu niezbędne dokumenty.

4. Zapłacisz jedynie 25% kosztu utylizacji, a jeżeli zwierzę podlega badaniom związanym z chorobą BSE, 
nie zapłacisz nic.

5. Zakład utylizacyjny wykona zlecenie i załatwi za Ciebie dalsze formalności, aby ARiMR przekazała do-
finansowanie.

Możesz na ten cel uzyskać dofinansowanie       
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przed zamówieniem usługi utylizacyjnej prosimy o zapoznanie się z cenami na 
stronie Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl w dziale „Pomoc Krajowa”.
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STRUGA S.A. tel.52 351 10 39
PP-H HETMAN SP. Z O.O.       tel.56 683 25 62
P.W. AMBA SP. Z O.O. tel.23 679 80 09
BARBARA RAKOWSKA tel.65 571 17 29
PROMAROL-PLUS SP. Z O.O. tel.65 549 32 97
SARIA MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.     tel.12 387 30 65
FARMUTIL HS S.A.  tel.67 281 42 61

Województwo Wielkopolskie:


