
ARiMR:   Zabe7.piecz  gospodarstwo  pr7,ed  susząg  7jłóż  wmiosek  o
dotację

Od 21  lutego do 20 kwietmia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyc swo]e uprawy

przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w
nawadnianie gospodarstwa rolnego.

0  pomoc,  która  realizowana jest  w  ramach  działania  „Modernizacja gospodarstw  rolnych"  z

PROW   2014-2020.    może   wystąpić   rolnik   posiaclający   gospodarstwo   o   powierzchni   co

najmniej   1   ha   i   nie   większe   niz   300   ha.   Wnioskodawca  powinien  zarabiać  na  pi.odukcji

zwierzęcej  m  i.oślinnej,  o czym  ma  świadczyć  przychód  w wysokości  co  najmniej  5 tys.  zł,

odnotowaivwokresie12miesięcywsteczodmomentuzłożeniawniosku.Koniecznajesttakże
obecność  w ki.ajowym  systemie  ewidencji  pi.oducentów`  ewidencji  gospoclarstw rolnych oraz

ewidencji    wniosków    o przyznanie    platiiości.    Co    istotne.    przyznanie    pomocy    iiie   jest

uzależnione od wielkości ekonomicznej  gospodarstwa. Nie trzeba rówiiież wykazywać wzrostu

wartości  dodanej  brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie  inwestycji:  ulepszające już istniejące

instalacje   nawadniające;   powiększające   obszar   nawadniania;  jednocześnie   powiększaiące

obszai. nawadniaiiia oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegąjąc się o dotację na nawaclnianie należy: w przypadl"  ulepszenia istniejących instalacji
~doprowadzić   do   oszczędności   wody   na   poziomie   co   najmniej    10   proc.;   w   przypadl"

powiększenia obszaru nawadniania ~ wykazać  brak  znaczącego  negatywnegQ  oddziaływania
inwestycji  na  środowislm  w  przypadkii  inwestycj,i  wpływających  na  jednolite  części  wód

powiei-zchniowych  lub  podziemnych.  których  stan  ze  względu  na ilość  wody  został  w  planie

gospodarowania  wodami  w  clorzeczu  określony jalo  mniej  niż  clobry  -  wykazać   faktyczną

(efektywną)   oszczędność   wody.   Stącl   tez   kazda   z   inwestycji   w   nawaclnianie   musi   mieć
zainstalowane itrządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc  finansowa  na jednego  benericjenta i jedim  gospodai.stwo  wynosi  maksymalnie  100
tys.   zl,   pi.zy   czym   refumdacji   podlega   50   proc.   kosztów   poniesionych   na   realizację
inwestycji(60proc.wprzypadkumlodegorolnika).Minimalnypąziomkosztówinwestycji
musi  być  wyższy  niż  15  tys.  zł. Obowiązuje  brak  podziału  inwestycji  na  etapy  -   złożenm

wnios[m o  platność  końcową powinno nastąpić  przed uplywem 24 miesięcy od dnia zawarcia

umowy o przyznaniu pomocy` 1ecz nie później  niż do 30 czerwca 2023 ro

Rolnicy mogą sfiiiansować  z tego programu m.in.  budowę studni  i zbiorników; zakup maszyn

i  urządzeń do  poboru  magazynowania.  uzdatniania.  odzyskiwania lub rozprowadzania wody,

instalacji nawadniających i  systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioskiprzyjn"jąoddziałyi.egionalneARiMR.możnajetakżeskładaćzapośi.ednictwembii"

powiatow}'ch.


