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ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed §uszą' złóż wniosek
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Od 21 lutego do 20lrwietnia 2020 r. rolnicy, którTy chcązabezpiecryć swoje uprarvy
przed skutkami §u§zy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w
nawadnianie gospodarstwa rolnego.
O pomoc, ktfua realizowana jest w ramach dzińańa,,Modernizacja gospodarstw rolnych" z
PROW ż014-2020, może wystąpió rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co
najmniej 1 ha i nie większę niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji
mvierzęcej lub roślinnej,o czlm ma świadczyćptzychód w wysokości ctl najmniej 5 Ęs. zł,
odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu zŁożeńawniosku. Koniecmajest także
obecnośó w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznarie płatności.Co istotne, przyznante pomocy nie jest
uzal'eżnione od wielkośpiekonomicmel gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu
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wartości dodanej brutto.

Wsparciem z AfuMR mogą zostać objęte ttzy kategorie inwes§cji: ulepszaj ące już istniejące
instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające
obszar nawadniania oraz ulepszające juz istniejące instalacje.
Ubiegając się o dotację na nawadnianie naleĘ: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji
-doprowadzió do oszczędnościwody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku
powiększenia obszaru nawadniania - wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaĘwania
inwesĘcji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jcdnolite częściwód
powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilośćwody zostń w planie
gospodarowania wodami w dorzeczu określonyjako mniej niż dobry - vłykazać fakĘcmą

(efeĘwną) oszczędnośó wody. Stąd teZ każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć
zainstalowan e ur ządzeni e do pomi aru nrĘ cia wo dy.
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Pomoc tinansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100
Ęs. zł, prry czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację
inwestycji (60 proc. w puypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosźów inwes§cji
musi być wższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy - złożęnie
wniosku o płatnośćkońcową powinno nastąpić przed upĘwem 24 miesięcy od dnia zawarcia
umowy o prz!7narliu pomocy, Iecznte później niZ do 30 czerwca2023 t.
Rolnicy mogą sfinansowąó ztegoprogramu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn
i urządzeńdo poboru, magazynowania, vzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody,
instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmują
powiatowych.
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ddziaĘ regionalne ARiMR, możnajetakże składac zapośrednictwem biur

