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[Informacja]: Zabezpiecz gospodarstwo przed susz?, z?ó?
wniosek o dotacj?
Od 21 lutego do 20 lipca 2020 r. rolnicy, którzy chc? zabezpieczy? swoje uprawy przed skutkami
suszy, mog? ubiega? si? w ARiMR o dotacj? na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.
O pomoc, która realizowana jest w ramach dzia?ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z
PROW 2014-2020, mo?e wyst?pi? rolnik posiadaj?cy gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha
i nie wi?ksze ni? 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabia? na produkcji zwierz?cej lub ro?linnej, o
czym ma ?wiadczy? przychód w wysoko?ci co najmniej 5 tys. z?, odnotowany w okresie 12
miesi?cy wstecz od momentu z?o?enia wniosku. Konieczna jest tak?e obecno?? w krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie p?atno?ci. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzale?nione od wielko?ci
ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba równie? wykazywa? wzrostu warto?ci dodanej brutto.
Wsparciem z ARiMR mog? zosta? obj?te trzy kategorie inwestycji: ulepszaj?ce ju? istniej?ce
instalacje nawadniaj?ce; powi?kszaj?ce obszar nawadniania; jednocze?nie powi?kszaj?ce obszar
nawadniania oraz ulepszaj?ce ju? istniej?ce instalacje.
Ubiegaj?c si? o dotacj? na nawadnianie nale?y: w przypadku ulepszenia istniej?cych instalacji
–doprowadzi? do oszcz?dno?ci wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powi?kszenia
obszaru nawadniania – wykaza? brak znacz?cego negatywnego oddzia?ywania inwestycji na
?rodowisko; w przypadku inwestycji wp?ywaj?cych na jednolite cz??ci wód powierzchniowych lub
podziemnych, których stan ze wzgl?du na ilo?? wody zosta? w planie gospodarowania wodami w
dorzeczu okre?lony jako mniej ni? dobry – wykaza? faktyczn? (efektywn?) oszcz?dno?? wody. St?d
te? ka?da z inwestycji w nawadnianie musi mie? zainstalowane urz?dzenie do pomiaru zu?ycia
wody.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. z?,
przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizacj? inwestycji (60 proc. w
przypadku m?odego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi by? wy?szy ni? 15 tys. z?.
Obowi?zuje brak podzia?u inwestycji na etapy – z?o?enie wniosku o p?atno?? ko?cow? powinno
nast?pi? przed up?ywem 24 miesi?cy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie
pó?niej ni? do 30 czerwca 2023 r.
Rolnicy mog? sfinansowa? z tego programu m.in. budow? studni i zbiorników; zakup maszyn i
urz?dze? do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody,
instalacji nawadniaj?cych i systemów do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmuj? oddzia?y regionalne ARiMR, mo?na je tak?e sk?ada? za po?rednictwem biur
powiatowych.
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