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Dofinansowanie do wapnowania jest jedn? z mo?liwo?ci, jakie stwarza pomoc de
minimis w rolnictwie. Ju? dzisiaj warto pomy?le? o zabiegu wapnowania swoich pól
i podj?? dzia?ania, aby uzyska? dotacj?.

Pomoc de minimis
Niestety limit pomocy de minimis w rolnictwie jest na uko?czeniu. S? sygna?y, ?e Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi podejmuje dzia?ania, które maj? na celu zwi?kszenie limitu krajowego pomocy de minimis
o 100 mln euro. Warto przypomnie?, ?e w ramach tej pomocy rolnicy mog? dosta? dofinansowanie
do np. dop?at do oprocentowania kredytu. Oprócz tego w ramach pomocy rolnicy mog? stara? si?
o ulg? w sk?adkach KRUS, umorzenia stosowane przez KOWR, wsparcie suszowe, czy dotacje do
wapnowania gleb.

Dofinansowanie do wapnowania – stawki
O dop?aty mog? stara? si? posiadacze u?ytków rolnych nieprzekraczaj?cych 75 ha.
L.p.
1.
2.
3.

Wielkość gospodarstwa
0 -25 ha
25 – 50 ha
50 – 75 ha

Kwota dofinansowania
300 zł/t
200 zł/t
100 zł/t

Uwaga! Dofinansowanie dzia?a? regeneracyjnych dla danej dzia?ki ewidencyjnej b?dzie udzielone nie
cz??ciej ni? raz na cztery lata.

Kiedy składać wniosek?
Nabór wniosków odbywa si? w trybie ci?g?ym przez Stacje Chemiczno-Rolnicze . Dofinansowanie
wapnowania gleb odbywa si? w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji ?rodowiskowej gleb
poprzez ich wapnowanie. Celem programu jest podj?cie przedsi?wzi?? skutkuj?cych popraw? jako?ci
?rodowiska.

Dofinansowanie do wapnowania – czego dotyczy?
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Dop?ata jest przewidziana do zakupu wybranych typów wapna nawozowego okre?lonego
w rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki oraz ?rodka wapnuj?cego. Niestety, koszty transportu i rozsiewu
nawozów wapniowych nie s? dofinansowane.

Warunki do spełnienia
Aby otrzyma? dofinansowanie do wapnowania nale?y:
po pierwsze – dokona? badania gleby w zakresie pH wraz z zaleceniami dotycz?cymi potrzeb
wapnowania;
po drugie – wynik pH gleby musi by? ni?sze lub równe 5,5.

Pobieranie próbek glebowych
Aby otrzyma? dofinansowanie do wapnowania gleb nale?y pobra? próbki glebowe zgodnie z instrukcj?.
Jak prawid?owo wapnowa?, gdzie pobra? dokumenty aplikacyjne, jakie informacje powinny znale?? si? na
fakturze zakupu wapna nawozowego sprawdzicie na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!
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