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Mała retencja jest programem adresowanym do rolników i poprzez duże
wsparcie finansowe ma zachęcić do inwestycji przeciwdziałających suszy.
Katalog prac, które możecie wykonać w ramach programu jest na tyle
elastyczny, że dopasujecie je do specyfiki swojej produkcji. Obserwujcie też
działania Wód Polskich, które przeznaczają duże środki na odbudowę
i rozbudowę systemów melioracyjnych.

Mała retencja dofinanso>Mała retencja dofinansowanie
ości od kierunku produkcji, możecie dopasować inwestycje do swoich potrzeb. Najważniejsze, że
pieniądze, które pozyskacie w ramach programu są duże, bo maksymalna kwota zwrotu może
wynieść 100 tys. zł. Oczywiście taka wysoka dotacja jest wówczas, gdy stanowi 50% ogólnych
kosztów, które poniesiecie na modernizację gospodarstwa. Dużo korzystniej mają młodzi rolnicy,
którzy dostają aż 60% refundacji.

Mała retencja w rolnictwie
Mała retencja w rolnictwie
tyle="font-family: Times New Roman, serif;">W ramach programu walki z suszą pieniądze możecie
przeznaczyć np. na budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru
wody. W kosztach kwalifikowanych mieszczą się także urządzenia do magazynowania,
uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody. To oczywiście zależy od potrzeb
gospodarstwa i kierunku produkcji. Program dopuszcza również budowę instalacji
nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Termin składania wniosków
Retencja korytowa na wsi
um;">Zainteresujcie się programem, na który Wody Polskie przeznaczyły 154,7 mln zł, dotyczącym
retencji korytowej. W ciągu trzech lat na terenach wiejskich ma być wykonanych 645 zadań
inwestycyjnych. Zapytajcie w waszym regionalnym zarządzie PGW Wody Polskie – regionalny zarząd
PGW Wody Polskie – czy program Retencja korytowa – Program kszta?towania zasobów wodnych na
terenach rolniczych b?dzie realizowany na waszym terenie.
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Retencja korytowa jest dzia?aniem, które dla waszego gospodarstwa jest korzystne. Chodzi tu o zatrzymanie
wody w rzekach, strumieniach, kana?ach i rowach melioracyjnych, aby podnie?? poziom wód gruntowych.
Je?li inwestycje obejmuj? obszar w pobli?u waszego gospodarstwa, to niekoniecznie musicie wyda?
pieni?dze na w?asne nawodnianie. W ramach programu ju? odbudowuje si? i buduje systemy pi?trz?ce,
zatrzymuj?ce wod? na polach. Pami?tajcie, aby sprawdzi? czy na waszych terenach wiejskich jest
realizowany program retencji korytowej.

Staw bez zezwolenia w programie małej retencji
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