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Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy mogą
ubiegać się o dotacje! Pomoc udzielana będzie na inwestycje w nawadnianie
gospodarstwa rolnego. Nabór wniosków już ruszył!
Susze pojawiają się w Polsce coraz częściej. Skutki niedoboru wody i wysokich temperatur są
szczególnie odczuwane w rolnictwie. Na ubiegłoroczne rekompensaty suszowe ARiMR przeznaczyła
ponad 2 mld zł.
Agencja uruchomiła nowy rodzaj wsparcia finansowego, który ma pomóc rolnikom w zabezpieczeniu
ich upraw przed skutkami suszy. Dotacja realizowana jest w ramach działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych”. Może z niej skorzystać rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od
1 ha do 300 ha.
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ARiMR uruchomiła nowy rodzaj wsparcia, który ma pomóc rolnikom w zabezpieczeniu ich upraw
przed skutkami suszy.

Nabór wniosków o pomoc ruszył 25 września i potrwa do 22 listopada. Wsparcie przysługuje
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zarówno na inwestycje ulepszające już istniejące instalacje nawadniające jak również powiększające
obszar nawadniania.
Gospodarze będą mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup
maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody,
a także instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Co należy zrobić ubiegając się o dotację?
Gdy rolnik zechce ulepszyć istniejące instalacje należy:
doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.,
Gdy rolnik zechce powiększyć obszar nawadniania należy:
wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko;
w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub
podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania
wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry
wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Dlatego każda z inwestycji
w nawadnianie wymaga zainstalowania urządzenia do pomiaru zużycia wody.

Ile można otrzymać?
Wnioski o pomoc należy złożyć do oddziału regionalnego ARiMR. Można je składać za
pośrednictwem biur powiatowych albo drogą pocztową.
– Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100
tys. zł. Przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy
niż 15 tys. zł – informuje ARiMR.
Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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