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Dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy z
PROW 2014-2020. Od 25 wrze?nia 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chc?
zabezpieczy? swoje uprawy przed skutkami suszy, mog? sk?ada? wnioski o dotacj? na
inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.
O pomoc, która realizowana jest w ramach poddzia?ania "Wsparcie inwestycji w
gospodarstwach rolnych" operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" obj?tego
PROW na lata 2014-2020, mo?e ubiega? si? rolnik, o którym mowa w art. 17 ust. 2
rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, tj. osoba fizyczna,
wspólnicy spó?ek cywilnych, osoba prawna, spó?ka osobowa prawa handlowego, oddzia?
przedsi?biorcy zagranicznego, je?eli:

jest posiadaczem samoistnym lub zale?nym: gospodarstwa rolnego w rozumieniu
art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),
obejmuj?cego co najmniej 1 ha i nie wi?cej ni? 300 ha gruntów ornych, sadów, ??k
trwa?ych, pastwisk trwa?ych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami
lub gruntów pod rowami, lub nieruchomo?ci s?u??cej do prowadzenia produkcji w
zakresie dzia?ów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i
303) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r. po?o?onych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”;

w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych
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dzia?alno?? rolnicz? w zakresie produkcji zwierz?cej lub ro?linnej, z wy??czeniem
chowu i hodowli ryb, i dzia?alno?? ta nie jest prowadzona w celach naukowo –
badawczych;

ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
p?atno?ci, przy czym w przypadku rolnika b?d?cego wspólnikiem spó?ki cywilnej
pomoc jest przyznawana, je?eli numer identyfikacyjny zosta? nadany spó?ce.

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 b?d? mogli 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.
Przy inwestycjach modernizuj?cych istniej?ce instalacje, konieczne b?dzie wykazanie, ?e
przyczyniaj? si? one do oszcz?dno?ci wody na poziomie 10%
Pomoc przys?uguje wed?ug kolejno?ci ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów
wyboru operacji. O kolejno?ci przys?ugiwania pomocy na operacj? w obszarze nawadniania
w gospodarstwie decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów
wyboru operacji okre?lonych w przepisach § 16 ust. 8 rozporz?dzenia wykonawczego.
?ród?o: ARiMR
Fot.: Pixabay
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