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ARiMR - wyd?u?one terminy naborów z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnie? zwi?zanych z pandemi? koronawirusa,
wyd?u?y?a terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroni?ce
przed ASF lub powodzi?, a tak?e w nawadnianie gospodarstw.
Do 17 czerwca 2020 r. przed?u?ony zosta? termin na dostarczanie wniosków w ramach poddzia?ania „Wsparcie
inwestycji w ?rodki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych kl?sk ?ywio?owych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.
Pierwsz? stanowi? rolnicy, którzy zajmuj? si? chowem lub hodowl? nie mniej ni? 50 sztuk ?wi?, i chc? zrealizowa?
inwestycje chroni?ce ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem si? wirusa ASF. Na tego typu przedsi?wzi?cia mog?
otrzyma? maksymalnie 100 tys. z?, przy czym wysoko?? dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie mo?e
przekroczy? 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc mo?na otrzyma? m.in. na wykonanie
ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposa?enie gospodarstwa w urz?dzenie
do dezynfekcji.
Drug? grup?, do której kierowane jest wsparcie, s? spó?ki wodne lub zwi?zki spó?ek wodnych, w których wi?kszo??
stanowi? rolnicy posiadaj?cy grunty rolne. Na inwestycje w sprz?t do utrzymania urz?dze? wodnych s?u??cych
zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym
przez powód? lub deszcz nawalny mog? one otrzyma? maksymalnie 1 mln z?. Tak?e w tym przypadku limit
dofinansowania wynosi 80 proc.
kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.
Z kolei rolnicy, którzy chc? ubiega? si? w Agencji o dotacj? na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, maj? teraz na
to czas do 20 lipca 2020 r.
O pomoc, która realizowana jest w ramach dzia?ania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, mo?e wyst?pi? rolnik
posiadaj?cy gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie wi?ksze ni? 300 ha, prowadz?cy dzia?alno??
zarobkow? w ramach produkcji zwierz?cej lub ro?linnej, o czym ma ?wiadczy? wykazany przychód w wysoko?ci co
najmniej 5 tys. z?, odnotowany w okresie 12 miesi?cy poprzedzaj?cych miesi?c 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.
Dofinansowaniem 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. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100
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tys. z?, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizacj? inwestycji (60 proc. w przypadku
m?odego rolnika).
W zwi?zku z og?oszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczy?a mo?liwo?? osobistego za?atwiania spraw
przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach mo?na przekaza? do oddzia?ów regionalnych w
nast?puj?cy sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczn? skrzynk? podawcz?, za po?rednictwem platformy ePUAP lub
poczt? tradycyjn?. Wnioski mo?na równie? dostarczy? do specjalnych wrzutni, które ustawione s? w placówkach
terenowych Agencji.
Wi?cej informacji
?ród?o: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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