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Nawet 500 tys. zł na inwestycje w
gospodarstwach położonych na obszarach
Natura 2000
„Wsparcie skierowane jest do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i ma ułatwić
producentom rolnym prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami
środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Pomoc jest przeznaczona
na realizację inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem. Warto z niej skorzystać.” - zachęca
dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adam Ślusarczyk
Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 27 października 2017 r. w Oddziale Regionalnym
ARiMR w Krakowie lub w biurze.
Warunkiem otrzymania wsparcia jest posiadanie w gospodarstwie łącznej powierzchni trwałych
użytków zielonych i pastwisk trwałych, położonych na obszarze Natura 2000, wynoszącej co najmniej
1 ha.
„W ramach tej formy wsparcia rolnicy będą mogli zrealizować inwestycje zarówno w zakresie
produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Będzie zatem możliwy zakup maszyn, urządzeń i sprzętów
stosowanych na trwałych użytkach zielonych, a także budowa, przebudowa, remont połączony z
modernizacją budynków inwentarskich lub budowli wykorzystywanych do produkcji zwierząt
trawożernych wraz z zakupem instalacji technicznej i wyposażenia.” – wyjaśnia dyrektor A.
Ślusarczyk.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów
kwalifikowalnych inwestycji. Standardowa wysokość dofinansowania to 50 proc. Na wyższy poziom
wsparcia, który wynosi 60 proc. mogą liczyć młodzi rolnicy. Wysokość pomocy na "Inwestycje w
gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" zależy od ich rodzaju. W przypadku operacji
związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich albo adaptacją innych budynków na
budynki inwentarskie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 maksymalnie
500 tys. zł. Natomiast na inne inwestycje można ubiegać się o 200 tys. zł.
Kolejność przysługiwania pomocy zależy w dużej mierze od powierzchni trwałych użytków zielonych
położonych na obszarze Natura 2000 lub od stosunku tej powierzchni do powierzchni wszystkich
użytków rolnych w gospodarstwie.
Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych w biurach
powiatowych ARiMR.

