Ogłoszenie ARiMR
Ogłoszenie
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020
w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym,
w terminie od dnia 25 września 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r.
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i
obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja
gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1371, z późn. zm.), zwane dalej
„rozporządzeniem wykonawczym” którego treść dostępna jest na stronie
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
www.arimr.gov.pl.
Pomoc przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.),
(dalej: rozporządzenie nr 1305/2013) jeżeli m.in.:
jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: gospodarstwa rolnego w
rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), obejmującego co najmniej 1 ha i
nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk
trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub
gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia
produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w
rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników ( U. z 2019 r. poz. 299 i 303) w brzmieniu z
dnia 12 grudnia 2014 r. położonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”;
w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach
zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej
lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność 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 płatności, przy czym w
przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest
przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.
W przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, pomoc jest
przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia warunki określone w
art. 46 ust. 1–4, ust. 5 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr
1305/2013, z tym że współczynnik procentowy, o którym mowa w art. 46 ust. 4
akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, wynosi co
najmniej 10%.
Pomoc w obszarze nawadniania w gospodarstwie przyznaje się, jeżeli operacja
będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego,
zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie
kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową,
nastąpi przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż
do dnia 30 czerwca 2023 r.
Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do
których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i
urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo
zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w
gospodarstwie.
Maksymalna kwota pomocy jaką może uzyskać rolnik na operacje w obszarze
nawadniania w gospodarstwie w całym okresie realizacji PROW 2014-2020
wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników
do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie
internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.
Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając
szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których
niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem
pomocy.
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu
kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w
obszarze nawadniania w gospodarstwie decyduje suma uzyskanych punktów
przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach §
16 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR
właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się
osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz
z 2019 r. poz. 1051).

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez
upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego
się na obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego właściwego ze
względu na miejsce realizacji operacji.
W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy na
operację w obszarze nawadniania dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku
złożenia w jednym roku więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy w ww.
obszarze wsparcia dotyczącego danego gospodarstwa, ARiMR rozpatruje
wyłącznie ten wniosek, który pierwszy wpłynął do ARiMR.
Prezes ARiMR niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy
podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez
ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie
mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.
Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW
2014–2020 udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy znajdują się
na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

