Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wapnowanie poprawi
glebę i środowisko

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór
wniosków na dofinansowanie zadań w ramach
„Ogólnopolskiego programu regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O dofinansowanie
w postaci dotacji, na zakup:
wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie
sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania
informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów
wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122; środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE)
nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13
października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa
śląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni
nie przekraczającej 75 ha.
Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

u W Ministerstwie Środowiska nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia mającego
na celu wspólną realizację projektu „Ogólnopolskiego programu regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. O dofinansowanie w postaci dotacji,
na zakup wapna nawozowego oraz środka wapnującego będą mogli ubiegać się
posiadacze użytków rolnych także z terenu województwa śląskiego, o pH gleby
poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
n Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
n Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące.
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są
w regulaminie naboru wniosków.

W

- Cieszę się, że współpraca pomiędzy Ministerstwem
Środowiska a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
układa się wzorowo. To nasza kolejna dobra inicjatywa
wsparcia dla rolników. Dzięki wspólnej pracy możemy
podnieść poziom rozwoju wsi. Na realizacji tego przedsięwzięcia skorzysta także środowisko, ponieważ niewątpliwie poprawi się jakość gleb rolniczych - stwierdził minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Ministerstwie Środowiska odbyła się też
wspólna konferencja prasowa ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa
Ardanowskiego i ministra środowiska Henryka Kowalczyka, na której omawiano zasady działania programu. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie
Zarządu NFOŚiGW: p.o. prezesa Marek Ryszka oraz
wiceprezes Dominik Bąk, a także prezesi i przedstawiciele wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, reprezentanci krajowej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, w tym prof. dr hab.
Wojciech Lipiński, dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (KSChR) oraz pracownicy Ministerstwa
Środowiska - z szefem gabinetu politycznego Mministra Przemysławem Bednarskim.

Następnie odbyła się ceremonia
podpisania porozumień
zawieranych przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie, reprezentowaną przez jej
dyrektora profesora Wojciecha Lipińskiego, z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W obecności szefów obu resortów, Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Henryka Kowalczyka, porozumienie podpisał także prezes WFOŚiGW
w Katowicach - Tomasz Bednarek.
- Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie zostanie uproszczony system składania wniosków i przyznania dofinansowa-

Dofinansowanie do zakupu
wapna udzielane będzie,
w ramach pomocy de minimis,

Od lewej: Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, Henryk Kowalczyk, minister środowiska
i Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.
nia dla rolników - podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister środowiska Henryk
Kowalczyk podkreślił, że przy
okazji konferencji został
uczyniony kolejny, ważny krok
na rzecz wspierania rozwoju polskiej wsi, czyli podpisanie porozumień pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej
i KSChR o ich współpracy ze stacjami okręgowymi.
Na mocy tych porozumień można będzie skutecznie

wdrażać, opracowany w NFOŚiGW, program poprawy jakości gleb poprzez ich wapnowanie.

Zadania okręgowych stacji w tym
zakresie obejmują, m.in.:
gromadzenie kompletnych wniosków, ich ocenę
formalną oraz pod kątem poprawności merytorycznej, a także sprawdzenie zgodności zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz przyjętych dawek mających poprawić stan środowiska rolnego. Stacje są też uprawnione do weryfikacji próbki pobranej przez wnioskującego producenta rolnego.

Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie
należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
do Sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach,
ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice.

na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą
jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią
właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSCh-R).
Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa, a kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
n do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO
oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni
nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
n do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej
50 ha użytków rolnych,
n do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej
75 ha użytków rolnych.
- Program wapnowania gleb jest szczególnie potrzebny na Śląsku, gdzie większość areałów charakteryzuje się dużą kwasowością. Zachęcam rolników do składania wniosków, bowiem dzięki temu działaniu polepszy się stan naszych gleb oraz środowiska - powiedział
dr Zygmunt Adrianek, dyrektor OSCHR w Gliwicach
na 40. dniach Otwartych drzwi Śląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Mikołowie.

