Ósmy nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW
i rolnośrodowiskowych
Tegoroczny nabór wniosków jest już ósmym z kolei, w którym rolnicy mogą ubiegać się o
płatności bezpośrednie będące głównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez
Unię Europejską.
Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w
latach ubiegłych dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym
terminie, do 10 czerwca 2011r , ale w takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi
dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.
Do 10 kwietnia br. blisko tysiąc rolników złożyło już wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich za 2011 r. w Myślenickim Biurze Powiatowym z siedzibą w Dobczycach. Wielu
spośród nich ubiega się również o przyznanie dopłat związanych z prowadzeniem działalności
rolniczej w trudnych warunkach, są to tzw. płatności ONW oraz o przyznanie wsparcia w ramach
"Programu rolnośrodowiskowego". Analogicznie do roku poprzedniego rolnicy mogą na jednym
formularzu wniosku ubiegać się o przyznanie wszystkich wymienionych płatności. W 2011 roku po raz
pierwszy od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej polscy rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty
bezpośrednie zarówno na formularzach papierowych jak i przez Internet. Rolnicy, którzy będą chcieli
skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków będą musieli mieć login i kod dostępu do
systemu informatycznego ARiMR. W tym celu należy złożyć do biura powiatowego Agencji,
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, wypełniony formularz o nadanie
loginu i kodu dostępu.
Rolnicy wnioskujący w latach ubiegłych o przyznanie płatności otrzymali tzw.
spersonalizowane czyli już wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałami graficznymi oraz
informacją dotyczącą działek deklarowanych do płatności. W takim przypadku, należy dokładnie
zweryfikować czy dane zawarte we wniosku są aktualne i kompletne. Wniosek po uzupełnieniu i
podpisaniu przez rolnika jest gotowy do złożenia. Ponadto w materiale graficznym, otrzymanym wraz
z wnioskiem należy wyrysować działki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności oraz
zaznaczyć występujące na działce uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, a także znajdujące się
w obrębie działki rolnej drzewa będące pomnikami przyrody, rowy do 2 m szerokości oraz oczka
wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.
Natomiast rolnicy, który w 2010 roku nie składali wniosku o przyznanie płatności, nie
otrzymali takiego wniosku spersonalizowanego. Muszą skorzystać z czystego formularza wniosku,
który dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl a także można go otrzymać w
Myślenickim Biurze Powiatowym, ul. Kościuszki 12 w Dobczycach oraz w Małopolskim Oddziale
Regionalnym ARiMR, ul. Lubicz 25, Kraków.
Biura ARiMR są czynne w godzinach 7.30-15.30.
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