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ARiMR: Dop?aty 2020 - Ostateczny termin sk?adania
o?wiadcze? mija 8 czerwca

Rolnicy posiadaj?cy mniej ni? 10 ha gruntów ornych równie? w tym roku mog? z?o?y?, zamiast e-wniosku o
p?atno?ci bezpo?rednie i obszarowe z PROW 2014-2020, o?wiadczenie potwierdzaj?ce brak zmian w stosunku
do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na z?o?enie o?wiadczenia w tegorocznym naborze b?dzie
poniedzia?ek, 8 czerwca. To efekt wej?cia w ?ycie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg
terminów.
W tym roku po raz kolejny rolnicy staraj?cy si? o dop?aty bezpo?rednie lub obszarowe mog? skorzysta? z u?atwienia
jakim jest mo?liwo?? z?o?enia o?wiadczenia potwierdzaj?cego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie
p?atno?ci z?o?onego w 2019 r. Z?o?enie o?wiadczenia jest równoznaczne ze z?o?eniem wniosku o przyznanie
p?atno?ci na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpocz??a si? 1 marca, jednak w zwi?zku z wprowadzeniem w Polsce
stanu epidemii, od 31 marca zawieszony zosta? bieg terminów.
16 maja wesz?y w ?ycie przepisy przywracaj?ce bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcze?niej termin na
z?o?enie o?wiadcze? zostaje przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne z?o?enie o?wiadczenia b?dzie
poniedzia?ek, 8 czerwca 2020 r.
O?wiadczenia mog? sk?ada? rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku z?o?onym w 2019 r. powierzchni?
gruntów ornych mniejsz? ni? 10 ha, potwierdzaj? brak zmian, chc? ubiega? si? o te same p?atno?ci i w roku
minionym wnioskowali wy??cznie o:
- jednolit? p?atno?? obszarow?, p?atno?? za zazielenienie, p?atno?? dodatkow?, p?atno?? zwi?zan? do powierzchni
uprawy chmielu, p?atno?? do owiec i p?atno?? do kóz, p?atno?? niezwi?zan? do tytoniu;
- p?atno?ci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (p?atno?? ONW)
(PROW 2014-2020);
- wyp?at? pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
- premi? piel?gnacyjn? i premi? zalesieniow? (PROW 2014-2020).
Rolnicy, którzy nie z?o?? w przewidzianym terminie o?wiadczenia potwierdzaj?cego brak zmian, mog? z?o?y? wniosek
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o przyznanie p?atno?ci, zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Termin sk?adania wniosków
up?ywa 15 czerwca 2020 r.
?ród?o: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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