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ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie si? o dop?aty
bezpo?rednie za 2021 r. - biura powiatowe b?d? czynne
d?u?ej

17 czerwca mija podstawowy termin na sk?adanie wniosków o przyznanie p?atno?ci
bezpo?rednich i obszarowych PROW za 2021. W zwi?zku z tym od 14 do 17 czerwca br.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyd?u?a godziny otwarcia swoich biur
powiatowych.
Dokumenty mo?na sk?ada? wy??cznie za po?rednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku
Agencja nie wysy?a?a i nie przyjmuje wniosków w formie papierowej. Rolnicy, którzy w 2020 r.
sk?adali „O?wiadczenia potwierdzaj?ce brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o
przyznanie p?atno?ci z?o?onego w roku 2019”, w tym roku musz? z?o?y? wnioski w formie
elektronicznej korzystaj?c z aplikacji eWniosekPlus.
Rolnikom, którzy nie maj? komputerów lub obawiaj? si? samodzielnego wype?niania wniosku,
wsparcia technicznego udzielaj? pracownicy biur powiatowych Agencji, które w dniach od 14 do 17
czerwca br. b?d? pracowa? do godziny 18:00.
Ze wzgl?du na ograniczenia wprowadzone w zwi?zku z COVID-19 zalecamy, aby planuj?cy
odwiedzi? nasze placówki, umówili si? telefonicznie na konkretny termin (numery telefonów do
poszczególnych biur powiatowych mo?na znale?? na
podstronie https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html). To pozwoli unikn?? kolejek i
zadba? o bezpiecze?stwo beneficjentów i pracowników ARiMR.
Na stronie internetowej Agencji oprócz samej aplikacji eWniosekPlus, dost?pna jest instrukcja
wype?niania wniosku, filmy instrukta?owe oraz zak?adka z odpowiedziami na najcz??ciej
zadawane pytania. Wszelkie w?tpliwo?ci mo?na tak?e konsultowa? dzwoni?c pod bezp?atny
numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00).
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Kto nie zd??y z?o?y? wniosku o przyznanie dop?at bezpo?rednich za 2021 rok do 17 czerwca br.,
b?dzie mia? obni?one nale?ne mu p?atno?ci o 1 proc. za ka?dy roboczy dzie? opó?nienia.
Ostateczny termin na z?o?enie wniosków up?ywa 12 lipca br. Do 11 czerwca 2021 roku do Agencji
wp?yn??o blisko 1,04 mln wniosków o przyznanie dop?at.
Wi?cej informacji – otwórz

?ród?o: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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